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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέμα που εξετάζεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την δυνατότητα 
των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης κατά ISO 9000, να 
αποτελέσουν ένα καλό πρώτο βήμα των ελληνικών, και όχι μόνον, επιχειρήσεων 
προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 

Αρχικά γίνεται εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέμα της ποιότητας, της 
διασφάλισης ποιότητας και της ΔΟΠ. Ακόμη, χρησιμοποιώντας ως βάση τις 
σημαντικότερες κατηγορίες και τις βασικές αρχές της ΔΟΠ, γίνεται σύγκριση της 
ΔΟΠ με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις διοίκησης και εντοπίζονται οι κυριότερες 
ομοιότητες και διαφορές της με αυτές. 

Ακολουθεί έρευνα σχετικά με την διαχείριση και την αντιμετώπιση της ποιότητας 
στις ελληνικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος, η οποία αποκαλύπτει το τεράστιο 
ενδιαφέρον τους για την ποιότητα και τους τρόπους βελτίωσης της. Το ενδιαφέρον 
τους για τη ΔΟΠ εμφανίζεται περισσότερο μακροπρόθεσμο, καθώς αναγνωρίζουν τις 
αδυναμίες τους και τις δυσκολίες υιοθέτησης της, ενώ βραχυπρόθεσμα εστιάζουν την 
προσοχή τους στα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9000. 

Γι' αυτό το λόγο, η έρευνα συνεχίζεται εστιάζοντας στην διασφάλιση ποιότητας και 
στα πρότυπα ISO 9000. Περιγράφονται οι βασικοί στόχοι, η προσφορά και το 
περιεχόμενο των ΣΔΠ, οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη των προτύπων 
ISO 9000, τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση, οι δυσκολίες 
εφαρμογής τους και οι λόγοι πιθανής αποτυχίας τους, τα οφέλη που μπορούν να 
προσφέρουν, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την 
διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής τους, έτσι ώστε να προσφέρουν πραγματικά 
προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις. Επίσης, μετά από πλήρη ανασκόπηση της 
ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας πάνω στα πρότυπα ΣΔΠ, παρουσιάζονται οι 
θετικές και αρνητικές πλευρές τους, καθώς και το δίλημμα του επιχειρησιακού 
κόσμου σχετικά με τις δυνατότητες και την προοπτική τους. 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα των προτύπων να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς 
την ΔΟΠ, εξετάζονται αρχικά και διατυπώνονται οι διαφορές των δύο συστημάτων 
και οι ελλείψεις των ΣΔΠ ως προς την ΔΟΠ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και 
σχολιάζονται οι απόψεις που διατυπώνονται στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με 
την δυνατότητα εξέλιξης των προτύπων ISO 9000 σε συστήματα Ολικής Ποιότητας. 
Καθώς οι απόψεις πάνω σ' αυτό το θέμα δυϊστανται σημαντικά, διατυπώνονται 
προσεκτικά τα επιχειρήματα και των δύο θέσεων, από τα οποία προκύπτουν πολύτιμα 
συμπεράσματα, χωρίς ωστόσο να δίνεται μία τελική απάντηση. 

Οι διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο θέμα, η απουσία κάποιας 
επίσημης έρευνας σ' αυτό, η έλλειψη απαιτήσεων των προτύπων σχετικά με την 
ουσιαστική αποτελεσματικότητα των συστημάτων για να επιτευχθεί η πιστοποίηση, 
το τεράστιο ενδιαφέρον στη διασφάλιση ποιότητας που'αποκάλυψε η πρώτη έρευνα, 
καθώς και η δραματική αύξηση των πιστοποιήσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις τα 
τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην ανάγκη διεξαγωγής μίας εμπειρικής πλέον έρευνας 
σχετικά με την προσφορά των προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα. 
Έχει διατυπωθεί άλλωστε ότι οποιαδήποτε νέα τεχνική και διοικητική προσέγγιση, 
είτε γίνεται ειλικρινά αποδεκτή είτε απορρίπτεται, ανάλογα με τις πρώτες εμπειρίες 
που έχουν οι επιχειρήσεις από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο αναφέρουν ερευνητές της 
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ΔΟΠ, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινούν με στοιχεία και προγράμματα που 
μπορούν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, θετικά αποτελέσματα και λιγότερη 
αντίσταση στην αλλαγή, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα υιοθέτησης της ΔΟΠ. 
Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο καθίσταται πολύ σημαντική η 
εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων με τα πρότυπα και την διασφάλιση ποιότητας, 
για την μετέπειτα πορεία τους σχετικά με την ποιότητα και την βελτίωση της. 

Η έρευνα διεξήχθη μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε όλες τις μέχρι 
τότε πιστοποιημένες επιχειρήσεις, εξετάζοντας τα κίνητρα πιστοποίησης, τα 
γενικότερα λειτουργικά και άλλα οφέλη, καθώς και την πρόοδο τους σε 80 βασικά 
στοιχεία ΔΟΠ. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου μέτρησης ΔΟΠ που 
σχεδιάστηκε, και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις σαν εργαλείο μέτρησης και αυτό-αξιολόγησης της απόδοσης τους σε 
κρίσιμα στοιχεία ΔΟΠ, εξετάστηκε και αποδείχτηκε με τη βοήθεια του στατιστικού 
πακέτου SPSS, με το οποίο στη συνέχεια έγινε και η επεξεργασία των απαντήσεων. 

Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας, είναι πως η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός 
ΣΔΠ κατά ISO 9000, βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των επιχειρήσεων σ ! όλα τα 
στοιχεία και τις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, προωθεί την ανάπτυξη κουλτούρας 
ποιότητας στην επιχείρηση, και προσφέρει σημαντικά οφέλη, που την καθιστούν ένα 
καλό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την ΔΟΠ. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου 
συστήματος προσφέρει σημαντική βελτίωση στην απόδοση των επιχειρήσεων σε 
όλες τις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, και η βελτίωση αυτή είναι μεγαλύτερη για τις 
μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις με χαμηλότερη απόδοση πριν 
από την πιστοποίηση, τις επιχειρήσεις που επιδίωξαν την πιστοποίηση κυρίως με 
στόχο την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας τους και της 
ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, και σε ορισμένα σημεία, τις 
επιχειρήσεις που είναι περισσότερα χρόνια πιστοποιημένες. 

Τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 
σημαντικά, και ως ένα βαθμό καθοριστικά, της βελτίωσης και των γενικότερων 
ωφελειών που προκύπτουν από αυτήν. Το συμπέρασμα αυτό καθιστά ιδιαίτερα θετικά 
τα αποτελέσματα που προκύψαν από την έρευνα σχετικά με τα κίνητρα 
πιστοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου αποδείχτηκε ότι το σημαντικότερο 
κίνητρο είναι η διάθεση για ουσιαστική βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και 
τελικής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και πολύ λιγότερο η ανάγκη 
ικανοποίησης απαιτήσεων και πιέσεων. Μάλιστα, τα. κίνητρα αυτά δεν διαφέρουν 
μεταξύ των διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεων, και δεν έχουν αλλάξει σημαντικά 
με το πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό το λόγο ίσως και τα σημαντικότερα οφέλη της 
πιστοποίησης, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι κυρίως 
εσωτερικά, και αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας 
της επιχείρησης. 

Ωστόσο, ο δρόμος που μένει να διανύσουν ακόμη οι ελληνικές επιχειρήσεις, προς 
την ΔΟΠ, φαίνεται πως είναι αρκετά μακρύς και αφορά κυρίως τα πιο «μαλακά» 
στοιχεία της ΔΟΠ, όπως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση 
προμηθευτών, κ.α. 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το θέμα που εξετάζεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την 

δυνατότητα των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης κατά 

ISO 9000, να αποτελέσουν ένα καλό πρώτο βήμα των ελληνικών, και όχι 

μόνον, μεταποιητικών επιχειρήσεων προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(ΔΟΠ). 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτό το θέμα είναι η ευρεία διάδοση της 

πιστοποίησης και των προτύπων στον ελληνικό χώρο και οι μεγάλες 

προσδοκίες που έχουν απ' αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η διάδοση αυτή. 

σε συνδυασμό με το παγκόσμιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, αλλά και της 

θεωρίας της διοίκησης, στην ανακάλυψη αποτελεσματικότερων και 

αποδοτικότερων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, και στην ΔΟΠ, οδήγησε 

στην ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας των προτύπων ν' αποτελέσουν ένα 

καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό στάδιο μετάβασης, από τον 

παραδοσιακό Ποιοτικό Έλεγχο στην ΔΟΠ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Αρχικά έγινε εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέμα της 

ποιότητας, της διασφάλισης ποιότητας και της ΔΟΠ. Ειδικότερα, μελετήθηκε 

η έννοια της ποιότητας και η σημασία της για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων, η ιστορική εξέλιξη των μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, οι 

σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας, τα Συστήματα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), οι βασικές αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ, οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις των σημαντικότερων ερευνητών της ΔΟΠ και τα 

σπουδαιότερα διεθνή βραβεία διαχείρισης της ποιότητας και Ολικής 

Ποιότητας. Ακόμη, χρησιμοποιώντας ως βάση τις σημαντικότερες κατηγορίες 

και τις βασικές αρχές της ΔΟΠ, έγινε-σύγκριση της ΔΟΠ με τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις διοίκησης, ώστε να εντοπιστούν και να εκτιμηθούν οι 

κυριότερες ομοιότητες και διαφορές της ΔΟΠ με αυτές. Από την ανάλυση και 
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επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την παραπάνω ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, συγγράφηκαν τα τρία πρώτα κεφάλαια της διατριβής. 

Ποιότητα και Ελληνική Βιομηχανία 

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον της έρευνας εντοπίστηκε στην ελληνική 

πραγματικότητα και στις πρακτικές διαχείρισης ποιότητας των ελληνικών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων. Σε μια εποχή όπου η διαχείριση της ποιότητας, 

η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση, η πρόληψη, η μείωση του 

κόστους κακής ποιότητας, η Ολική Ποιότητα, και η χρήση μοντέρνων 

μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης της, απασχολεί την πλειοψηφία των 

εκτός συνόρων ανταγωνιστών μας, ήταν χρήσιμο να ερευνηθεί το ενδιαφέρον 

και ο βαθμός υιοθέτησης των παραπάνω εννοιών και στοιχείων, στην 

ελληνική πραγματικότητα. 

Για το λόγο αυτό διεξήχθη έρευνα σχετικά με την διαχείριση και την 

αντιμετώπιση της ποιότητας στις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, για 

να εντοπιστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και η δυνατότητα αλλά και 

η διάθεση τους να ακολουθήσουν τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης της 

ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά. Ι 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξέτασε το ενδιαφέρον και την στάση των 

ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων απέναντι στη Διασφάλιση Ποιότητας 

και τα ΣΔΠ ISO 9000, στην ΔΟΠ, και τα προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας, 

όλα από τα οποία έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων επιχειρήσεων 

παγκοσμίως. Τα θέματα που καλύφθηκαν αφορούσαν την παραγωγικότητα, 

την διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την σημαντικότητα και ικανοποίηση του 

πελάτη, την χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, το ενδιαφέρον 

στα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000. και την ενημέρωση σχετικά με την ΔΟΠ. 

Εξετάστηκαν επίσης τα στοιχεία εκείνα που παροτρύνουν ή αποθαρρύνουν 

τις ελληνικές επιχειρήσεις για την επιδίωξη της πιστοποίησης σε κάποιο 

πρότυπο διασφάλισης ποιότητας, τα σημαντικότερα προβλήματα που 

εντοπίζουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή της ΔΟΠ, οι τρόποι που 

χρησιμοποιούν για τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας, και εάν 

αυτοί οι τρόποι έχουν τροποποιηθεί, υιοθετώντας τις νέες τάσεις και 

προκλήσεις στη διαχείριση ποιότητας. Επίσης, εξετάστηκε η ευαισθησία 

τους στην ποιότητα και ο βαθμός ενημέρωσης τους σχετικά με τις νέες, 

διεθνείς μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης και βελτίωσης της. Στην έρευνα 
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συμμετείχαν 115 επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος, οι οποίες απασχολούσαν 

περισσότερα από 50 άτομα, και ανήκαν όλες στον μεταποιητικό τομέα. Τα 

ακριβή αποτελέσματα, καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζονται 

στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής. 

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα, είναι πως οι 

ελληνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την 

ποιότητα και τους τρόπους διασφάλισης και βελτίωσης της, αναδεικνύοντας 

την ως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό τους όπλο, και το βασικό κριτήριο 

επιλογής προμηθευτή. Αυτή η ευαισθητοποίηση υπογραμμίστηκε και από το 

μεγάλο ενδιαφέρον και την ανταπόκριση που έδειξαν οι επιχειρήσεις στην 

έρευνα και στις πληροφορίες που θα τους προσέφερε, διαμορφώνοντας το 

ποσοστό συμμετοχής σε 78%. Η κατανόηση του ρόλου της ποιότητας στην 

επιβίωση και την ευημερία της επιχείρησης είναι ο λόγος για τον οποίο όλο 

και περισσότερες οδεύουν προς περισσότερο προληπτικές τεχνικές ελέγχου 

ποιότητας και πιο σύγχρονους τρόπους διοίκησης γενικότερα. Πολλές από τις 

επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει από τον ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της 

παραγωγικής διαδικασίας, στον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της, και 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε ακόμη πιο προληπτικές 

μορφές διαχείρισης, όπως είναι η διασφάλιση ποιότητας και η ΔΟΠ. 

Το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον για τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 και για μελλοντική πιστοποίηση τους σ ! 

αυτά, για διάφορους λόγους, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η 

βελτίωση της ποιότητας, η μείωση του κόστους ποιότητας, και άλλα. Επίσης. 

οι περισσότεροι μάνατζερ ήταν ενημερωμένοι σχετικά με την ΔΟΠ, και 

σχεδόν όλοι τους πιστεύουν στα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει στην 

επιχείρηση τους η υιοθέτηση της. Ωστόσο, η λεπτομερής εξέταση των 

διαφόρων περιοχών διαχείρισης ποιότητας αποκάλυψε ταυτόχρονα αρκετές 

αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν από τις επιχειρήσεις, για να 

προχωρήσουν στις νέες και περισσότερο απαιτητικές έννοιες του Ολικού 

Ελέγχου Ποιότητας και της ΔΟΠ. Αναγνωρίζοντας μάλιστα και Ό ι ίδιες οι 

επιχειρήσεις αρκετά εμπόδια για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας και 

της ΔΟΠ, με σημαντικότερο όλων την αλλαγή κουλτούρας μέσα στην 

επιχείρηση, έγινε αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων 

για τη ΔΟΠ είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο, ενώ βραχυπρόθεσμα, 
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εστιάζουν την προσοχή τους στη διασφάλιση ποιότητας και στα πρότυπα ISO 

9000. 

Αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τον εκθετικά αυξανόμενο αριθμό 

πιστοποιήσεων στην Ελλάδα, από δύο το 1991 σε 400 το 1997 και πάνω από 

600 το 1998, αποδεικνύει ότι το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων, σχετικά 

με την ποιότητα και την διαχείριση της, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την 

διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000. ] 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΑΓΡ 

,ΓΥ αυτό το λόγο, η έρευνα συνεχίστηκε εστιάζοντας στη διασφάλιση 

ποιότητας και στα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000. Εξετάστηκαν σε μεγαλύτερο 

βάθος οι βασικοί στόχοι και το περιεχόμενο των ΣΔΠ, οι κύριοι λόγοι που 

οδηγούν τις επιχειρήσεις στη διασφάλιση ποιότητας, η προσφορά της στην 

λειτουργία της επιχείρησης, οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη των 

προτύπων ΣΔΠ ISO 9000, οι στόχοι και το περιεχόμενο τους, καθώς και ο 

τρόπος εφαρμογής τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελετήθηκαν, μέσα 

από τις μαρτυρίες των ίδιων των επιχειρήσεων, τα κίνητρα που τις ώθησαν και 

συνεχίζουν να τις ωθούν στην πιστοποίηση, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες-

κλειδιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή των προτύπων ΣΔΠ, τα βασικά 

στοιχεία και οι δυσκολίες ανάπτυξης και εφαρμογής τους, και τα 

σημαντικότερα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής τους. 

Επίσης, έγινε πλήρης ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, 

σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000, 

παρουσιάζοντας τις θετικές και αρνητικές πλευρές τους, καθώς και το δίλημμα 

του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τις δυνατότητες και την προοπτική 

τους. Η επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και τα αντίστοιχα συμπεράσματα παρουσιάζονται στο πέμπτο 

κεφάλαιο της διατριβής.Ν. 

; 
; 

Εκτενής έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την προσφορά και το 

μέλλον της διασφάλισης ποιότητας ,μέσα από τα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000 

έδειξε ότι, παρά την ευρύτερη αποδοχή και υιοθέτηση τους, τα πρότυπα 

δέχονται και αρκετή κριτική, κυρίως σχετικά με το γεγονός ότι δεν μπορούν 

τελικά να εγγυηθούν υψηλή ποιότητα, ή ακόμη και βελτίωση της ποιότητας 
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προϊόντων και υπηρεσιών. Παρουσιάζεται μάλιστα έντονη ανησυχία ότι όλη 

αυτή η έκρηξη ενδιαφέροντος για πιστοποίηση, είναι περισσότερο θέμα 

μόδας παρά επιβεβλημένη ανάγκη από την αγορά ή πραγματική δέσμευση της 

διοίκησης για ποιότητα, και ότι η ανικανότητα των προτύπων να προσφέρουν 

στις επιχειρήσεις αυτά που θα ήθελαν ή αυτά που περιμένουν, μπορεί να τις 

οδηγήσει σε μαζική απογοήτευση και δυσαρέσκεια, οδηγώντας τελικά ένα 

βήμα πίσω, αντί ένα βήμα μπροστά, σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας 

και την υιοθέτηση Ολικής Ποιότητας. 

Ωστόσο, οι απόψεις πάνω σ' αυτό το θέμα δυϊστανται σημαντικά, και ενώ 

υπάρχουν πολλοί συγγραφείς οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί 

σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τον τρόπο που εφαρμόζονται 

και τις δυνατότητες τους, υπάρχουν αντίστοιχα και πολλοί άλλοι οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα θετικοί και αισιόδοξοι σχετικά με την έκβαση της όλης 

προσπάθειας και με την τάση που υπάρχει γύρω από την πιστοποίηση. Γι' 

αυτό το λόγο, μελετήθηκαν προσεκτικά και διατυπώθηκαν τα κύρια 

επιχειρήματα και των δύο θέσεων, από τα οποία προκύπτουν πολύτιμα 

συμπεράσματα. 

Γενικότερα πάντως, τα σημαντικότερα οφέλη των προτύπων μπορούν να 

προκύψουν μόνον εάν οι επιχειρήσεις που θα τα εφαρμόσουν κατανοήσουν 

πλήρως, τόσο τις δυνατότητες όσο και τα όρια τους και δείξουν την διάθεση 

να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά αυτά που τους 

προσφέρουν. 

Οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία των προτύπων δεν πρέπει να 

αναζητείται στο περιεχόμενο των απαιτήσεων τους, αλλά στις προθέσεις, την 

δέσμευση, και τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής τους από τις επιμέρους 

επιχειρήσεις.Χ Γι' αυτό το λόγο, μέσα από ανάλυση της αρθρογραφίας, 

εντοπίστηκαν στην συνέχεια οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους 

μπορεί να αποτύχει μακροπρόθεσμα η πιστοποίηση, καθώς και οι βασικές 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την διαδικασία ανάπτυξης και 

εφαρμογής του συστήματος, έτσι ώστε να προσφέρει πραγματικά 

προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, ακόμη και όταν το προσωρινό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πιστοποίησης έχει χαθεί. , 
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Η διεθνής σειρά προτύπων ΣΔΠ ISO 9000, μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να 

ευαισθητοποιεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για 

να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με 

βάση την ποιότητα. Ο απώτερος και μόνιμος στόχος τους θα πρέπει να είναι η 

συνεχής βελτίωση για την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων, εστιασμένων στον 

πελάτη, μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, όπως η Ολική Ποιότητα και η ΔΟΠ. 

Αλλωστε, τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις προχωρούν πέρα από τις 

απαιτήσεις του ISO 9000, σε εφαρμογή αρχών και εννοιών της ΔΟΠ, ενώ και 

τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στις ελληνικές επιχειρήσεις της Β. 

Ελλάδος έδειξαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και προοπτική υιοθέτησης της 

ΔΟΠ, μακροπρόθεσμα, εάν μπορέσουν να ξεπεραστούν τα κυριότερα εμπόδια 

εφαρμογής της. Γι' αυτό το λόγο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να 

διερευνηθεί η δυνατότητα των προτύπων να εκσυγχρονίσουν και να προάγουν 

τις μεθόδους διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση, προσφέροντας ένα 

γερό θεμέλιο για την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος σε σύστημα Ολικής 

Ποιότητας. 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα των προτύπων να αποτελέσουν το πρώτο βήμα 

προς την ΔΟΠ, για μία πιστοποιημένη επιχείρηση η οποία επιθυμεί να 

επεκτείνει και να ολοκληρώσει το σύστημα της σε ένα σύστημα ΔΟΠ, 

εξετάστηκαν αρχικά και διατυπώθηκαν, οι διαφορές των δύο συστημάτων και 

οι ελλείψεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ως προς την ΔΟΠ. 

Στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν οι απόψεις που 

διατυπώνονται στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την δυνατότητα εξέλιξης 

των προτύπων ΣΔΠ σε συστήματα Ολικής Ποιότητας, με στόχο την συνεχή 

βελτίωση και την ικανοποίηση του πελάτη, οι οποίες και πάλι αποδείχτηκαν 

διχασμένες και συγκρουόμενες. 

Έ χ ε ι διατυπωθεί όμως, στην θεωρία της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και 

της δυναμικής των επιχειρήσεων, ότι οποιαδήποτε νέα τεχνική και διοικητική 

προσέγγιση, είτε γίνεται ειλικρινά αποδεκτή, είτε απορρίπτεται, ανάλογα με 

τις πρώτες εμπειρίες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, από 

αυτήν. Γι' αυτό το λόγο, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη 

προσοχή στις πρώτες προσπάθειες και στα πρώτα τους βήματα για την 
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εφαρμογή παρόμοιων προσεγγίσεων, ώστε η μετέπειτα υιοθέτηση τους από 

τους εργαζόμενους, να είναι ομαλή και ειλικρινής. Τα αποτελέσματα αυτών 

των βημάτων θα πρέπει να είναι θετικά, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

και να αυξήσουν την δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων. 

Έτσι, οι Ahire και Rana [123] υποστηρίζουν: 

«Η πρώτη εντύπωση της αρχικής φάσης εφαρμογής της ΔΟΠ, συνεισφέρει 

σημαντικά στην μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη και υποστήριξη των 

ενδιαφερόμενων (εργαζομένων και ανώτατης διοίκησης) σ' αυτήν.». 

Γι ' αυτούς τους λόγους, είναι πολύ σημαντική η εμπειρία των ελληνικών 

επιχειρήσεων από τα πρότυπα και την διασφάλιση ποιότητας, για την 

μετέπειτα πορεία τους σχετικά με την ποιότητα και την εφαρμογή 

προγραμμάτων βελτίωσης της. Η διασφάλιση ποιότητας, μέσα από τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα 

προς την ΔΟΠ, εάν η εντύπωση που θα αφήσει τελικά στις επιχειρήσεις και 

τους εργαζομένους της σχετικά με την ποιότητα είναι θετική. 

Από τα παραπάνω, και από την ταχύτητα με την οποία αυξάνει σήμερα ο 

αριθμός των πιστοποιήσεων και των αιτήσεων για πιστοποίηση στην Ελλάδα, 

έγινε αντιληπτό πως η επιρροή των προτύπων, θετική ή αρνητική, θα είναι 

πολύ μεγάλη για την εξέλιξη της διαχείρισης της ποιότητας στην Ελλάδα, 

αφού ουσιαστικά αποτελούν την πρώτη επίσημη προσπάθεια/ πρόγραμμα 

βελτίωσης της ποιότητας και των μεθόδων διαχείρισης της. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι αυτά που ισχυρίζονται οι επικριτές των προτύπων, 

όπως γραφειοκρατία, μείωση ευελιξίας, αύξηση γραφειοκρατίας, 

εφησυχασμός της διοίκησης, αύξηση του φόρτου εργασίας, ένδο-

επιχειρησιακές συγκρούσεις στην αναζήτηση ευθυνών, περιορισμένη 

ικανοποίηση του πελάτη, στασιμότητα, και γενική απογοήτευση, τότε η 

πρόβλεψη για τις περισσότερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις και για το 

μέλλον της διαχείρισης ποιότητας στην Ελλάδα, είναι μάλλον απαισιόδοξη. 

Για παράδειγμα, για την Βρετανία, ο Hutchins [170] αναφέρει ότι το πάθος των 

επιχειρήσεων για πιστοποίηση κατά ISO 9000 τους έχει κοστίσει πολύ 

ακριβά. «Ίσως περίπου δέκα χρόνια ηγεσίας στην ποιότητα». 

Αντίθετα, εάν όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές τους, τα αποτελέσματα 

είναι θετικά, εάν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να εκμεταλλευτούν όλα τα 
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δυνατά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα πρότυπα και η πιστοποίηση, 

εάν πράγματι τα πρότυπα προάγουν και εξελίσσουν το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας μιας επιχείρησης και προωθούν την δέσμευση και 

ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και της διοίκησης στην ποιότητα, τότε οι 

ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ελπίζουν ότι με την πιστοποίηση έχουν 

κάνει ένα βήμα προς τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και βελτίωσης της 

ποιότητας και προς την ΔΟΠ. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη 

απάντηση σ' αυτό το θέμα. Η αποτελεσματικότητα και οι δυνατότητες των 

προτύπων εξαρτώνται και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

εφαρμογής τους και από παράγοντες οι οποίοι αναλύονται λεπτομερώς στα 

επόμενα κεφάλαια. Ανάλογα με τις διαφορετικές εμπειρίες τους, οι 

συγγραφείς παρουσιάζονται περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι για την 

εξέλιξη και την προσφορά τους. 

Επίσης, προηγούμενες μελέτες της εφαρμογής των ΣΔΠ στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, αφορούσαν κυρίως μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

τα εφήρμοσαν, οι οποίες κατέθεταν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την 

διαδικασία ανάπτυξης, τα προβλήματα, και τα οφέλη που είχαν από τη 

διαδικασία. 

Προσφορά ΣΑΠ στην Ελληνική Βιομηχανία: Εμπειρική Έρευνα 

Δεν υπήρχε λοιπόν μία επίσημη μελέτη που να διερευνά συνολικά και όχι 

μεμονωμένα, την ανάπτυξη ΣΔΠ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, πράγμα 

που εντοπίζεται ως σημαντική έλλειψη από πολλούς ερευνητές. 

Χαρακτηριστικά, ο Williams [173] επισημαίνει: 

«Υπάρχει σοβαρή έλλειψη έρευνας, τόσο σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης 

ποιότητας που χρησιμοποίησαν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, όσο και σχετικά με 

το πόσο αποτελεσματικά τα πρότυπα συστήιιατα ISO 9000 απορούν να 

γρησιμοποιηθούν σαν πλατφόρμα προς την ΔΟΠ». 

Οι διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο θέμα, η απουσία 

κάποιας επίσημης εμπειρικής έρευνας σ' αυτό, η έλλειψη απαιτήσεων από τα 

πρότυπα σχετικά με τα αποτελέσματα του συστήματος διασφάλισης 
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ποιότητας, για να εγκριθεί η πιστοποίηση σ' αυτά, καθώς και η δραματική 

αύξηση του ρυθμού πιστοποιήσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις, οδήγησαν 

στην ανάγκη διεξαγωγής μίας εμπειρικής πλέον έρευνας σχετικά με την 

προσφορά των προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα. 

Μέσα απ' αυτήν την έρευνα, και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, επιδιώχθηκε να εκτιμηθεί και να απομονωθεί ο 

ρόλος και η προσφορά των προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα, και να 

δοθεί μία απάντηση στο συχνό πλέον ερώτημα^ «Τι θα έχει αφήσει πίσω της η 

μόδα της πιστοποίησης όταν θα έχει περάσει;». Συγκεκριμένα, αυτό στο οποίο 

εστίασε η δεύτερη και βασική έρευνα της διατριβής και η υπόθεση την οποία 

εξέτασε, ήταν η παρακάτω: 

«Μπορούν τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιόνμας ISO 9000 να 

αποτελέσουν ένα καλό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την Διοίκί]οΐ] Ολικής 

Ποιότητας;» 

Για να εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση στις ελληνικές επιχειρήσεις, και να 

εξεταστεί έτσι το μέλλον και η προσφορά των προτύπων σ' αυτές, 

σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εστάλη σε όλες τις μέχρι τότε, 

Ιούνιος 1996, πιστοποιημένες με ISO 9000 ελληνικές επιχειρήσεις. Τα 

ονόματα των επιχειρήσεων και των υπευθύνων δόθηκαν από τον ΕΛΟΤ και 

από το Bureau Veritas, τους σημαντικότερους, σε αριθμό πιστοποιήσεων, 

φορείς στην Ελλάδα και απευθυνόταν στον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας 

των επιχειρήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τρία βασικά μέρη, τα οποία αφορούσαν 

τα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων για την πιστοποίηση, την απόδοση 

τους σε 80 βασικά στοιχεία της ΔΟΠ, πριν και μετά την πιστοποίηση, και τα 

γενικότερα οφέλη, εσωτερικά και εξωτερικά, που είχαν απ' αυτήν. 

Η διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών είναι ένα βασικό κομμάτι της 

ΔΟΠ, και η μεταφορά από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην πρόληψη, 

εισάγει μία από τις βασικές αρχές1 της. Ωστόσο, η δυνατότητα μετέπειτα 

εξέλιξης του σε ΔΟΠ, θα εξαρτηθεί: 

α) Από την αληθινή δέσμευση της ανώτατης διοίκησης (η οποία διαφαίνεται 

μέσα από τα κίνητρα που την οδήγησαν στην πιστοποίηση), 
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β) Από την ουσιαστική προώθηση των στοιχείων της ΔΟΠ μέσα στην 

επιχείρηση, σαν αποτέλεσμα της διασφάλισης ποιότητας (η οποία φαίνεται 

από την βελτίωση της απόδοσης τους στα βασικά στοιχεία της ΔΟΠ, σαν 

αποτέλεσμα της πιστοποίησης), και 

γ) Από την αποτελεσματικότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που 

αναπτύσσουν (η οποία φαίνεται μέσα από τα γενικότερα οφέλη που είχαν οι 

επιχειρήσεις από την πιστοποίηση). 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής και 

επιτυχίας των συστημάτων είναι τα κίνητρα για τα οποία αναζητούν οι 

επιχειρήσεις την πιστοποίηση. Π α το σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου κατεγράφησαν όλα τα πιθανά κίνητρα πιστοποίησης, όπως 

αυτά αναφέρονται από την αρθρογραφία και από δημοσιεύσεις των ίδιων των 

επιχειρήσεων, και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν για το 

καθένα, τον βαθμό στον οποίο αποτέλεσε κίνητρο για την δική τους 

πιστοποίηση. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, που αποτελούσε και τον κύριο 

κορμό του, αποτελείτο από επτά βασικούς παράγοντες της ΔΟΠ, καθώς και 

από μία ενότητα που αφορούσε τον σχεδιασμό του προϊόντος, και 

απευθύνονταν μόνον σ' όσες επιχειρήσεις είχαν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 

ISO 9001. Οι βασικές κατηγορίες μέτρησης της ΔΟΠ καθορίστηκαν με βάση 

το βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), και κάθε 

κατηγορία αποτελείτο από μία σειρά ερωτήσεων, με την βοήθεια των οποίων 

μπορούσε να περιγραφεί η απόδοση κάθε επιχείρησης στις κρίσιμες 

κατηγορίες της ΔΟΠ, καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της κάθε κατηγορίας. 

Τη θεωρητική βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο 

μέτρησης, αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία στα οποία εστίασαν οι 

βασικότεροι ερευνητές της ποιότητας, οι βασικές κατηγορίες της ΔΟΠ όπως 

περιγράφονται στη θεωρία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα στοιχεία 

μέτρησης της ΔΟΠ που χρησιμοποιήθηκαν από προηγούμενες έρευνες, καθώς 

και η ανάλυση των βασικών κατηγοριών του Αμερικάνικου βραβείου MBNQA 

και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA). 
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Για να εξεταστεί η βασική υπόθεση της έρευνας, κρίθηκε αναγκαίο να 

εντοπιστεί η απόδοση των επιχειρήσεων στα στοιχεία της ΔΟΠ, πριν την 

εφαρμογή και μετά την εφαρμογή των προτύπων ΣΔΠ, ώστε να απομονωθεί 

και να εκτιμηθεί η πραγματική συνεισφορά των προτύπων σ' αυτά. Οι 

επιχειρήσεις έπρεπε να σημειώσουν τον βαθμό εφαρμογής καθενός απ' αυτά 

τα στοιχεία πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του ΣΔΠ, και τον βαθμό 

εφαρμογής τους την στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 0 λόγος για 

τον οποίο ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να .σημειώσουν την απόδοση τους 

τόσο πριν όσο και μετά την πιστοποίηση, και όχι απλά την απόδοση τους 

μετά την πιστοποίηση, ήταν η ανάγκη να απομονωθεί η προσφορά των 

προτύπων, αφού η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση 

μπορούσε να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της, όπως το μέγεθος ή το είδος της επιχείρησης, 

ο κλάδος της, η απόδοση της πριν την πιστοποίηση, και άλλα. Ο σχεδιασμός 

του ερωτηματολογίου βοήθησε να αποφευχθούν παρόμοιες παρερμηνεύσεις 

εστιάζοντας αποκλειστικά στη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων από 

την πιστοποίηση. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε τα οφέλη που είχαν οι 

επιχειρήσεις από την εφαρμογή των ΣΔΠ. Για το σκοπό αυτό, κατεγράφησαν 

όλα τα πιθανά οφέλη της πιστοποίησης, όπως αυτά αναφέρονται στην 

αρθρογραφία, από μαρτυρίες και δημοσιεύσεις πιστοποιημένων επιχειρήσεων, 

και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την συνεισφορά του ΣΔΠ 

και των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας σε καθένα απ' αυτά τα 

οφέλη. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 84 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής σε 57%. Η επεξεργασία και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, έκδοση SPSS for Windows), 

το οποίο αποτελεί το πιο-ισχυρό και διεθνώς καθιερωμένο πακέτο στατιστικής 

επεξεργασίας. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και τα αποτελέσματα της 

έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στο έκτο κεφάλαιο της διατριβής, ενώ 

τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνολικά τα συμπεράσματα και 
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η προσφορά της έρευνας, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο ίδιο 

αντικείμενο. 

Σημαντικότητα της Έρευνας 

Η ΔΟΠ αναφέρεται περισσότερο σαν μία νέα «επιχειρησιακή κουλτούρα», 

και «φιλοσοφία» διοίκησης και διαχείρισης της ποιότητας, οι απαιτήσεις της 

οποίας είναι δύσκολες και αρκετά ασαφείς. Γι' αυτό το λόγο, η ΔΟΠ 

βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά για την ελληνική πραγματικότητα. Αντίθετα, 

η διασφάλιση ποιότητας είναι «λογικά» το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις 

οι οποίες βρίσκονται ακόμη στον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο, στο τέλος 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η μορφή με την οποία παρουσιάστηκε η 

διασφάλιση ποιότητας στον ελληνικό χώρο, αλλά και διεθνώς, είναι τα 

πρότυπα ISO 9000. Τα πρότυπα έχουν σαφείς απαιτήσεις και προσφέρουν ένα 

καλά οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης ενός ΣΔΠ, καθιστώντας πολύ ευκολότερη 

τη δέσμευση της διοίκησης σ' αυτά. Το ενδιαφέρον για τα πρότυπα 

αποδείχτηκε από τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στην ελληνική 

πραγματικότητα, και συνεχίζει να αποδεικνύεται με την δραματική αύξηση 

του αριθμού των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και αυτών που κάνουν αίτηση 

για πιστοποίηση. Το μέλλον λοιπόν της Ελλάδας σχετικά με την διαχείριση 

ποιότητας βρίσκεται στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, και τα 

αποτελέσματα που θα έχουν στις επιχειρήσεις, θα καθορίσουν σε μεγάλο 

βαθμό την μετέπειτα εξέλιξη τους και την ικανότητα τους να ανταγωνιστούν 

παγκοσμίως με βάση την ποιότητα, και να ακολουθήσουν τους διεθνείς 

ανταγωνιστές τους, στην υιοθέτηση πιο προχωρημένων μορφών διαχείρισης 

ποιότητας, όπως η ΔΟΠ. 

Γι' αυτό το λόγο, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης παρόμοιας έρευνας και της 

σύγχυσης και σύγκρουσης που επικρατεί στον επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό 

χώρο σ' αυτό το θέμα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθίστανται 

ιδιαίτερα σημαντικά, και φιλοδοξούν να προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες για το μέλλον της διαχείρισης ποιότητας στον ελληνικό χώρο, 

και όχι μόνον. Αλλωστε,- η ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 

του ΣΔΠ, δεν είναι απαραίτητη για να κερδίσει μία επιχείρηση την 

πιστοποίηση, αφού οι απαιτήσεις των προτύπων δεν ελέγχουν καθόλου τα 

αποτελέσματα του συστήματος. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντική παγίδα 

για το μέλλον της πιστοποίησης, και γι' αυτό το λόγο, η επίσημη πλέον 
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έρευνα της προσφοράς των προτύπων και της ύπαρξης ουσιαστικών 

αποτελεσμάτων από την πιστοποίηση, καθίσταται ακόμη πιο σημαντική. 

Η έρευνα αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εκπόνηση ειδικότερων 

μελετών, οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων και 

συγκεκριμένες συνθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων. \ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

1.1: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

1.1.1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η δεκαετία του 1980 σηματοδοτήθηκε από μεγάλες αλλαγές, και αυξημένη 

ευαισθησία των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα. Ο μεγάλος 

ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και η προσφορά πληθώρας αγαθών, κάνει 

τους καταναλωτές πιο δύσκολους και απαιτητικούς αφού έχουν την 

δυνατότητα να συγκρίνουν και να διαλέξουν ανάμεσα από πλήθος προϊόντων. 

Επίσης, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, στις περισσότερες 

σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση και 

χρήση υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πελάτες απαιτούν 

υψηλότερη ποιότητα σε όλους τους τομείς. Στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση, 

στην αξιοπιστία και, το πιο σημαντικό ίσως, στην εξυπηρέτηση. Φαίνεται 

μάλιστα πως είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για ένα προϊόν 

αποδεδειγμένα υψηλότερης ποιότητας, από ένα άλλο φθηνότερο, ειδικότερα 

όταν η χρήση του είναι σημαντική για τον χρήστη. Το φαινόμενο αυτό 

εξηγείται από τις σύγχρονες θεωρίες της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας 

από το γεγονός ότι οι άνθρωποι των ισχυρά οικονομικά κοινωνιών, οι οποίοι 

έχουν εκπληρώσει τις πρωτογενείς τους ανάγκες, γίνονται περισσότερο 

απαιτητικοί και επιδίδονται πλέον στην ικανοποίηση υψηλότερων στόχων 

όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους. Σαν συνέπεια, τα καλά προϊόντα και 

υπηρεσίες επικρατούν στην αγορά, εκτοπίζοντας εκείνα που είναι λιγότερο 

ικανά και κατάλληλα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους [218]. 

Η ενοποίηση της Ευρώπης γκρέμισε τα εμπορικά σύνορα. Η μετακίνηση 

αγαθών είναι μεγαλύτερη από ότι ήταν παλαιότερα, και οι ; άνθρωποι 

μετακινούνται περισσότερο από χώρα σε χώρα υιοθετώντας καταναλωτικά 

πρότυπα με τα οποία δεν ήταν εξοικειωμένοι. Οι νέες συνθήκες προσφέρουν 

μεγαλύτερη γκάμα επιλογής για τους καταναλωτές, και εκεί που ο 
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ανταγωνισμός είτε δεν υπήρχε καθόλου είτε ήταν μικρός, τώρα γίνεται 

διεθνής. Πάνω σ' αυτό το θέμα, ο Juran [50] σχολιάζει: "Στις ευρωπαϊκές 

χώρες δεν έχουν εισχωρήσει ακόμη τα Ιαπωνικά προϊόντα τόσο έντονα όσο 

έχουν εισχωρήσει στην Αμερική. Επιπρόσθετα, οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

διατηρήσει μεγαλύτερο βαθμό προστατευτισμού. Όλα αυτά έχουν 

δημιουργήσει μία καθυστέρηση - Οι Ευρωπαϊκές χώρες άργησαν να 

αντιδράσουν στην ανερχόμενη κρίση της ποιότητας. Το τίμημα γι' αυτήν την 

καθυστέρηση θα το πληρώσουν στα ερχόμενα χρόνια και στον επόμενο 

αιώνα." 

Στο ίδιο θέμα, ο Levine [61] παρατηρεί ότι: «Τα τελευταία χρόνια, η αίγλη του 

«Made in Europe» έχει μειωθεί, καθώς ξένοι ανταγωνιστές έχουν καταφέρει 

να διαθέσουν προϊόντα παρόμοιας ή και καλύτερης ποιότητας, σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές. Ξαφνικά, σήμανε συναγερμός σε όλη την Ευρώπη, από τη 

Στοκχόλμη έως τη Μαδρίτη, ότι η Ευρώπη έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω από 

τις Η Π Α στην εφαρμογή αποδοτικών μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, ως 

στρατηγικό όπλο. Όσον αφορά μάλιστα τη θέση της σε σύγκριση με την 

Ιαπωνία, η καθυστέρηση μπορεί να μετρηθεί σε δεκαετίες.» 

Τα αποτελέσματα έρευνας, που έγινε το 1989 από το MIT, και η οποία 

συνέκρινε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων διεθνώς, έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι 

κατασκευαστές δεν γνώριζαν τα μυστικά για βελτίωση της ποιότητας με 

ταυτόχρονη μείωση του κόστους, σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, και 

κυρίως τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους. Όπως μάλιστα σχολίασε και ο Kees J. 

Van Ham [61], γενικός γραμματέας του EFQM (Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαχείρισης Ποιότητας), αυτά τα αποτελέσματα μπορούσαν να γενικευθούν 

και για τους περισσότερους άλλους βιομηχανικούς κλάδους. 

Σε πολλούς τομείς της αγοράς παρατηρείται ομοιογένεια των προμηθευτών ως 

προς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, τα 

οποία τείνουν όλο και περισσότερο να τυποποιούνται. Μόνον η ποιότητα 

είναι εκείνη που ξεχωρίζει την μία επιχείρηση από την άλλη και δίνει στον 

πελάτη κριτήριο επιλογής μεταξύ προμηθευτών οι οποίοι κατά τα άλλα, δεν 

παρουσιάζουν διαφορές. Τα προϊόντα.και οι υπηρεσίες μπορούν ίσως εύκολα 

να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, η ποιότητα όμως είναι δύσκολο να 

αντιγραφεί. Αυτός είναι και ο λόγος που την κάνει τόσο σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα [204]. 
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Παλαιότερα επικρατούσε στην αγορά η ιδέα της μαζικής παραγωγής, με 

στόχο την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων με χαμηλό κόστος, αφήνοντας σε 

δεύτερη μοίρα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Σήμερα αυτό έχει 

αλλάξει. Οι επιχειρήσεις ελαττώνουν την εσωστρεφή στάση τους και 

επικεντρώνουν την προσοχή τους σε άλλες αξίες, όπως η Ικανοποίηση του 

Πελάτη, η Ποιότητα, και η Εξυπηρέτηση, αφού έχουν πλέον αντιληφθεί ότι 

οι πελάτες τους αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο τους. 

Σύμφωνα με τους Leonard και Sasser [18], οι κυριότεροι από τους λόγους που 

συνετέλεσαν στην αλλαγή της φύσης της ζήτησης από την παραγωγικότητα 

στην ποιότητα, και από την έμφαση στην τιμή, στην έμφαση στην ποιότητα, 

είναι οι παρακάτω: 

1. Η δραματική αύξηση του πληθωρισμού: Οι πελάτες έλκονται περισσότερο 

από ανθεκτικά προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής. 

2. Η δραματική αύξηση του ενεργειακού κόστους: Οι καταναλωτές 

στρέφονται σε, χαμηλής σπατάλης σε ενέργεια, αγαθά και υπηρεσίες. 

3. Η αύξηση του κόστους συντήρησης και επιδιόρθωσης: Οι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις εγγυήσεις και άλλα στοιχεία 

που αφορούν την συχνότητα επισκευών. 

Μία άλλη εξήγηση επιχειρείται από τον Y. Kondo [92], ο οποίος ισχυρίζεται 

ότι η επιθυμία για ποιότητα υπάρχει στον άνθρωπο για περισσότερο από ένα 

εκατομμύριο χρόνια, ενώ το ενδιαφέρον για το κόστος ξεκίνησε μόνον μερικά 

χιλιάδες χρόνια πριν. Απ' αυτή την άποψη η ποιότητα είναι μία αρχέγονη 

ανάγκη του ανθρώπου, ταυτισμένη με τη φύση του, σε αντίθεση με το κόστος 

και την παραγωγικότητα. Γι' αυτό το λόγο, είναι πολύ πιο εύκολο για την 

ανώτατη διοίκηση να πείσει τους εργαζόμενους για βελτίωση της ποιότητας 

παρά για αύξηση της παραγωγικότητας, ή για μείωση του κόστους. 

Η ποιοτική δουλειά είναι εσωτερική ανάγκη των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν 

ανάγκη να αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά τους, και έτσι η υποκίνηση 

τους να το πετύχουν είναι πολύ πιο εύκολη και φυσική. Αρα, και από αυτήν 

την άποψη, η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί πολύ ευκολότερο και 

αποδεκτό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης μιας επιχείρησης. 

Έτσι, πολλοί συμφωνούν ότι ενώ η δεκαετία του '70 συνδέθηκε με την 

παρουσία νέων προϊόντων και καινοτομιών, και η δεκαετία του '80 με την 
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συνεχή προσπάθεια ελέγχου του κόστους παραγωγής, η δεκαετία του '90 

χαρακτηρίστηκε και χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό στην 

ικανοποίηση και παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Από πολλούς 

μάλιστα η δεκαετία του '90 αναφέρθηκε ως η δεκαετία του πελάτη. 

Χαρακτηριστικά, ο Juran [50] αναφέρει: "Πολλαπλασιαμός των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων - Αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός - Ανερχόμενες νέες 

αγορές οι οποίες ωθούν τον ανταγωνισμό και καταστρέφουν τον 

Προστατευτισμό - Αύξηση ευαισθησίας., για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Από τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να διεξάγουμε μία 

λογική πρόβλεψη: Ο εικοστός αιώνας υπήρξε ο αιώνας της παραγωγικότητας. 

Ο εικοστός- πρώτος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ποιότητας.[50] 

Επίσης, όπως αναφέρει και ο Feigenbaum [51]: "Είναι φανερό ότι η ποιότητα 

αποτελεί το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην διεθνή 

αγορά. Είναι φανερό ότι η ηγεσία για ποιότητα δεν ταξιδεύει με κάποιο 

αποκλειστικό εθνικό διαβατήριο, και ότι η ποιότητα αποτελεί πλέον βασικό 

τρόπο διαχείρισης οποιασδήποτε επιχείρησης, οπουδήποτε στο κόσμο, για 

αύξηση του μεριδίου αγοράς και κερδοφορία." 

Ο Norman Gaither [15], αναφέρει τέσσερις τρόπους με τους οποίους η 

ποιότητα επηρεάζει μια επιχείρηση: 

1. Φήμη της Εταχείρησης: Μία επιχείρηση πρέπει να περιμένει ότι η φήμη της 

σχετικά με την ποιότητα - καλή ή κακή - θα την ακολουθεί. Εάν μία 

επιχείρηση δημιουργήσει κακή φήμη σχετικά με την ποιότητα της, πρέπει 

να δουλέψει δύο φορές πιο σκληρά για ν' αλλάξει αυτή τη φήμη, απ' ότι για 

να μην την αποκτήσει από την αρχή. 

2. Κόστος και Μερίδιο Αγοράς Η βελτιωμένη ποιότητα μπορεί να οδηγήσει σε 

αυξημένο μερίδιο αγοράς και μείωση του κόστους. Όπως αναφέρει και ο 

Garvin [46], πολλές σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ποιότητα και 

η παραγωγικότητα συσχετίζονται θετικά. 

3. Νομικές Κυρώσεις Οι επιχειρήσεις που παράγουν ελαττωματικά προϊόντα, 

μπορεί να ορισθούν υπεύθυνες για ζημίες ή τραυματισμούς που οφείλονται 

στα προϊόντα τους, το" οποίο σημαίνει τεράστια δικαστικά έξοδα, σοβαρές 

κυρώσεις ή απώλειες, και τεράστια «ρνητική δημοσιότητα. 

4. Διεθνής Εικόνα: Με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και διεθνείς 

συμβάσεις, η αγορά στην οποία απευθύνονται οι επιχειρήσεις τείνει όλο 
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και περισσότερο προς την διεθνοποίηση. Η ποιότητα λοιπόν είναι πια 

γεγονός με διεθνείς επιπτώσεις τόσο για την εταιρεία όσο και για την χώρα 

στην οποία βρίσκεται. 

Η σημασία της ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προβλήθηκε 

επίσης, από διάφορες μελέτες στην δεκαετία του '80. Συγκεκριμένα, από 

μελέτη που έγινε από την PIMS (Profit Impact of Market Strategy) Associates 

Inc., θυγατρικής του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

σχετικά με την επίπτωση της ποιότητας στην απόδοση μίας επιχείρησης, σε 

δείγμα 1200 επιχειρήσεων, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα [13]: 

• Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας 

μιας επιχείρησης (κερδοφορία). 

• Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα συνήθως αποκτούν 

μεγάλο μερίδιο αγοράς. 

• Σχεδόν για όλα τα είδη προϊόντων και όλες τις διαφορετικές συνθήκες 

αγοράς, η ποιότητα είναι θετικά και σημαντικά συσχετιζόμενη με το δείκτη 

ROI. 

• Η θέσπιση στρατηγικής βελτίωσης της ποιότητας, οδηγεί συνήθως σε 

αυξημένο μερίδιο αγοράς σε βάρος του βραχυπρόθεσμου κέρδους. 

• Οι επιχειρήσεις προσφοράς υψηλής ποιότητας, μπορούν συνήθως να 

χρεώσουν υψηλότερες τιμές. 

Πολλές ακόμη μελέτες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει την βάση δεδομένων 

του PIMS (Profit Impact of Market Strategy), έχουν αποδείξει την σημαντική 

σχέση μεταξύ ποιότητας και μεριδίου αγοράς, ή ROI [70], [71], [77]. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η καλή ποιότητα δεν επιφέρει 

απλά μεγαλύτερο ROI, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, (για 

παράδειγμα, από τις επιχειρήσεις του δείγματος, που κατείχαν λιγότερο του 

12% μερίδιο αγοράς, αυτές με κατώτερη ποιότητα προϊόντος είχαν κατά μέσο 

όρο 4.5% ROI, αυτές με μέση ποιότητα είχαν 10.4% ROI, και αυτές με υψηλή 
ι 

ποιότητα είχαν 17.4% ROI), αλλά οδηγεί και σε αύξηση του, ίδιου του 

μεριδίου αγοράς. Από τις επιχειρήσεις της έρευνας του PIMS, εκείνες που 

βελτίωσαν την ποιότητα τους στην δεκαετία του '70, αύξησαν το μερίδιο 

αγοράς τους πέντε με έξι φορές περισσότερο απ' αυτές πού την μείωσαν, και 

τρεις φορές περισσότερο απ' αυτές που την κράτησαν σταθερή. 
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Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν 

όταν η ποιότητα αντιμετωπίζεται ως ικανοποίηση των προσδοκιών των 

πελατών, οι οποίες διαμορφώνονται από την απόδοση των ανταγωνιστών, και 

από την τιμή. Αντίθετα, όταν η ποιότητα αντιμετωπίζεται σαν «Τελειότητα/ 

Αρίστευση», τότε αντίστοιχες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα 

διαφέρουν. 

Συγκεκριμένα, έρευνα των Curry και Faulds το 1985 [79], έδειξε ότι οι 

υψηλότερης ποιότητας, αλλά και ακριβότερες, οικιακές συσκευές κατείχαν 

μικρότερο μερίδιο αγοράς από τις χαμηλότερης ποιότητας, αλλά φθηνότερες 

οικιακές συσκευές, απλά γιατί οι δεύτερες ήταν πιο προσιτές. Τα «τέλεια/ 

άριστα» προϊόντα, είναι ακριβά, και απρόσιτα για μεγάλο αριθμό πελατών σε 

μία συγκεκριμένη αγορά, μικραίνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς που είναι 

δυνατό να αποκτήσει η επιχείρηση. 

Τέλος, τα αποτελέσματα άλλης μελέτης [72], σε Αμερικάνικες επιχειρήσεις, 

έδειξαν ότι οι ανώτατοι διευθυντές αξιολογούν την βελτίωση της ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών, ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση για τις 

επιχειρήσεις. 

Όπως παρατηρεί και ο Garvin [69], το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο: η 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αποτελεί κερδοφόρο ενέργεια. Αρα, η 

βασική ερώτηση των μάνατζερς, θα πρέπει να είναι: Τι είναι αυτό που μπορεί 

να εγγυηθεί την επιτυχημένη διαχείριση της ποιότητας;» 

1.1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η ποιότητα αποτελεί 

πλέον βασικό ανταγωνιστικό όπλο στην παγκόσμια αγορά. Όμως για να 

επιβιώσει μία επιχείρηση στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εκτός 

από υψηλή ποιότητα, πρέπει ταυτόχρονα να πετύχει υψηλή παραγωγικότητα 

και χαμηλή τιμή προϊόντων και υπηρεσιών. ' 

Οι πελάτες έχουν αρχίσει να απαιτούν μεγαλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία 

από τα προϊόντα που αγοράζουν, σε λογικές ταυτόχρονα τιμές. Αρχίζει έτσι 

πίεση στις επιχειρήσεις για τον συνδυασμό της ποιότητας με την 

παραγωγικότητα και το χαμηλό κόστος. Η πρόκληση δεν είναι απλά η 

αύξηση της παραγωγικότητας ή η αύξηση της ποιότητας, αλλά ο 
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επιτυχημένος συνδυασμός και των δύο, μέσα από κατάλληλες μεθόδους 

διαχείρισης της ποιότητας. 

Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η ανταπόκριση σ' αυτήν την πρόκληση 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση τους στο μέλλον. Η χρήση προληπτικών 

μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, που επιτρέπουν τον συνδυασμό 

ποιότητας και παραγωγικότητας, ή αλλιώς ποιότητας και χαμηλού κόστους, 

αναγνωρίζεται πλέον από πολλούς, σαν μονόδρομος για την επιβίωση και 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και διαδίδεται γρήγορα στον 

επιχειρησιακό κόσμο. 

Η παραγωγικότητα είναι ένα μέσο μέτρησης σχετικά με το πόσο καλά 

χρησιμοποιούνται οι πόροι της επιχείρησης. Η σχέση μεταξύ ποιότητας και 

παραγωγικότητας είναι αρκετά αμφιλεγόμενη και θέτει σε δίλημμα πολλούς 

μάνατζερ. Παραδοσιακά, η ποιότητα και η παραγωγικότητα θεωρούνταν 

συγκρουόμενες, με την παραγωγικότητα συνήθως να υπερτερεί, ή να της 

δίνεται περισσότερη έμφαση, στις βιομηχανικές αποφάσεις. Οι μάνατζερ 

πίστευαν ότι βελτιώσεις στην ποιότητα μπορούν να γίνουν μόνον σε βάρος 

της παραγωγικότητας, και το αντίστροφο. Αποδεικνύεται όμως πλέον ότι αυτό 

δεν είναι αλήθεια. 

Η νέα άποψη είναι πως η ποιότητα και η παραγωγικότητα όχι απλά μπορούν 

να συνυπάρξουν, αλλά βελτιώσεις στην ποιότητα μπορούν να επηρεάσουν 

θετικά, και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Όπως λένε και οι Leonard, και 

Sasser [18]: «Η πείρα μας δείχνει ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

οδηγούν σχεδόν πάντα σε αύξηση της παραγωγικότητας, και το αντίστροφο, 

οι προσπάθειες αύξησης της παραγωγικότητας οδηγούν σε βελτίωση της 

ποιότητας. Αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή στον τρόπο σκέψης της 

διοίκησης σχετικά με την αλυσίδα των διαδικασιών ανάπτυξης των προϊόντων. 

Με αυτό, δεν εννοούμε αλλαγή απλά στον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης 

των προβλημάτων ποιότητας, αλλά και στην θέληση και προθυμία τους να 

προχωρήσουν στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που απαιτούνται σε 

ανθρώπους και εξοπλισμό, ώστε να έχουν καλύτερα προϊόντα με χαμηλότερο 

κόστος.». 

Σχετικά με την σχέση ποιότητας και παραγωγικότητας, ο Deming (1980) είπε: 

"Η παραγωγικότητα ανεβαίνει όσο ανεβαίνει η ποιότητα. Αυτό έχει γίνει 

πολύ καλά αντιληπτό, αλλά μόνον από λίγους διαλεκτούς.". 
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Την ίδια άποψη υποστήριξε θερμά και ο Crosby στο βιβλίο του «Η ποιότητα 

δεν κοστίζει (Quality is Free)» [5]. Βελτίωση της απόδοσης σχετικά με την 

συμμόρφωση στις προδιαγραφές, οδηγεί σε μειωμένο κόστος λόγω ελάττωσης 

της επανεργασίας, των άχρηστων, και του κόστους των εγγυήσεων. 

Ο όρος «Κρυμμένο Εργοστάσιο» (Hidden Factory) χρησιμοποιείται συχνά για 

να προσδιορίσει το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας που ξοδεύεται 

σε επανεργασία μη-συμμορφούμενων προϊόντων, σε αντικατάσταση 

προϊόντων που επιστρέφονται από τους πελάτες, ή σε επανεξέταση και 

επανέλεγχο των απορριφθέντων παρτίδων. Κατ' αρχήν, μεγάλο ποσοστό 

εργατικού δυναμικού και πρώτων υλών σπαταλιέται για την παραγωγή 

ελαττωματικών προϊόντων την πρώτη φορά. Στην συνέχεια σημαντικός 

χρόνος εργατικού δυναμικού σπαταλιέται για τον εντοπισμό των 

ελαττωματικών και την επανεργασία τους, και τέλος, σημαντικός χρόνος και 

χρήμα σπαταλιέται στην επεξεργασία παραπόνων και την διαχείριση των 

εγγυήσεων. 

Κοστίζει λοιπόν πολύ λιγότερο στις επιχειρήσεις, να γίνονται τα πράγματα 

"σωστά την πρώτη φορά", ή ιδανικά, να υπάρχουν "μηδέν ελαττωματικά", 

όπως υποστηρίζει ο Crosby. Το κρυμμένο εργοστάσιο μπορεί να 

αντιπροσωπεύει από 10% έως 40% της συνολικής δυναμικότητας του 

εργοστασίου.» [13], και άρα η ελάττωση όλων των παραπάνω άχρηστων 

ενεργειών, καθώς και όσων ενεργειών δεν προσθέτουν πραγματική αξία στο 

προϊόν, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι [64]: «Η καλή ποιότητα ελαττώνει το κόστος 

του «κρυμμένου εργοστασίου», δηλαδή το κόστος ανθρώπων, χώρου του 

εργοστασίου, και εξοπλισμού, που δεν χρησιμοποιούνται για τίποτα άλλο, 

παρά για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση πραγμάτων που θα έπρεπε να 

είχαν γίνει σωστά την πρώτη φορά. Αυτό αποτελεί κατά μέσο όρο, 25% με 

35% του συνολικού κόστους παραγωγής». 

Η συσχέτιση ποιότητας και παραγωγικότητας έχει γίνει πλέον αντιληπτή, και 

από τον επιχειρηματικό κόσμο. Σ' έρευνα που έγινε από την MIT επιτροπή 

βιομηχανικής παραγωγικότητας [68], σε τελικό δείγμα 70 επιχειρήσεων του 

περιοδικού Fortune, οι διευθυντές ποιότητας, σε μία κλίμακα 1..5, απάντησαν 
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με μέσο σκορ 4.6, το υψηλότερο σκορ όλων των ερωτήσεων, στην ερώτηση 

εάν η υψηλή ποιότητα μπορεί να συνδυαστεί με την υψηλή παραγωγικότητα. 

Και εδώ όμως, στη σχέση ποιότητας και τιμής, πρέπει να αναφερθεί ότι η 

σχέση είναι αντίστροφη (όσο αυξάνεται η ποιότητα μειώνεται η τιμή και 

αντίστροφα), μόνον όταν η ποιότητα ορίζεται σαν συμμόρφωση σε 

προδιαγραφές που ικανοποιούν τον πελάτη και την χρήση για την οποία 

προορίζεται το προϊόν. Εάν όμως, όπως και με την σχέση ποιότητας και 

μεριδίου αγοράς, την ορίσουμε σαν «Τελειότητα/ Αρίστευση», η σχέση της 

με το κόστος δεν είναι απαραίτητα αντίστροφη. Για διαφοροποιημένα 

προϊόντα, όπου η ποιότητα σημαίνει «τελειότητα», αποδείχτηκε θετική 

συσχέτιση μεταξύ κόστους και ποιότητας [80]. 

Ενώ όμως βελτιώσεις στην ποιότητα μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και σε μείωση του κόστους, δεν ισχύει και το αντίθετο. 

Αύξηση της παραγωγικότητας, και/ ή μείωση του κόστους δεν συνεπάγεται 

και βελτίωση της ποιότητας. Είναι λοιπόν λογικό για μια επιχείρηση που 

θέλει να βελτιώσει την απόδοση της και στους δύο τομείς, για να είναι 

ανταγωνιστική, να ξεκινήσει με την ποιότητα [52]. 

Υπάρχει αρκετή αρθρογραφία η οποία υποστηρίζει την άποψη ότι η βελτίωση 

της ποιότητας, μπορεί τελικά να μειώσει το κόστος [19], αλλά ο καλύτερος 

τρόπος να γίνει αυτό αντιληπτό, είναι μέσω της ανάλυσης και υπολογισμού 

του συνολικού κόστους ποιότητας σε μια επιχείρηση. 

1.1.3: ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ιδέα υπολογισμού του κόστους των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που 

συνδέονται με την ποιότητα, και ιδιαίτερα όσων συνδέονται με την κακή 

ποιότητα, ξεκίνησε περίπου 30 χρόνια πριν, από τους πρωτοπόρους της 

ποιότητας, ως μέσο για να πείσουν την Ανώτατη Διοίκηση των επιχειρήσεων 

για την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής, 

μιλώντας την μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ανώτατη Διοίκηση, την 

γλώσσα του χρήματος. , 

Ειδικότερα, ο Crosby προειδοποιεί ότι σε μία εταιρία που δεν αντιμετωπίζει 

συνειδητά και συστηματικά την ποιότητα, το κόστος της ποιότητας μπορεί να 

φτάσει το 20% επί του συνολικού τζίρου. 

Παλαιότερα, το κόστος ποιότητας αντιμετωπιζόταν ως το κόστος που 

απαιτείται για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, και διαμορφώνεται 
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από τις διαδικασίες σχεδιασμού, πρόληψης, και ελέγχου της ποιότητας, οπότε 

υψηλή ποιότητα σήμαινε ταυτόχρονα και υψηλό κόστος. 

Τελευταία όμως, και σύμφωνα με τις νέες θεωρίες διαχείρισης της ποιότητας, 

έχει αποδειχτεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους ποιότητας 

διαμορφώνεται από το κόστος "Κακής Ποιότητας", το οποίο αντίστοιχα 

διαμορφώνεται από το κόστος επανεργασίας των ελαττωματικών, το κόστος 

των σκάρτων, το κόστος των επιστροφών και της επεξεργασίας των 

εγγυήσεων, και πάνω απ' όλα, το κόστος του χαμένου μεριδίου αγοράς και του 

δυσαρεστημένου πελάτη. Έτσι, μακροπρόθεσμα, το συνολικό κόστος 

ποιότητας μειώνεται με την βελτίωση της ποιότητας, λόγω της ελάττωσης του 

κόστους "Κακής Ποιότητας". 

Το κόστος ποιότητας έχει χωριστεί από τους περισσότερους συγγραφείς [4], 

[6], σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

Κόστος Πρόληψης: Κόστος σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για την 

πρόληψη των λαθών, πριν παραχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία (σχεδιασμό 

ποιότητας, πρόληψη λαθών στο σχεδιασμό, εκπαίδευση εργαζομένων, έλεγχο 

των διαδικασιών, βελτίωση των διαδικασιών, συνεργασία με τους 

προμηθευτές, σχεδίαση, εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, κ.α.) 

Κόστος Εκτίμησης: Κόστος σχετικό με τις ενέργειες που γίνονται μετά την 

παραγωγή του προϊόντος και πριν την αποστολή του στην αγορά, για μέτρηση 

και αξιολόγηση της προσφερόμενης ποιότητας (κόστος τελικών 

επιθεωρήσεων αξιολόγησης της ποιότητας, κόστος ελέγχων και δοκιμών, 

κόστος ελέγχου πρώτων υλών, κόστος ερευνών σχετικά με την ικανοποίηση 

των πελατών, κ.α.) 

Κόστος Αποτυγίαρ Κόστος μη συμμόρφωσης στις προδιαγραφές- Κόστος 

ελαττωματικών, το οποίο επίσης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

• Kócrcoc Εσωτερικών Αστο;/ιών: Πριν φύγουν από την επιχείρηση τα 

προϊόντα (επανεργασία, σκάρτα) 

• Κόστος Εξωτερικών Αστοχιών: Αφού φύγουν απο την επιχείρηση τα 

προϊόντα (επεξεργασία εγγυήσεων, διαχείριση παραπόνων, δυσαρέσκεια 

του πελάτη, ή και μηνύσεις). 
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Η σημασία του κόστους εσωτερικών αστοχιών αναλύθηκε παραπάνω, όμως 

ενώ το κόστος των εξωτερικών αστοχιών είναι δυσκολότερο να μετρηθεί με 

ακρίβεια, αποτελείτο μεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση, αφού σημαίνει 

δυσαρέσκεια του πελάτη και μείωση της αξιοπιστίας της. Ο Feigenbaum [56] 

σχολιάζει: «Σήμερα, όταν ένας πελάτης είναι ευχαριστημένος με την 

ποιότητα, έχει την τάση να το πει σε άλλους οκτώ ανθρώπους, ενώ όταν είναι 

δυσαρεστημένος, έχει την τάση να το πει σε άλλους 22. Αυτή είναι η σκληρή 

πραγματικότητα των αριθμών σχετικά με την επίδραση της ποιότητας στο 

αγοραστικό κοινό και στις πωλήσεις». 

Στο ίδιο θέμα, ο Robert Cole [65] επισημαίνει ότι: «Οι παραδοσιακοί 

υπολογισμοί του κόστους ποιότητας, υποτιμούσαν δραματικά το κόστος κακής 

ποιότητας. Τυπικά, σ' αυτούς τους υπολογισμούς, αγνοούσαν το κόστος των 

χαμένων πελατών, ή αυτών που δεν είχαν αγοράσει ποτέ το προϊόν. Το χάσιμο 

της καλής φήμης ανάμεσα στους πελάτες, και η επίδραση της αρνητικής, από 

στόμα σε στόμα, δημοσιότητας, δεν λαμβάνονταν ποτέ υπόψη, κυρίως επειδή 

ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Υπάρχει όμως κάθε λόγος να 

υποστηρίζουμε ότι αυτό το κόστος είναι τεράστιο». 

Από ορισμένους ερευνητές υπάρχει η αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 

βρουν το βέλτιστο βαθμό ελαττωματικών, ο οποίος ελαχιστοποιεί το συνολικό 

κόστος ποιότητας, εξισορροπώντας το υπερβολικό κόστος εκτίμησης και 

πρόληψης με το υπερβολικό κόστος αποτυχίας. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι 

υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο ποιότητας των προϊόντων, απ' όπου η 

περαιτέρω βελτίωση με πρόσθετα έξοδα πρόληψης είναι αντιοικονομική. 

Αντίθετα, άλλοι ειδικοί της ποιότητας, όπως είναι ο Deming και ο Crosby, 

υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε εκτίμηση του κόστους ποιότητας, στην 

πραγματικότητα υποτιμάει το κόστος κακής ποιότητας. Αυτό που δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις, είναι ότι υπάρχουν κόστη κακής 

ποιότητας που είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να μετρηθούν. Τα κόστη αυτά 

είναι κυρίως τα κόστη ευκαιρίας από απώλειες κερδών, λόγω της κακής 

ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας. (Χαμένοι πελάτες, κακή φήμη, 

χάσιμο εμπιστοσύνης από τους πελάτες, χαμηλό ηθικό εργαζομένων, χαμηλή 

παραγωγικότητα, κ.α.). Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να επιδιώκουν την συνεχή μείωση των ελαττωματικών και του κόστους 

αποτυχίας, με στόχο τα μηδέν ελαττωματικά. Μόνον έτσι θα μπορέσουν να 
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πετύχουν, μακροπρόθεσμα, την μείωση του συνολικού κόστους ποιότητας, 

την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, και άρα την επιβίωση και ευημερία 

τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον [11]. 

Μία ουσιαστική απαίτηση για ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει 

να είναι η τακτική μέτρηση και παρουσίαση του κόστους ποιότητας, 

χωρίζοντας το στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όπως σχολιάζει 

ο Heldt [55]: «Παρόλο που η ανάπτυξη και ^εφαρμογή ενός προγράμματος 

μέτρησης του κόστους ποιότητας δεν είναι εύκολη, το κέρδος για την 

επιχείρηση αξίζει πολύ περισσότερο από το κόστος της προσπάθειας». Σε 

ένα ώριμο σύστημα ποιότητας, το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι σημαντικά 

μικρότερο, και το μεγαλύτερο ποσοστό του να προέρχεται από το κόστος 

πρόληψης. 

1.1.4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

Ο συνδυασμός της βελτίωσης της ποιότητας με την αύξηση των κερδών, 

επιτυγχάνεται μέσα από δύο βασικούς οδούς [46]: Η μία είναι η αύξηση 

κερδών που προέρχονται από την αγορά, και η άλλη είναι η αύξηση των 

κερδών που προέρχονται από εξοικονόμηση χρημάτων μέσα στην 

επιχείρηση. 

Από τη μία πλευρά λοιπόν, βελτίωση της ποιότητας σημαίνει βελτίωση της 

απόδοσης, των χαρακτηριστικών, της αξιοπιστίας, και άλλων παραγόντων που 

αφορούν την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό συνεπάγεται βελτίωση της 

φήμης της επιχείρησης (υποβοηθούμενη και από τη διαφήμιση των 

βελτιωμένων προϊόντων της). Η βελτίωση της φήμης της σημαίνει αύξηση του 

μεριδίου αγοράς , η οποία οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας στη παραγωγή του 

προϊόντος. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και της 

φήμης της επιχείρησης, επιτρέπουν την αύξηση της τελικής τιμής του 

προϊόντος. Από την αύξηση της τιμής του προϊόντος, την αύξηση του μεριδίου 

αγοράς, και την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, αυξάνονται σημαντικά τα 

κέρδη της επιχείρησης. 

Από την άλλη πλευρά, βελτίωση της ποιότητας, σημαίνει βελτίωση της 

αξιοπιστίας και της συμμόρφωσης , τα οποία, όπως εξηγήθηκε και παραπάνω, 

οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, ελάττωση των ελαττωματικών και 
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των σκάρτων, και σε ελάττωση των επιστροφών και πληρωμών εγγυήσεων. 

Μ' αυτό το τρόπο μειώνεται το κόστος παραγωγής και εξυπηρέτησης μιας 

επιχείρησης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και πάλι τα κέρδη της. 

Από την παραπάνω ανάλυση, φαίνεται ότι η βελτίωση της ποιότητας οδηγεί, 

μέσα από δύο διαφορετικούς δρόμους, στην αύξηση των κερδών στην 

επιχείρηση. 

Ποιότητα σημαίνει να γίνονται τα πράγματα σωστά την πρώτη φορά, και το να 

γίνονται σωστά είναι φθηνότερο από το να γίνονται λάθος. Κάθε διαδικασία 

που πρέπει να ξαναγίνει, κάθε προϊόν που πρέπει να επανεργαστεί, και κάθε 

πληροφορία που δεν είναι σωστή και πρέπει να επανελεγχτεί, προσθέτουν 

κόστος. Όσο πιο σωστά γίνονται τα πράγματα με την πρώτη φορά, τόσο 

μεγαλύτερο το κέρδος για τις επιχειρήσεις, όπως μαρτυρούν και οι 

περισσότερες επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν με το Malcolm Baldrige [114]. 

Τα αποτελέσματα μελέτης του Strategie Planning Institute του Cambridge-

Massachussetts, με την ονομασία "Η Επιρροή της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 

στα Κέρδη" ("Profit Impact of Marketing Strategy", PIMS) [70], η οποία 

μελέτησε 2600 επιχειρήσεις, αποκάλυψε πως ο σημαντικότερος παράγοντας 

που επηρεάζει την απόδοση μιας επιχείρησης, είναι η ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών της, σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Με άλλα 

λόγια, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ ποιότητας και κερδοφορίας. Η μελέτη 

έδειξε ότι εκείνες οι επιχειρήσεις που είχαν υψηλότερο score στη σχετική 

αντίληψη της ποιότητας, είχαν κατά μέσο όρο 15% υψηλότερο ROI απ' όσες 

είχαν Χαμηλό score. Ακόμη, αποδείχτηκε ότι οι επιχειρήσεις υψηλής 

ποιότητας μπορούσαν να χρεώσουν 9% περισσότερο τα προϊόντα τους, και 

ταυτόχρονα να αυξήσουν κατά 6% περισσότερο το μερίδιο αγοράς τους, σε 

σχέση με τους χαμηλής ποιότητας ανταγωνιστές τους. 

"Οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ πιο ευαίσθητοι σχετικά με την ποιότητα, 

και σε πολλές περιπτώσεις είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο 

για ένα προϊόν που θα διαρκέσει περισσότερο. Μ' αυτό το τρόπο μπορεί η 

επιχείρηση να χρεώσει υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα της, κίαι να έχει 

μεγαλύτερο κέρδος. Από την άλλη πλευρά, σε μία επιχείρηση υψηλής 

ποιότητας, όπου κάθε τι γίνεται σωστά την πρώτη φορά, τείνουν να εκλείψουν 

οι έλεγχοι, οι επανεργασίες, οι καθυστερήσεις, οι παρεξηγήσεις, και το 

ανθυγιεινό (τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά) εργασιακό περιβάλλον. 
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Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για την διοίκηση που 

επιδιώκει να αυξήσει το κέρδος της, όσο και για τους εργαζομένους που 

θέλουν ικανοποίηση από την εργασία τους, σεβασμό από τους πελάτες, 

εργασία με προοπτικές οικονομικής αναρρίχησης και εργασιακή ασφάλεια. 

Για την επιχείρηση αποτελεί από την μία πλευρά καθαρό κέρδος και από την 

άλλη ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που πολύ δύσκολα αντιγράφεται 

από τον ανταγωνισμό». . 
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1.2: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στις αρχές του 1800, πριν από την βιομηχανική επανάσταση, οι επιχειρήσεις 

ήταν στην πλειοψηφία τους μικρές μονάδες οι οποίες διοικούνταν στο σύνολο 

τους από ένα άτομο, τον "τεχνίτη". Οι πεπειραμένοι τεχνίτες παρήγαγαν ένα 

προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος, και έτσι αυτοί ήταν αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την ποιότητα του, αλλά και για οτιδήποτε άλλο αφορούσε το 

προϊόν, σε όλα τα στάδια της παραγωγής του. Καθώς όμως οι επιχειρήσεις 

άρχισαν να μεγαλώνουν, και ο αριθμός των τεχνιτών να αυξάνει, άρχισε, από 

τις αρχές του εικοστού αιώνα, η ομαδοποίηση όσων εκτελούσαν παρόμοιες 

εργασίες, και η ανάθεση της επίβλεψης τους σε εργοδηγούς, οι οποίοι ήταν 

υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που παρήγαγε η ομάδα τους. 

Με την βιομηχανική επανάσταση δημιουργήθηκαν μεγάλα βιομηχανικά 

συγκροτήματα, με μεγάλο αριθμό ομάδων παραγωγής, και υπεύθυνους για τον 

έλεγχο κάθε ομάδας παραγωγής τους επιθεωρητές παραγωγής, οι οποίοι 

αναφέρονταν στον αντίστοιχο εργοδηγό, ο οποίος με την σειρά του 

αναφέρονταν στον διευθυντή παραγωγής. 

Στην αρχή του 20ού αιώνα, ο Frederick Taylor με το Scientific Management 

ηγήθηκε μιας νέας φιλοσοφίας για την παραγωγή, βάση της οποίας ήταν ο 

διαχωρισμός του σχεδιασμού/ προγραμματισμού ενεργειών, από την 

εκτέλεση. Τα ανώτερα στελέχη θεωρούνταν τα μόνα ικανά, και αποκλειστικά 

υπεύθυνα για τον σχεδιασμό των εργασιών και την θέσπιση στόχων, ενώ οι 

επιθεωρητές και οι εργάτες ήταν υπεύθυνοι μόνον για τη σωστή εκτέλεση 

τους, χωρίς να τους επιτρέπεται καμία πρωτοβουλία ή παρέκκλιση από τις 

απαιτήσεις. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική για τις αρχές 

του αιώνα, όπου η πλειοψηφία των εργατών ήταν ανειδίκευτοι, και άρα 

ακατάλληλοι για σχεδιασμό και στρατηγικής σημασίας αποφάσεις. Με την 

έμφαση λοιπόν στην εξειδίκευση, έγινε διαχωρισμός της παραγωγής από την 

επιθεώρηση, η οποία έγινε τελικά υπεύθυνη για την ποιότητα των προϊόντων. 

Οι επιθεωρητές, ιδιαίτερα στις „ μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες, 

ομαδοποιούνταν και ανέφεραν σε έναν ανώτατο επιθεωρητή, έχοντας ως 
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κύρια ευθύνη τους να εντοπίσουν, και να αποτρέψουν την αποστολή 

ελαττωματικών παρτίδων στην αγορά. 

Με τον παραπάνω διαχωρισμό όμως, η ευθύνη για την ποιότητα μεταφέρθηκε 

από το τμήμα παραγωγής στο τμήμα ποιότητας. Το τμήμα ποιότητας 

θεωρούνταν αποκλειστικά υπεύθυνο για την ποιότητα, με αποτέλεσμα τη 

χαλάρωση των αντίστοιχων προσπαθειών από όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Η 

ασφάλεια της τελικής επιθεώρησης ενθάρρυνε την γρήγορη και χαμηλής 

ποιότητας δουλειά, με στόχο την ποσότητα, αφού για την ποιότητα ευθυνόταν 

και έπρεπε να ανησυχεί μόνον το τμήμα ποιότητας. Έτσι, ο κύριος τρόπος 

ποιοτικού ελέγχου στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, ήταν η απλή τελική 

επιθεώρηση. Ο έλεγχος βασίζονταν στο δόγμα «Αποδοχή-Απόρριψη», 

συγκρίνοντας τα παραγόμενα προϊόντα με δεδομένες προδιαγραφές, και 

κυμαίνονταν από 0% έως 100%. 

Το σύστημα του Taylor αποδείχτηκε πολύ επιτυχημένο στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, και υιοθετήθηκε από τις περισσότερες Αμερικάνικες 

επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση όμως του συστήματος ανέτρεψε την προηγούμενη 

ισορροπία μεταξύ ποιότητας και παραγωγικότητας, αυξάνοντας σημαντικά 

την έμφαση της ανώτατης διοίκησης στην παραγωγικότητα [62]. 

Από την δεκαετία όμως του 1920, πολλά εργαλεία ποιοτικού ελέγχου άρχισαν 

να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται. Αυτήν την εποχή, εργαζόμενοι 

του τμήματος επιθεώρησης της Western Electrics, μεταφέρονται στα Bell 

Telephone Laboratories με κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων θεωριών και 

μεθόδων επιθεώρησης, για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας. 

Μερικοί από τους πρωτοπόρους της διασφάλισης ποιότητας, ο Walter 

Shewart, ο Harold Dodge, ο George Edwards, και άλλοι, 

συμπεριλαμβανομένου και του Edward Deming, ήταν μέλη αυτής της ομάδας, 

η οποία, υπό την καθοδήγηση του Walter Shewart, ανέπτυξε πολλές χρήσιμες 

τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας και την λύση προβλημάτων 

ποιότητας. Συγκεκριμένα, το 1924, ο W. Shewart εισήγαγε ταυς χάρτες 

ελέγχου, που συνέβαλαν ση μαντικά1 στον εντοπισμό προβλημάτων ποιότητας 

στις παραγωγικές διαδικασίες, και το 1930, οι Dodge, και Romig σχεδίασαν 

πίνακες δειγματοληψίας για απόρριψη ή αποδοχή. Οι μοντέρνες μέθοδοι 

ποιότητας και αξιοπιστίας πρώτο-συναντούνται σε ένα απλό ημερολόγιο με 

ημερομηνία 16 Μαίου 1924, στο οποίο ο W. Shewart πρότεινε τον χάρτη 
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ελέγχου για την ανάλυση των στοιχείων των ελέγχων. Αυτό οδήγησε σε 

άμβλυνση της έννοιας της επιθεώρησης, μεταθέτοντας την έμφαση από την 

διάγνωση και διόρθωση των ελαττωματικών προϊόντων, στον έλεγχο της 

ποιότητας μέσα από την ανάλυση και πρόληψη των προβλημάτων ποιότητας. 

Κατά την διάρκεια, και μετά το τέλος, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, η 

σημασία της ποιότητας αυξήθηκε. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

αντιλαμβάνονται την ανάγκη για κάτι περισσόιερο από μια απλή επιθεώρηση 

για την παροχή ποιοτικών προϊόντων. Έτσι, ύστερα από σχετική έρευνα και 

μελέτη κάνει την εμφάνιση του στην βιομηχανική παραγωγή η πρώτη μορφή 

Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτό είναι το πρώτο σχετικά οργανωμένο σύστημα 

ποιότητας, που στην ουσιαστική του μορφή εμφανίζεται στην δεκαετία του 

1950. Η ποιότητα πρέπει πλέον να ενσωματωθεί στην διαδικασία παραγωγής, 

και αυτό προϋποθέτει την συμμετοχή όλων μέσα στην επιχείρηση, και την 

υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Φυσική συνέπεια αυτού είναι να μπει ο 

διευθυντής ποιοτικού ελέγχου στο ίδιο οργανικό επίπεδο με τους διευθυντές 

σχεδιασμού, προμηθειών, παραγωγής, μάρκετινγκ, και των άλλων βασικών 

λειτουργιών της επιχείρησης, και να αναφέρει κατευθείαν στον διευθυντή 

εργοστασίου. 

Ο Έλεγχος Ποιότητας όπως εφαρμόστηκε ή εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα σε 

ορισμένες βιομηχανίες, «είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών 

που επιβεβαιώνουν -π/ν ποιότιμα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών.» Με τον Έλεγχο Ποιότητας γίνεται επιθεώρηση του 

προϊόντος μετά την παραγωγή και οι αντίστοιχες επανορθώσεις ή διορθωτικές 

ενέργειες αν διαπιστωθούν αστοχίες από το αρχικό σχέδιο ή προδιαγραφή» . 

Αργότερα όμως, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη νέα πρόκληση 

που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για συνδυασμό 

ποιότητας και παραγωγικότητας, έγινε αντιληπτή η ανάγκη υιοθέτησης 

περισσότερο προληπτικών μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας. Το βασικό 

μειονέκτημα του "Ελέγχου Ποιότητας" είναι ότι εντοπίζει τα ελαττωματικά 

και τα σκάρτα μόνον αφού αυτά έχουν παραχθεί, και αφού έχει σπαταληθεί ο 

αντίστοιχος χρόνος και το κόστος για την παραγωγή τους. Στόχος πλέον είναι 

η ελάττωση του κόστους "Κακής Ποιότητας", ώστε να είναι σε θέση μια 

επιχείρηση να παράγει ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικό κόστος και τιμές. 
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και η παραγωγή προϊόντων . Ένα τέτοιο σύστημα πρόληψης είναι το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ). 

Ιστορικά, η διασφάλιση της ποιότητας, με την έννοια που έχει σήμερα, 

ξεκίνησε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την δεκαετία του '60, από την 

ανάγκη για καλύτερους τεχνικούς ελέγχους σε πολύπλοκα, υψηλής 

τεχνολογίας αμυντικά προγράμματα (σειρά προτύπων NATO, DEFSTAN 05-

21 και AQAP). Οι παραγγελίες στρατιωτικού υλικού των Αμερικανικών 

δυνάμεων δίνονταν σε επιχειρήσεις οι οποίες συμφωνούσαν να ακολουθήσουν 

συγκεκριμένα πρότυπα κατά το στάδιο παραγωγής, και να ελέγχουν όλα τα 

επόμενα στάδια, ώστε να πετύχουν την επιθυμητή ποιότητα. Όλες αυτές οι 

προδιαγραφές, συμπεριλήφθησαν από τον Αμερικανικό στρατό στα 

Στρατιωτικά Πρότυπα (Military Standards), και καθόρισαν το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας που θα έπρεπε να έχουν οι προμηθευτές τους. Μετά 

από κάποιες τροποποιήσεις, τα Military Standards χρησιμοποιούνταν από τα 

μέλη του NATO με τον κωδικό AQAP (Allied Quality Assurance Publications). 

Για παρόμοιους λόγους οι επόμενοι χρήστες ήταν οι σχεδιαστές πυρηνικής 

ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών 

τυποποιημένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, στην πολεμική και 

πυρηνική βιομηχανία οδήγησε και πολλούς άλλους κλάδους στην εφαρμογή 

τους. Όμως, η εφαρμογή ενός τυποποιημένου συστήματος ποιότητας απαιτεί 

πρότυπα. Έτσι, σιγά-σιγά, δημιουργήθηκαν διάφοροι εθνικοί οργανισμοί 

τυποποίησης και άρχισαν να αναπτύσσουν πρότυπα συστήματα ποιότητας. Τα 

πρώτα Εθνικά πρότυπα εκδόθηκαν το 1979 στην Μεγάλη Βρετανία, με την 

ονομασία BS 5750. Ανάλογα αξιόλογη δραστηριότητα αναπτύχθηκε και στην 

Γερμανία και στην Γαλλία. 

Μέχρι το 1980, οι περισσότερες επιχειρήσεις απασχολούνταν με την 

διατήρηση του επιπέδου ποιότητας τους με την επιθεώρηση και τον ποιοτικό 

έλεγχο. Την δεκαετία του '80 όμως, ανταποκρινόμενοι στον αυξανόμενο 

ανταγωνισμό και στις αυξημένες απαιτήσεις του πελάτη, η τακτική αυτή 

άλλαξε, και οι περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρθηκαν για την χρήση 

περισσότερο προληπτικών μεθόδων διοίκησης της ποιότητας. Το 1987, ο 

διεθνής οργανισμός τυποποίησης ISO, εξέδωσε την σειρά ISO 9000, η οποία 

έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με το όνομα ΕΝ 29000, και από 
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τις Η Π Α με την ονομασία ASQC/ANSI Q90. Τα διεθνή πρότυπα της σειράς 

ISO 9000 αποτελούν ένα ενοποιημένο σύνολο προτύπων με ευρεία εφαρμογή 

σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Ο ορισμός που δίνει για την διασφάλιση 

ποιότητας το ερμηνευτικό πρότυπο ISO 8042/ΕΛΟΤ 1042 είναι: «Όλες οι 

προγραμματισμένες και συστηματικές ενέργειες που απαιτούνται για να 

αναπτυχθεί επαρκής εμπιστοσύνη ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα ικανοποιεί 

δεδομένες απαιτήσεις ποιότητας» [185]. 

Το τέλος της δεκαετίας του 1980, και η αρχή της δεκαετίας του 1990 

χαρακτηρίζεται από έξαρση του ενδιαφέροντος για την ποιότητα , ενώ οι 

παραδοσιακές μέθοδοι της βιομηχανίας για έλεγχο της ποιότητας θεωρούνται 

πλέον ανεπαρκείς και αντικαθίστανται από βελτιωμένες τεχνικές και 

εργαλεία. 

Ο συμβατικός τρόπος διοίκησης της ποιότητας περιορίζονταν σχεδόν 

αποκλειστικά στο στάδιο της κατασκευής. Η αντίληψη που κυριαρχούσε ήταν 

πως αυτό ήταν το στάδιο στο οποίο παρουσιάζονταν τα περισσότερα 

προβλήματα ποιότητας (κακή ρύθμιση μηχανών, λάθη χειριστών, ελλιπής 

εκπαίδευση, ανεπαρκής επίβλεψη και έλεγχοι, δυσλειτουργίες μηχανών, 

ελλιπής προληπτική συντήρηση, κ.α.), και άρα εκεί θα έπρεπε να λυθούν. 

Ήταν υποχρέωση των ανθρώπων της παραγωγής να φτιάξουν σωστά προϊόντα, 

με ότι και όσα διέθεταν. Αυτοί θεωρούνταν υπεύθυνοι για όλα τα προβλήματα, 

και χρεωνόταν ακόμη και αυτά που οφείλονταν σε ενέργειες και διοικητικές 

αποφάσεις που είχαν παρθεί πριν από την παραγωγή. Οι υπεύθυνοι ποιότητας 

είχαν απλά την αρμοδιότητα να αναφέρουν ποια προϊόντα περνούσαν τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο και ήταν αποδεκτά. 

«Με την νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα όμως, καθώς και την παγκόσμια 

εξάπλωση της αγοράς, τα ανώτατα στελέχη αναγνωρίζουν επιτέλους την 

σημαντικότητα των αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό, και των 

αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες πώλησης των προϊόντων, για την τελική 

ποιότητα τους. Γίνεται δηλαδή επιτέλους αντιληπτό, ότι ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή υψηλής ποιότητας προϊόντων δεν αποτελεί μόνον τεχνικό 

πρόβλημα του διευθυντή ποιότητας στο τμήμα παραγωγής, αλλά ένα 

γενικότερο διοικητικό πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση. 

Οδηγεί παντού και αγγίζει τα πάντα.» [18]. Σχετικά μ' αυτό, ο Feigenbaum 

λέει [53]: "Σήμερα, υπάρχει μία πολύ θετική και αυξανόμενη κατανόηση 

σχετικά με το ότι η ποιότητα δεν είναι ένα "τεχνικό" θέμα που αφορά μόνο το 
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Τμήμα Ποιότητας. Η «προσανατολισμένη στον πελάτη» εφαρμογή της, 

πρέπει να αγγίζει όλα τα τμήματα της επιχείρησης, και πρέπει να αποτελεί τη 

βάση ποιοτικών και ομαδικών διαδικασιών, τις οποίες όλοι μέσα στην 

επιχείρηση, κατανοούν, πιστεύουν και αποτελούν μέρος τους." 

Η σημαντική αλλαγή στάσης σχετικά με την ευθύνη για ποιότητα, φαίνεται 

χαρακτηριστικά στις πέντε πρακτικές ολικού ποιοτικού ελέγχου που 

κατέγραψε ο Reiker [21]: 

1. Η έμφαση στην ποιότητα δεν περιορίζεται μόνον στην παραγωγική 

διαδικασία ενός προϊόντος, αλλά επεκτείνεται και σε διαδικασίες όπως η 

ανάλυση αγοράς, ο σχεδιασμός, και η εξυπηρέτηση του πελάτη. 

2. Η έμφαση στην ποιότητα απευθύνεται στις εργασίες κάθε τμήματος της 

επιχείρησης, από τους ανώτατους διευθυντές έως το προσωπικό γραφείων. 

3. Η ποιότητα είναι ευθύνη του ατόμου και της ομάδας εργασίας, και όχι 

κάποιας άλλης ειδικής ομάδας ατόμων όπως τα άτομα του ποιοτικού 

ελέγχου. 

4. Υπάρχουν δύο τύποι ποιοτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τους 

πελάτες: Αυτά που ικανοποιούν και αυτά που κινητοποιούν. Μόνον τα 

δεύτερα επηρεάζουν σημαντικά τις πωλήσεις και την ποιοτική ταυτότητα 

της επιχείρησης. 

5. Ο πρώτος πελάτης για ένα κομμάτι ή για μία πληροφορία είναι συνήθως ο 

αμέσως επόμενος σταθμός εργασίας στην παραγωγική διαδικασία. 

Η έννοια της ολικής ποιότητας, που μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως 

ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, πρώτο-εμφανίστηκε 

και αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία, στις δεκαετίες του '50 και '60, με τις θεωρίες 

των Deming και Juran. [185]. Η διδασκαλία των Deming και Juran τόνισε ότι η 

ποιότητα είναι θέμα ολόκληρης της επιχείρησης και όχι μόνον του τμήματος 

ποιότητας, και είχε ως αποτέλεσμα την μεταστροφή της ποιότητας, από 

καθαρά τεχνικό σε διοικητικό θέμα, με αποτέλεσμα την δημιουργία του όρου 

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας». [13]. Επίσης, ο Feigenbaum, την δεκαετία του 

'50, αναγνώρισε την ανάγκη και την σημαντικότητα μιας συνολικής 

προσέγγισης για την ποιότητα, και-υιοθέτησε τον όρο «Ολικός Έλεγχος 

Ποιότητας», ο οποίος επίσης υιοθετήθηκε από τους Ιάπωνες. 

Στην ευρεία διάδοση και υιοθέτηση των αρχών και της φιλοσοφίας της 

Ολικής Ποιότητας στην Ιαπωνική βιομηχανία, συνέβαλλε η θέσπιση του 
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βραβείου Deming το 1951 [52], το όνομα του οποίου δόθηκε προς ένδειξη 

εκτίμησης της τεράστιας προσφοράς του Deming στη βελτίωση της ποιότητας 

και την ανάκαμψη της Ιαπωνικής βιομηχανίας. 

Η φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, και οι θεωρίες των γκουρού της 

ποιότητας Deming και Juran, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και της 

Ευρώπης με αρκετή καθυστέρηση. Πρώτες οι ΗΠΑ ενδιαφέρθηκαν για την 

νέα φιλοσοφία, η υιοθέτηση της οποίας φαινόταν να έχει θεαματικά 

αποτελέσματα στην Ιαπωνική βιομηχανία. 

Το 1984, η κυβέρνηση των ΗΠΑ καθιέρωσε τον Οκτώβριο σαν Εθνικό Μήνα 

Ποιότητας, και το 1985, η NASA ανακοίνωσε τη θέσπιση Βραβείου 

Αρίστευσης στην Ποιότητα και την Παραγωγικότητα. Τέλος, το 1987, στα 

πλαίσια της προσπάθειας διάδοσης της διοίκησης ολικής ποιότητας στις 

αμερικάνικες επιχειρήσεις, θεσπίστηκε, με πρωτοβουλία του προέδρου 

Reagan, το εθνικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality 

Award, οι κατηγορίες του οποίου αντιπροσωπεύουν τις βασικές κατηγορίες 

της ΔΟΠ. Το ενδιαφέρον για το βραβείο είναι πολύ μεγάλο, και η, ως επί το 

πλείστον, επιτυχία των επιχειρήσεων που βραβεύθηκαν, διεγείρει το 

ενδιαφέρον και των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς την ΔΟΠ. 

Το 1988, οι διευθυντές από 14 κορυφαίες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 

αντιλαμβανόμενες το σπουδαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει 

πλέον η ποιότητα, και την ανάγκη αντίδρασης στην πρόκληση της εποχής, 

ενώνονται και σχηματίζουν τον EFQM (European Foundation of Quality 

Management), με κύριο στόχο την διάδοση της Ολικής Ποιότητας στον 

Ευρωπαϊκό χώρο. Σε έρευνα [61] που έγινε το 1989, οι CEOs 230 κορυφαίων 

Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, πίστευαν ότι τα μικτά περιθώρια κέρδους τους θα 

μπορούσαν να αυξηθούν, κατά μέσο όρο, με 17%, και τα μεταβλητά τους 

κόστη, να μειωθούν με 35%, εάν υιοθετούσαν πρακτικές της ΔΟΠ. Το 1992, ο 

EFQM δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας EQA (European Quality 

Award), το οποίο είναι εμφανώς επηρεασμένο από το αντίστοιχο αμερικάνικο, 

το Malcolm Baldrige, και αυξάνει την ευαισθητοποίηση και δέσμευση των 

Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ποιότητα. 

Η κίνηση για διοίκηση και βελτίωση της ποιότητας γνώρισε πολλές 

επιτυχίες, αλλά και αρκετές αποτυχίες, οι οποίες αποτέλεσαν αφορμή για 

σοβαρή κριτική γύρω από την σημασία και το ενδιαφέρον του κινήματος. Το 

συμπέρασμα που βγαίνει πάντως από την σχετική βιβλιογραφία, είναι ότι οι 
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περισσότερες επιτυχίες αλλά και αποτυχίες οφείλονται κύρια στην δέσμευση 

και στάση της διοίκησης απέναντι στην ποιότητα, και όχι στην αδυναμία των 

αρχών της νέας προσέγγισης. 

Την σημερινή εποχή η αποτελεσματική διοίκηση και συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες και τομείς της επιχείρησης, θεωρείται το 

κύριο ανταγωνιστικό όπλο και μέσο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις, μερικές 

επιχειρήσεις έχουνε προχωρήσει περισσότερο και άλλες λιγότερο. Οι 

περισσότερες πάντως έχουν συνειδητοποιήσει την πρόκληση της ποιότητας 

και προσπαθούν να την «κτίσουνε» μέσα από διαφορετικά βήματα και 

προσεγγίσεις. Αλλες βρίσκονται ακόμη στον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο, 

άλλες βρίσκονται στην διασφάλιση ποιότητας (στην ανάπτυξη της οποίας 

έχουνε συντελέσει σημαντικά τα πρότυπα ISO 9000), και άλλες έχουν 

προχωρήσει περισσότερο, υιοθετώντας αρχές και πρακτικές ολικής 

ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Sullivan [20] ξεχωρίζει επτά επίπεδα στο «κτίσιμο της 

ποιότητας», όπως τα αποκαλεί, τα οποία είναι: 

Ιο Επίπεδο: Επιθεώρηση στο τέλος της Παραγωγής. Επιθεωρήσεις των 

τελικών προϊόντων. Εργασίες λύσης προβλημάτων. (Εστίαση στο προϊόν) 

2ο Επίπεδο: Διασφάλιση Ποιότητας κατά την παραγωγή. Στατιστικός 

ποιοτικός έλεγχος. Αποφυγή προβλημάτων στον σχεδιασμό. (Εστίαση στην 

διαδικασία) 

3ο Επίπεδο: Διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. 

(Εστίαση στο σύστημα) 

4ο Επίπεδο: Αλλαγή της σκέψης όλων των υπαλλήλων μέσω της μόρφωσης και 

της εκπαίδευσης. (Εστίαση στον άνθρωπο) 

5ο Επίπεδο: Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών για 

πιο αυτοδύναμη λειτουργία(μη επηρεαζόμενη από τα λάθη της παραγωγής), με 

χαμηλότερο κόστος. (Εστίαση στην Κοινωνία) 

6ο Επίπεδο: Υπολογισμός της Συνάρτησης Απώλειας Ποιότητας TOu.Taguchi -

Quality Loss Function (Εστίαση στο κόστος). 

7ο Επίπεδο: Ανάπτυξη της λειτουργίας της ποιότητας (Quality Function 

Deployment) για την μετάφραση «της φωνής του πελάτη» σε παραγωγικούς 

όρους (Εστίαση στον Πελάτη). 
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Τα παραπάνω επίπεδα μπορούν να ληφθούν υπόψη των επιχειρήσεων οι 

οποίες επιθυμούν να βελτιώσουνε την ποιότητα τους και να προχωρήσουνε 

με καλά σχεδιασμένα και συντονισμένα βήματα προς την ολική ποιότητα. 
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1.3: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Οι ορισμοί σχετικά με την ποιότητα μπορούν να χωριστούν στους 

συμβατικούς, παραδοσιακούς ορισμούς, που έχουν εσωτερικό 

προσανατολισμό (ορίζονται από την επιχείρηση), και στους σύγχρονους 

ορισμούς, που έχουν εξωτερικό προσανατολισμό (ορίζονται από τον πελάτη). 

Η ποιότητα, σαν εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, θα μπορούσε να 

οριστεί ως: «Ποιότητα είναι να γίνεται κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε 

φορά» [81], ή «Ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν 

συμμορφώνεται στο σχέδιο ή στις προδιαγραφές του.» [45], οπότε «Διαφορές 

στην ποιότητα, αντιστοιχούν σε διαφορές στην ποσότητα κάποιου επιθυμητού 

χαρακτηριστικού ή στοιχείου.» [49]. 

Το μειονέκτημα των παραπάνω, εσωτερικά προσανατολισμένων, ορισμών 

είναι πως οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί από την επιχείρηση δεν 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα αυτό που θέλει και επιθυμεί ο πελάτης. Όμως, 

οι προδιαγραφές που δεν στηρίζονται και δεν αντιπροσωπεύουν τις επιθυμίες 

των πελατών, δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Το μόνο πλεονέκτημα 

παρόμοιων ορισμών, είναι ότι γίνεται δυνατή η μέτρηση της ποιότητας, 

συγκρίνοντας το πραγματικό με το επιθυμητό. 

Όσον αφορά την ποιότητα σε σχέση με τον πελάτη της επιχείρησης 

(εξωτερικά προσανατολισμένη), έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, μερικοί 

από τους οποίους είναι: «Ποιότητα σημαίνει καταλληλότητα για τη χρήση» 

[4], «Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση στις απαιτήσεις» [5], «Η ποιότητα 

καθορίζεται από τον πελάτη...και μετράται σε σχέση με τις δικές του, 

δηλωμένες και μη, απαιτήσεις» [6], «Η ποιότητα καθορίζεται από τις οκτώ 

διαστάσεις της, που σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη» [80], 

«Ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη...και μπορεί να 

αφορά την διαθεσιμότητα, αποστολή, αξιοπιστία, συντήρηση, ή το κόστος, 

ανάμεσα σε πολλά άλλα χαρακτηριστικά.» [153], «Ποιότητα, είναι η 

ικανότητα ενός προϊόντος / υπηρεσίας να ικανοποιεί επιθυμίες» [5], «Η 

Ποιότητα αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

ικανοποιούν πλήρως ή και ξεπερνούν τις απαιτήσεις του πελάτη» [81], «Η 

Ποιότητα αφορά το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του Μάρκετινγκ, της 

Κατασκευής, της Παραγωγής, και της Συντήρησης, μέσω των οποίων ένα 
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προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη.» [81] «Η 

ποιότητα αναφέρεται στο πόσο καλά ένα προϊόν ανταποκρίνεται στην 

αναμενόμενη λειτουργία του» [13]. 

Από το τέλος όμως της δεκαετίας του '80, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, 

δίνουν τον εξής ορισμό για την ποιότητα: «Ποιότητα σημαίνει συνεχής και 

συνεπής ικανοποίηση, αλλά και υπέρβαση, των επιθυμιών και προσδοκιών 

των πελατών» [11]. «Βασικό στοιχείο για την ικανοποίηση των πελατών, είναι 

να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος ποιος ή ποιοί είναι οι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί του πελάτες και ποιες είναι οι ανάγκες τους.» [11]. 

Είναι γεγονός πάντως ότι δεν έχει επιτευχθεί απόλυτη συμφωνία μεταξύ των 

επαγγελματιών και θεωρητικών του χώρου σχετικά με την έννοια της 

ποιότητας. Μάλιστα, οι Reeves και Bednar [72], καταλήγουν ότι: «Δεν 

υπάρχει ένας παγκόσμιος ορισμός της ποιότητας, που να έχει εφαρμογή σε 

όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σε κάθε κλάδο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να επικεντρωθούν στη φύση του προϊόντος/ υπηρεσίας που προσφέρουν, και 

να διαλέξουν τον ορισμό ποιότητας που ταιριάζει περισσότερο σ' αυτή.» 

Ακόμη, συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί και μεταξύ των ορισμών που έχουνε 

δώσει οι διάφοροι γκουρού της ποιότητας, οι περισσότεροι από τους οποίους 

διαφέρουν κυρίως στις λεπτομέρειες, και λιγότερο στην ουσία της έννοιας, 

που αποδεικνύεται η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. 

Για παράδειγμα, ο Deming [3] λέει ότι ποιότητα είναι «η ικανοποίηση του 

πελάτη, όχι απλά συναντώντας τις προσδοκίες του, αλλά ξεπερνώντας τες». 

Τονίζει την ανάγκη η επιχείρηση να βρίσκεται πιο μπροστά από τον πελάτη, 

προβλέποντας ανάγκες και επιθυμίες του, προτού αυτές εκφραστούν επίσημα . 

από τον ίδιο. Ουσιαστικά ο Deming ποτέ δεν έδωσε έναν ακριβή ορισμό για 

την ποιότητα. Στο τελευταίο του βιβλίο όμως [82], αναφέρει πως: «Ένα προϊόν 

ή μία υπηρεσία είναι ποιοτικό εάν εξυπηρετεί κάποιον και χαίρει ενός 

ικανοποιητικού και διαρκούς μεριδίου αγοράς.» 

Ο Juran επίσης τονίζει την σημασία του πελάτη, στον ορισμό που δίνει για 

την ποιότητα, λέγοντας ότι ποιότητα σημαίνει «καταλληλότητα για την 

χρήση» [4]. Η χρήση βέβαια και πάλι καθορίζεται από τον πελάτη, που ο 

Juran θεωρεί τελικό κριτή της ποιότητας. Επίσης, ο Juran, στο βιβλίο του 

Quality Control Handbook [4], χωρίζει την ποιότητα σε δύο συστατικά: Την 

ποιότητα του σχεδιασμού, και την ποιότητα της συμμόρφωσης. Η ποιότητα 

σχεδιασμού σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά που έχει το προϊόν, και αφορά 
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άμεσα την ικανοποίηση του πελάτη, και η ποιότητα συμμόρφωσης σχετίζεται 

με το πόσο καλά παράγεται το προϊόν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

σχεδιασμού. Για τον Juran, σκοπός είναι να επιτευχθεί η ικανοποίηση του 

πελάτη με κατάλληλο και ακριβή χειρισμό της επιχείρησης, αφού οτιδήποτε 

περισσότερο ή λιγότερο σ' αυτόν τον χειρισμό, κοστίζει χρήματα που δεν 

προσθέτουν καμία αξία στο προϊόν και άρα στην επιχείρηση. Ωστόσο, ο 

ορισμός του είναι διαφορετικός από τον παραδοσιακό, και «εσωτερικά 

προσανατολισμένο» ορισμό της ποιότητας σαν «συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές», γιατί ένα προϊόν μπορεί να είναι σύμφωνο προς τις 

προδιαγραφές του, όμως να μην είναι κατάλληλο για την χρήση ή τον σκοπό 

του. Το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται ο πελάτης, σύμφωνα με τον Juran, 

είναι η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνει σε σχέση με αυτές 

που περίμενε να λάβει. Κατά τη γνώμη του, η καταλληλότητα προσδιορίζεται 

από τέσσερις παραμέτρους; την ποιότητα του σχεδιασμού, την ποιότητα της 

συμμόρφωσης, τα χαρακτηριστικά (αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, κ.τ.λ.), και την 

ποιότητα εξυπηρέτησης. Ο Juran ισχυρίζεται ακόμη, ότι η ποιότητα έχει 

πολλές έννοιες, δύο από τις οποίες είναι κρίσιμες: η απόδοση του προϊόντος, 

και η μη ύπαρξη ελαττωμάτων. Η έλλειψη ελαττωμάτων σχετίζεται με την 

αποφυγή δυσαρέσκειας του πελάτη, ενώ η απόδοση του προϊόντος σχετίζεται 

με την ικανοποίηση του. Το πρώτο είναι απαραίτητο, ενώ το δεύτερο είναι 

αυτό που κάνει το προϊόν ανταγωνιστικό. «Είναι πιθανό ένα προϊόν να μην 

παρουσιάζει ελαττώματα, και όμως να μη πουλάει γιατί κάποιο άλλο προϊόν 

έχει καλύτερη απόδοση» [44]. 

Ο ορισμός που δίνει ο τρίτος μεγάλος γκουρού της ποιότητας, ο Crosby, είναι 

«συμμόρφωση στις απαιτήσεις» [5]. Και αυτός ο ορισμός είναι διαφορετικός 

από την «συμμόρφωση στις προδιαγραφές», αφού τονίζει την ανάγκη 

συμμόρφωσης της επιχείρησης στις απαιτήσεις του πελάτη. Σύμφωνα με τον 

Crosby, ο επιτυχής προσδιορισμός αυτών των απαιτήσεων, και η ικανότητα 

ικανοποίησης τους, προσδιορίζουν το επίπεδο ποιότητας του προϊόντος, 

θέτοντας και πάλι τον πελάτη ως τελικό κριτή της ποιότητας. ι 

Ο Feigenbaum, επίσης σημαντικός μελετητής της ποιότητας, στο τελευταίο 

του βιβλίο [6], ορίζει την ποιότητα σαν «το σύνολο των χαρακτηριστικών του 

μάρκετινγκ, του σχεδιασμού, της παραγωγής, και της συντήρησης, μέσα από 

τα οποία, το προϊόν και η υπηρεσία ικανοποιούν τις προσδοκίες του πελάτη». 

Μέσα από τον ορισμό του, ο Feigenbaum αναγνωρίζει ότι η ποιότητα έχει 
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πολλές διαστάσεις, μέσα από τις οποίες διαφοροποιούνται τα προϊόντα, 

κρατώντας διαφορετικές ισορροπίες. Δηλώνει μάλιστα πως η ποιότητα είναι 

δυναμική έννοια, αφού πρέπει να ακολουθεί τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις του πελάτη, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις ισορροπίες μεταξύ 

των διαφορετικών διαστάσεων της, τονίζοντας έτσι και αυτός την ανάγκη 

καθορισμού και ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη. Επίσης, ο 

Feigenbaum [6] παρατήρησε πώς η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 

επηρεάζεται άμεσα από τα 9Μ όπως τα καλεί, και που είναι: Αγορές 

(Markets), Χρήματα (Money), Ανδρες & γυναίκες (Men & women), Διοίκηση 

(Management), Κίνητρα (Motivation), Υλικά (Materials), Μηχανήματα & 

Μηχανοποίηση (Machines & Mechanisation), Μοντέρνες Μέθοδοι 

Πληροφόρησης (Modern information methods), και Απαιτήσεις Προϊόντων 

(Mounting product requirements). 

Για τον Ishikawa [7] ποιότητα είναι «η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η παραγωγή 

και υπηρεσία ενός προϊόντος που είναι το δυνατόν περισσότερο οικονομικό, 

χρήσιμο, και ικανοποιητικό για τον πελάτη». Στον ορισμό του βλέπουμε την 

εισαγωγή της έννοιας της «αξίας» σχετικά με την ποιότητα, που σύμφωνα με 

τον Ishikawa, πετυχαίνεται μέσα από τον Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο της 

επιχείρησης. 

Ο Croocock [8] δηλώνει πως «η ποιότητα ενός προϊόντος, είναι ο βαθμός 

συμμόρφωσης όλων των στοιχείων και χαρακτηριστικών του προϊόντος, που 

σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, υπό τον περιορισμό 

της τιμής και του χρόνου παράδοσης που έχει συμφωνήσει». Ο ορισμός που 

δίνει ο Croocock για την ποιότητα, είναι μία σύνθεση των ορισμών του Juran, 

που αναφέρεται στην καταλληλότητα για τη χρήση, και του Crosby, που 

αναφέρεται στον βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές, θίγοντας συγχρόνως, όπως 

και ο Ishikawa, το θέμα της «αξίας» του προϊόντος, αφού αναγνωρίζει την 

σύνδεση μεταξύ ποιότητας και τιμής. 

Ο Taguchi [9], ο οποίος ασχολείται κυρίως με την ποιότητα στον σχεδιασμό 

του προϊόντος, ορίζει την ποιότητα σαν «το μέγεθος της απώλειας που μπορεί 

να συνεπάγεται για την-κοινωνία η αποστολή ενός προϊόντος, είτε λόγω της 

αποτυχίας του να πετύχει την ιδανική απόδοση, είτε λόγω της αποτυχίας του 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη, είτε λόγω βλαβών, είτε λόγω 

άλλων έμμεσων αρνητικών αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει το προϊόν». 

Όσο λιγότερα είναι αυτά τα βλαβερά αποτελέσματα, τόσο υψηλότερη είναι η 
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ποιότητα του προϊόντος. Ο Taguchi προτείνει την δημιουργία προϊόντων και 

υπηρεσιών, τα οποία είναι quality robust. Δηλαδή προϊόντα/ υπηρεσίες που 

μπορούν να παραχθούν ομοιόμορφα και με συνέπεια, σε ποικιλία αντίξοων 

συνθηκών παραγωγής ή περιβάλλοντος. Βασική ιδέα είναι η αποφυγή της 

επίδρασης που μπορούν να έχουν οι αντίξοες συνθήκες στο προϊόν, αντί της 

αποφυγής των αιτιών που μπορεί να τις προκαλέσουν, αφού το πρώτο είναι 

συχνά αρκετά φθηνότερο από το δεύτερο. Μ' αυτό το τρόπο, μικρές 

αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, όσον αφορά τα υλικά ή τις διαδικασίες, δεν 

θα καταστρέφουν την ποιότητα του προϊόντος. 

Μία άλλη αυθεντία στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ο David Garvin, 

υποστηρίζει ότι οι ορισμοί της ποιότητας μπορούν να χωριστούν σε πολλές 

κατηγορίες, αναλόγως με την σκοπιά που αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν οι 

ορισμοί οι οποίοι βασίζονται στην άποψη του πελάτη (consumer-based) για 

την ποιότητα, σύμφωνα με την οποία ποιότητα σημαίνει «Τελειότητα». 

Δηλαδή, άριστη απόδοση, ωραία εμφάνιση, υψηλή εξυπηρέτηση, και μια 

σειρά από άλλα, πολλές φορές υψηλού κόστους, χαρακτηριστικά. Αυτή είναι 

η πλευρά της ποιότητας που υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Μάρκετινγκ, και 

ένας τέτοιος ορισμός είναι αυτός που δίνει ο Tuchman [73]. Ο Tuchman 

ισχυρίζεται ότι «Ποιότητα σημαίνει επένδυση των καλύτερων δυνατών 

ικανοτήτων και προσπάθειας, για την παραγωγή των, όσο το δυνατόν, πιο 

υπέροχων και αξιοθαύμαστων αποτελεσμάτων Δεν επιτρέπεται η 

συγκατάβαση με οτιδήποτε λιγότερο από αυτό». Ο ορισμός της ποιότητας 

σαν τελειότητα, είναι αρκετά ασαφής και υποκειμενικός, και κάνει πολύ 

δύσκολη τη μέτρηση της. Ωστόσο, οι οπαδοί του ισχυρίζονται ότι, 

τουλάχιστον, μ' αυτό το τρόπο αποφεύγεται η ανορθόδοξη χρήση του 

ορισμού, για περιγραφή πραγμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την 

ποιότητα [73]. 

Υπάρχουν οι ορισμοί της ποιότητας που βασίζονται στο ίδιο το ' προϊόν 

(product-based^, όπου η ποιότητα αντιπροσωπεύεται από την τιμή μιας 

μεταβλητής η ιδιότητας του προϊόντος. Αυτή είναι η πλευρά της /ποιότητας 

που υποστηρίζουν οι άνθρωποι του τμήματος Σχεδιασμού. 

Υπάρχουν οι ορισμοί που βασίζονται στην άποψη του κατασκευαστή 

(manufacturing-basedì για την ποιότητα, σύμφωνα με την οποία ποιότητα 

σημαίνει προσαρμογή στις προδιαγραφές, και «να γίνεται κάτι σωστά την 

πρώτη φορά». Αυτή η τελευταία είναι η πλευρά της ποιότητας που 
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υποστηρίζουν οι άνθρωποι της Παραγωγής. Παρόλο, που ένας τέτοιος 

ορισμός της ποιότητας είναι πολύ ξεκάθαρος, και εύκολος στη χρήση του, 

εξαρτάται άμεσα από την κρίση της διοίκησης, και ορίζεται με εσωτερικά 

κριτήρια. Οι απαιτήσεις του πελάτη μπορεί να μην έχουν μεταφραστεί σωστά 

στις προδιαγραφές, ή μπορεί να έχουν αλλάξει από την χρονική στιγμή που 

ορίστηκαν οι προδιαγραφές. Ο ορισμός αυτός όμως, δεν προφυλάσσει από 

τέτοιες παρεκκλίσεις, και άρα δεν διασφαλίζει απολύτως την επιχείρηση για 

την τελική ποιότητα των προϊόντων της, όπως την κρίνει ο πελάτης. Αντίθετα, 

εάν η διοίκηση κάνει πολύ καλή δουλειά στον εντοπισμό και την μετάφραση 

των απαιτήσεων των πελατών σε προδιαγραφές για το προϊόν/ υπηρεσία, και 

εκτελεί αυτή τη διαδικασία συχνά, τότε ο ορισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμος και αποτελεσματικός. Αυτό άλλωστε υποστηρίζουν και οι 

σημαντικότεροι γκουρού της ποιότητας, οι οποίοι έχουνε χρησιμοποιήσει 

κατά καιρούς τον ορισμό. Όλοι τους τόνισαν την ανάγκη συνεχούς 

εντοπισμού των επιθυμιών των πελατών, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν την 

κινητήρια δύναμη θέσπισης των προδιαγραφών. 

Τελικά, το λογικό συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω, είναι αυτό που 

υποστηρίζει και ο Garvin, ότι δηλαδή, όλες οι πλευρές της ποιότητας είναι 

απαραίτητες για τον πλήρη ορισμό της, αρκεί να χρησιμοποιηθούν με την 

σειρά. Έτσι, αρχικά πρέπει να εντοπισθούν, από το τμήμα Μάρκετινγκ, τα 

κρίσιμα για τον πελάτη χαρακτηριστικά του προϊόντος/ υπηρεσίας, που 

ορίζουν και την ποιότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας, μέσα από μία έρευνα 

αγοράς (ποιότητα όπως ορίζεται από τον πελάτη). Στη συνέχεια τα 

χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να μεταφραστούν επιτυχώς, από το τμήμα 

Σχεδιασμού, σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά του προϊόντος/ υπηρεσίας 

(ποιότητα όπως ορίζεται από το προϊόν), και τέλος, να σχεδιαστεί και να 

οργανωθεί η παραγωγική διαδικασία κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει 

ότι τα προϊόντα/ υπηρεσίες που παράγονται απ' αυτήν είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, με το ελάχιστο κόστος και χρόνο (ποιότητα όπως ορίζεται από 

τον κατασκευαστή), που είναι ευθύνη του τμήματος Παραγωγής. Οποιαδήποτε 

διαδικασία αγνοήσει ένα απ' αυτά -τα βήματα, δεν μπορεί να παρέχει ένα 

ποιοτικό προϊόν [46]. 

Για τον ευκολότερο προσδιορισμό και μέτρηση της ποιότητας, ο Garvin 

όρισε οκτώ διαστάσεις της ποιότητας για τα προϊόντα: [16] Απόδοση, 
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Χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Συμμόρφωση, Ανθεκτικότητα, Εξυπηρέτηση, 

Αισθητική, και Αντίληψη της ποιότητας. 

Ειδικότερα η -ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη, αναφέρεται ως ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της ποιότητας, από τους Peters & Waterman, 

στο βιβλίο τους «In Search of Excellence». Αυτό που τονίζουν στο βιβλίο τους 

είναι ότι οι «μεγάλες» επιχειρήσεις παρέχουν ασύγκριτη ποιότητα, 

εξυπηρέτηση, και αξιοπιστία - παραμέτρους που μετράνε και διαρκούν. [14] 

Τέλος, υπάρχουν και οι ορισμοί ποιότητας που είναι προσανατολισμένοι στην 

αξία του προϊόντος (value-based), δηλαδή στον λόγο της χρησιμότητας ή 

ικανοποίησης που προσφέρει ένα προϊόν ως προς την τιμή του[13]. Πόσο 

καλά ένα προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται στον σκοπό του, για την 

συγκεκριμένη τιμή που διατίθεται να πληρώσει ο πελάτης. Ο λόγος αυτός 

άλλωστε είναι πολύ σημαντικός για την ανταγωνιστικότητα κάθε 

επιχείρησης, ιδιαίτερα στην δεκαετία του '90, όπου ο ανταγωνισμός απαιτεί 

πλέον από τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες των 

πελατών τους με χαμηλότερο κόστος, και άρα πιο ανταγωνιστικές τιμές, 

πετυχαίνοντας τον συνδυασμό ποιότητας και παραγωγικότητας. Απ' αυτή τη 

σκοπιά, όλα τα βήματα που αναφέρει ο Garvin, θα πρέπει να γίνονται με τον 

αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, και με τη βέλτιστη χρήση των πόρων, ώστε να 

συνδυάζεται η υψηλή ποιότητα με την χαμηλή τιμή (ποιότητα ως αξία). Το 

επιδιωκόμενο είναι ο συνδυασμός αποτελεσματικότητας (ποιότητα) και 

αποδοτικότητας (τιμή). 

Μάλιστα ο Feigenbaum, στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του Total Quality 

Control, το 1951 [74], ανέφερε ότι «η ποιότητα δεν έχει τη λαϊκή έννοια του 

«καλύτερου», με κάποια απόλυτη σημασία. Ποιότητα σημαίνει «καλύτερο για 

συγκεκριμένες συνθήκες πελατών». Αυτές οι συνθήκες είναι α) η πραγματική 

χρήση, και β)η τιμή πώλησης του προϊόντος. Η ποιότητα του προϊόντος δεν 

νοείται χωριστά από το κόστος του.». Ωστόσο, στην τελευταία έκδοση του 

βιβλίου του [6], αναφέρει την τιμή σαν μία μόνον από τις ιδιότητες της 

ποιότητας. Στο ίδιο πνεύμα, οι Stahl και Bounds [78] αναφέρουν ότι η 

ποιότητα μπορεί να αποτελεί ένα από τα δύο συστατικά της αξίας, αλλά δεν 

είναι συνώνυμη με την αξία. Αντίθετα, ένας ορισμός της ποιότητας, του τύπου 

ικανοποίηση ή/ και υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και την αξία στις προσδοκίες του πελάτη. Σύμφωνα μ' αυτό το 

σκεπτικό, η αξία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν υπό-συστατικό ή ιδιότητα 
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της ποιότητας, και όχι η ποιότητα σαν υπό-συστατικό της αξίας, όπως 

αναφέρεται αλλού. 

Είναι φανερή η ανάγκη ύπαρξης πολλών διαφορετικών ορισμών της ποιότητας 

που αφορούν την εσωτερική ή/ και εξωτερική ποιότητα, όλοι από τους 

οποίους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από μια επιχείρηση που θέλει να 

πετύχει. Επίσης, η εμπλοκή και συνεργασία όλων των τμημάτων της 

επιχείρησης είναι απαραίτητη, αφού βλέπουμε ότι όλα εμπλέκονται στην 

διαδικασία προσφοράς ποιοτικών προϊόντων. Η έρευνα αγοράς και ο 

εντοπισμός των απαιτήσεων των πελατών, με τα οποία ξεκινά η διαδικασία, 

είναι αρμοδιότητες του τμήματος μάρκετινγκ, η μετάφραση των απαιτήσεων 

σε τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού του προϊόντος, είναι αρμοδιότητα του 

τμήματος σχεδιασμού, η παραγωγή του προϊόντος σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του, είναι αρμοδιότητα του τμήματος παραγωγής, και τέλος, η 

έγκαιρη και άρτια μεταφορά του στον πελάτη, είναι αρμοδιότητα του 

τμήματος πωλήσεων. Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας, αλλά και η μεταξύ τους 

επικοινωνία, είναι εξίσου σημαντικοί και απαραίτητοι για την ικανοποίηση 

του πελάτη. Εάν κάποιο απ' αυτά τα τμήματα δεν κάνει σωστά την δουλειά 

του, ή εάν η επικοινωνία μεταξύ τους δεν είναι αποτελεσματική, το τελικό 

προϊόν δεν θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη, και άρα δεν θα 

είναι ανταγωνιστικό. 

Εξαιτίας της έλλειψης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού σχετικά με την 

ποιότητα, και για να υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας, το 1978, το 

American National Standards Institute (ANSI), και η American Society of 

Quality Control (ASQC) [1], επιχείρησαν να τυποποιήσουν τον ορισμό της 

ποιότητας ως εξής: 

«Ποιότιμα είναι το σύνολο των στοιχείων και χαρακτΐ]ριστικών ενός προϊόντος ή 

υτα]ρεσίας που αφορούν crnjv ικανόνμά του να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες». 

Ο ίδιος ορισμός δίνεται για την ποιότητα και από τον Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης ISO, στο πρότυπο 8402 [2]. 

Αλλωστε, σ' όλους τους εξωτερικά προσανατολισμένους ορισμούς, οι οποίοι 

είναι και οι επικρατέστεροι την σημερινή εποχή, η ποιότητα εκφράζει τον 

βαθμό ικανοποίησης του καταναλωτή. Ο πελάτης/ αγορά είναι αυτός που 

καθορίζει την ποιότητα και πολύ περισσότερο αυτός που την κρίνει. Όπως 

σχολιάζουν οι Zeithaml et al [75]: «Μόνον οι πελάτες κρίνουν την ποιότητα. 
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Όλες οι άλλες κρίσεις είναι μη-σχετικές». Τα στοιχεία που πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της κάθε επιχείρηση, και να τα συγκρίνει, είναι οι ανάγκες 

και επιθυμίες του πελάτη πριν πάρει το προϊόν ή την υπηρεσία (αναμενόμενη 

αξία προϊόντων /υπηρεσιών), και η τελική αντίληψη που αποκομίζει σχετικά 

με την ποιότητα που παίρνει. Για να είναι ανταγωνιστική μία επιχείρηση, θα 

πρέπει καταρχήν να μην υπάρχει κενό μεταξύ των δύο, ή ακόμη περισσότερο, 

το δεύτερο να υπερκαλύπτει το πρώτο. «Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι 

αυτό που μετράει, είναι η ποιότητα όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης» [76]. 

«Ποιότητα είναι οτιδήποτε λέει ο πελάτης ότι είναι, και η ποιότητα ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, είναι ότι αντιλαμβάνεται ο πελάτης 

ότι είναι.» [77]. 

Ειδικότερα, για την φιλοσοφία της ΔΟΠ, ο Gerald Smith [50] προτείνει τον 

ακόλουθο ορισμό: "Ποιότητα είναι η αρτιότητα ή τελειότητα οποιουδήποτε 

προϊόντος, διαδικασίας, δομής, ή άλλου, από το οποίο αποτελείται ή 

δημιουργεί μία επιχείρηση. Αξιολογείται σε χρήση με αποδεκτά και 

αναγνωρισμένα πρότυπα γι' αυτό το σκοπό, και σε σχέση με τα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες των παραγωγών, καταναλωτών, ή άλλων μετόχων». 
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1.4: H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

1. 4 .1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Ποιοτικός έλεγχος σαν δραστηριότητα, ήταν σπάνια για την Ελλάδα μέχρι 

τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960, στα τέλη της οποίας, και εξαιτίας 

της δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, έγινε 

αισθητή η έλλειψη ελληνικών προδιαγραφών στο θέμα της ποιότητας. 

Το 1976 αρχίζει να οργανώνεται η Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας 

(ΥΠΟΒΙ) ως υπεύθυνη κρατική αρχή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης για τα 

υλικά των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο τέλος του 1970 ιδρύεται στην ΥΠΟΒΙ η 

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας. Η ΥΠΟΒΙ αναλαμβάνει την 

εκπροσώπηση της χώρας μας στην A/C 250, μεταφράζει τα AQAP στην 

ελληνική γλώσσα, και τα καθιερώνει ως «Εθνικά Εγχειρίδια Εξασφάλισης 

Ποιότητας» (ΕΕΕΠ). Το 1978 ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ) για την εκπόνηση ελληνικών προδιαγραφών, και τον "Ποιοτικό 

Έ λ ε γ χ ο " των καταναλωτικών αγαθών. 

Στην δεκαετία 1980-1990 η φιλοσοφία αντιμετώπισης της ποιότητας αλλάζει 

από αυτή που υπήρχε την δεκαετία 1970-1980, και γίνεται συνείδηση η 

ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 

οι οποίες θα παρέχουν εμπιστοσύνη στους πελάτες για την ποιότητα των 

προϊόντων που προμηθεύονται. 

Τέλος, το έτος 1998 κηρύσσεται από την ελληνική κυβέρνηση ως «έτος 

ποιότητας», σε μία προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας 

και της γενικότερης ευημερίας, εστιάζοντας στην ποιότητα σε όλους τους 

τομείς της κοινωνίας. 

1.4.2: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η διεθνοποίηση των αγορών, οι αυστηρές νομικές ρυθμίσεις στο π'λαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προσανατολισμός στην αγορά των ανατολικών χωρών, 

οι νέες τεχνολογίες, κ.α., αποτελούν το σημερινό περιβάλλον στο οποίο 

δρουν και ανταγωνίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Για την επιβίωση τους 
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σ' αυτό το περιβάλλον, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να δείξουν 

ιδιαίτερη σοβαρότητα στο θέμα της ποιότητας. 

Για σειρά ετών η ανάγκη βελτίωσης των Ελληνικών προϊόντων και η αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, βρίσκονται στο 

επίκεντρο προβληματισμού διαδοχικών κυβερνήσεων και άλλων φορέων. Η 

ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. αποκάλυψε ακόμη πιο έντονα την αδυναμία 

πολλών ελληνικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν στις ξένες αγορές ή ακόμη 

και να διατηρήσουν την θέση τους στην εγχώρια αγορά. Υπήρχε ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της ελληνικής επιχειρηματικής σκέψης και 

συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης των 

επιχειρήσεων. 

Η ποιότητα άρχισε πλέον να γίνεται μέλημα των μάνατζερ, οι οποίοι άρχισαν 

να συνειδητοποιούν ότι η ποιότητα συμφέρει. Χαρακτηριστικό αυτής της 

ευαισθητοποίησης και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος, ήταν η ανακήρυξη 

του έτους 1991 ως έτος ποιότητας, από τον ΣΕΒ. 

Από εκείνη τη χρονιά, άρχισαν στις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις της 

χώρας, εκδηλώσεις και σεμινάρια, με σκοπό να παροτρύνουν τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να κατανοήσουν, να αποδεχθούν και να 

εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους Διαχείρισης Ποιότητας. Σ' όλες αυτές τις 

εκδηλώσεις συνειδητοποιήθηκε πως για την Ελλάδα, η διαχείριση της 

ποιότητας, αποτελεί την χρυσή ευκαιρία που θα αφυπνίσει τις ελληνικές 

επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή τακτική. Όπως πολύ σωστά 

επισημαίνεται [217]: «Σήμερα δεν αρκεί να παράγεται καλύτερο προϊόν στην 

Ελλάδα. Πρέπει αυτό το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό και εφάμιλλο των 

αντίστοιχων διεθνών». 

«Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος για τις 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους χωρίς να 

χρειαστεί να προσλάβουν ούτε έναν υπάλληλο, χωρίς να χρειαστεί να 

αγοράσουν ούτε ένα καινούργιο μηχάνημα, και χωρίς να χρειαστεί να 

πουλήσουν ούτε ένα καινούργιο προϊόν. Ονομάζεται «Ποιότητα», και μπορεί 

να αποτελέσει σήμερα ένα ισχυρό στρατηγικό όπλο, ακόμη πιο κρίσιμο και 

από την τιμή." [42] 
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Η πρώτη εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα με στόχο τη διερεύνηση και 

μέτρηση της έννοιας της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, εκπονήθηκε 

το 1991, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ν. Βιτατζάκη στα πλαίσια του έτους 

ποιότητας, και τιμήθηκε με τον "Έπαινο Λέοντος Μελά" [47]. Τα βασικά 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σε γενικές γραμμές ότι παρόλο που οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αναγνώριζαν την ανάγκη για ποιότητα, λίγες 

μόνον εφήρμοζαν στην πράξη τεχνοκρατικές μεθόδους διαχείρισης της, και 

πολύ περισσότερο ΔΟΠ. 

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι υπήρχε γενικότερη σύγχυση γύρω από την 

έννοια της ποιότητας, και ο καθένας την ερμήνευε με τον δικό του τρόπο. 

Μάλιστα, 65% περίπου των επιχειρήσεων, δεν είχαν καν θέση υπεύθυνου 

ποιότητας. 

Η εφαρμογή της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν αισθητά 

διαφορετική απ' αυτήν στις ξένες επιχειρήσεις που δρουν στην Ελλάδα, 

κυρίως λόγω του ότι οι δεύτερες χρησιμοποιούσαν έτοιμα πακέτα μητρικών 

εταιριών τους. Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονταν με 

επιχειρήσεις του εξωτερικού ήταν περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε 

θέματα ποιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες, λόγω του ότι λειτουργούσαν με 

τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που έθεταν οι επιχειρήσεις του 

εξωτερικού. 

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, λόγω του ότι λειτουργούν με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές, αποδείχθηκαν περισσότερο συνειδητοποιημένες απ' ότι οι 

εμπορικές στο θέμα ποιότητα, ενώ μερικοί παραγωγικοί κλάδοι στους οποίους 

παρουσιάζεται έντονος υπέρ-καταναλωτισμός (εμπορία τροφίμων και 

αυτοκινήτων), δεν είχαν την αναμενόμενη ευαισθητοποίηση στα θέματα 

ποιότητας. 

Η οργάνωση της επιχείρησης αποδείχθηκε άμεσα συνδεδεμένη 'με την 

ποιότητα τους, και η πρόληψη των λαθών αναφέρθηκε ως βασικό μέλημα των 

επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας. / 

Η συνεργασία επιχειρήσεων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδείχτηκε 

υποτονική, παρά τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν και 

για τις δύο πλευρές. 
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Μεγαλύτερη ήταν η έμφαση που έδιναν οι επιχειρήσεις στη βελτίωση των 

παραγωγικών διαδικασιών, παρά στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και 

του εργασιακού κλίματος, ή στη βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης της 

επιχείρησης. Επίσης, οι επιχειρήσεις φάνηκαν να δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία στα μηχανήματα, τα υλικά, και το πληροφοριακό σύστημα, απ' ότι σε 

θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και η ποιότητα επαφιόταν 

περισσότερο σε ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια, παρά στη βάση 

του προσωπικού. 

Η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας ήταν πολύ περιορισμένη, και 

πολύ λίγες ήτανε οι επιχειρήσεις που μετρούσαν επίσημα το κόστος 

ποιότητας. Μάλιστα αρκετές θεωρούσαν ακόμη την ποιότητα ως μη 

μετρήσιμο στοιχείο. 

Ιδιαίτερα αποθαρρυντικό επίσης, ήταν το γεγονός ότι μέρος των ελληνικών 

και ξένων επιχειρήσεων του δείγματος δεν σκόπευε να εφαρμόσει στο μέλλον 

κάποιο πρόγραμμα βελτίωσης ή διαχείρισης της ποιότητας, ισχυριζόμενοι ότι 

η ποιότητα τους ήτανε σε πολύ καλά επίπεδα για την ελληνική 

πραγματικότητα. Ακόμη χειρότερα, μερικές απ' αυτές δεν ελάμβαναν καν 

υπόψη τους τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών τους. 

Ένα άλλο αρνητικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι λόγω του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αναγκάζονται να εφαρμόζουν βραχυπρόθεσμα κυρίως προγράμματα 

ποιότητας, σε αντίθεση με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που 

εφαρμόζονται από τις ξένες. Ωστόσο, ενθαρρυντική ήταν η θετική στάση του 

προσωπικού των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων 

ποιότητας. Τέλος, εντοπίστηκε έλλειψη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής 

σχετικά με την ποιότητα, αντί της οποίας υπήρχαν μεμονωμένες και 

ασυντόνιστες προσπάθειες ορισμένων φορέων. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν μάλλον αποθαρρυντικά, σε μια εποχή όπου 

η διαχείριση της ποιότητας, η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής'βελτίωση, 

η πρόληψη, η μείωση του κόστους κακής ποιότητας, η ολική ποιότητα, και η 

χρήση μοντέρνων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης της, απασχολούσε την 

πλειοψηφία των εκτός συνόρων ανταγωνιστών μας. 
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Την πολύ φτωχή θέση της Ελλάδας σε σχέση με τη διαχείριση ποιότητας, 

έδειξαν και τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε το 1992 στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετικά με την έμφαση που δίνουν στα διάφορα 

προγράμματα ποιότητας [58]. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πιο δημοφιλές, 

κατά μέσο όρο, πρόγραμμα ποιότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

ήταν η διασφάλιση ποιότητας, ενώ η θέση της Ελλάδας ήταν από τις 

χειρότερες Ελάχιστη ήταν η έμφαση που δινόταν από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις σε όλα τα προγράμματα ποιότητας, όπως Επιθεώρηση, Ποιοτικό 

Έλεγχο, Διασφάλιση Ποιότητας, και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Όπως 

σχολιάζεται και στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων: «Σε μερικές χώρες δεν 

υπάρχει τίποτα - Μόλις που αναδύονται στο πεδίο της ποιότητας. Η Ελλάδα, 

για παράδειγμα, κάνει μόλις τώρα τα πρώτα της βήματα!». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1.1: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΠ 

Η φύση του σημερινού παγκόσμιου ανταγωνισμού απαιτεί από κάθε 

επιχείρηση, να γνωρίζει με ακρίβεια τις επιθυμίες των πελατών της και να 

είναι σε θέση να τις ικανοποιεί γρήγορα, με συνέπεια, και σε χαμηλό κόστος. 

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση θα πρέπει να συμπορεύεται με το ρυθμό αλλαγών 

σε τεχνολογικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, και αν είναι 

δυνατό να προβλέπει τις ανάγκες των πελατών της, και να βρίσκεται πάντα 

ένα βήμα μπροστά απ' αυτές. Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων απαιτεί 

πλήρη μετασχηματισμό της υπάρχουσας κουλτούρας που αφορά το 

μάνατζμεντ. Απαιτείται μία οργανωμένη προσέγγιση διοίκησης, όπου 

εμπλέκονται κάθε μία ξεχωριστά και όλες μαζί οι δραστηριότητες και τα 

άτομα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, με στόχο τη γρήγορη ανταπόκριση 

στις συνεχώς αυξανόμενες και διαφοροποιούμενες απαιτήσεις των πελατών, 

και τη βελτίωση της συνολικής, και όχι τμηματικής, απόδοσης της 

επιχείρησης, η οποία αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο σύστημα. Μία τέτοια 

προσέγγιση είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Η ολική ποιότητα 

είναι το τελευταίο στάδιο μιας πορείας που ξεκίνησε από τις παραδοσιακές 

τεχνικές ελέγχου της ποιότητας και κατέληξε στην καθιέρωση της ποιότητας, 

σαν πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, σ' όλες τις λειτουργίες και εκδηλώσεις 

της επιχείρησης, με τη συμμετοχή και τη δέσμευση όλων. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται «Η έννοια της ποιότητας η οποία /τόσο έχει 

απασχολήσει τον επιχειρηματικό κόσμο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει 

εισέλθει πλέον, μετά από πολλές εξελικτικές φάσεις, σ' ένα σημείο όπου το 

κέντρο βάρους βρίσκεται στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)» [27]. 
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Είναι γνωστό, ότι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, ενθάρρυνε τη μαζική 

παραγωγή, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές από τις ατομικές ικανότητες και 

δεξιοτεχνίες που προϋπήρχαν. Επίσης, η στάση των εργαζομένων και των 

μάνατζερ στράφηκε από την ποιότητα στην ποσότητα και την υψηλή 

παραγωγικότητα, εγκαταλείποντας την ευθύνη για ποιότητα στο αντίστοιχο 

τμήμα της επιχείρησης. Αυτή η αλλαγή στάσης στέρησε από τους 

εργαζόμενους το κίνητρο, αλλά και την υπερηφάνεια να είναι υπεύθυνοι για 

την ποιότητα της δουλειάς τους, και από την διοίκηση, την ικανότητα να 

διαχειρίζεται τα θέματα ποιότητας και βελτίωσης της. 

Η προσέγγιση της ΔΟΠ, που ηγήθηκε ο Deming, έχει προκαλέσει την 

ποιοτική επανάσταση της «πρόληψης αντί του εντοπισμού και της 

θεραπείας», και της «εστίασης στο σύστημα και στις αιτίες αντί στα 

συμπτώματα», προκαλώντας την δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, για την 

επιβίωση των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά. 

Μια σειρά ωφελειών, όπως βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και στην 

αποδοτικότητα, αύξηση των κερδών, ικανοποίηση των πελατών, βελτίωση των 

σχέσεων διοίκησης και εργαζομένων, ανύψωση του ηθικού και της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους, μειώσεις κόστους, 

αποθεμάτων, ελαττωματικών, και απαιτήσεων επιθεώρησης, αναφέρονται 

συχνά ως αποτελέσματα της υιοθέτησης της Ολικής Ποιότητας [96], [105]. 

Για παράδειγμα, σε εμπειρική έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο του 

Chicago [105], όπου μελετήθηκαν, για περίπου 6 χρόνια, 30 επιχειρήσεις που 

είχαν υιοθετήσει την φιλοσοφία της ΔΟΠ και είχαν βραβευτεί με το Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA), αποδείχτηκε ότι η υιοθέτηση ΔΟΠ 

έχει μία σειρά θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Μάλιστα, οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις, σε ποσοστό 76%, ισχυρίστηκαν ότι το πρόγραμμα διαχείρισης 

ποιότητας που είχαν υιοθετήσει, βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα 

τους. 

Επίσης, το Accounting Office των Η.Π.Α. [118], ανέφερε βελτίωση της 

ποιότητας, αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη, βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 

των εργαζομένων, αύξηση του μεριδίου αγοράς, και αύξηση των κερδών για 

τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν με το βραβείο ποιότητας MBNQA. 
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Σε ανοιχτό γράμμα του, στο περιοδικό Harvard Business Review, το 1991, ο 

διευθυντής έξι κορυφαίων επιχειρήσεων, επισημαίνει ότι η νέα προσέγγιση 

της ΔΟΠ είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ευημερία των 

επιχειρήσεων, και καλεί όλους, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες, να 

συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αλλαγής προς την νέα κουλτούρα. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο επιχειρησιακός και ακαδημαϊκός κόσμος 

οφείλουν να μάθουν, να διδάξουν, και να εφαρμόσουν την ΔΟΠ, τονίζοντας 

την σημαντικότητα και την αξία της. "Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι η 

ΔΟΠ αποτελεί μία καθ' όλα καλύτερη προσέγγιση λειτουργίας και 

διαχείρισης μιας επιχείρησης, η οποία είναι απαραίτητη για την οικονομική 

ευημερία της Αμερικής. Η ΔΟΠ οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας και 

χαμηλότερου κόστους προϊόντα και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται 

ταχύτερα στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. Τα ποιοτικά αποτελέσματα 

βελτιώνονται συνεχώς, μέσα από την κατανόηση, και τελειοποίηση των 

συστημάτων με τα οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αυτή η συστηματική 

προσέγγιση, απαιτεί στενότερους συνδέσμους με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες που βρίσκονται εντός και εκτός της επιχείρησης. Η ΔΟΠ αφορά την 

συμμετοχή όλων μέσα στην επιχείρηση για την επίτευξη εντυπωσιακών 

αποτελεσμάτων, έτσι ώστε κάθε άτομο να αισθάνεται περήφανο, μέσα από τη 

μεγιστοποίηση της προσφοράς του, για την ικανοποίηση του πελάτη και την 

ευημερία της επιχείρησης. «Τα αποτελέσματα της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις 

μας, κυμαίνονται από μείωση στο μισό, του χρόνου ανάπτυξης προϊόντων, σε 

76% ελάττωση των "πραγμάτων που μπορεί να πάνε στραβά" στην αποστολή 

προϊόντων, σε ενάμισι δισεκατομμύρια δολάρια οικονομίες σε διάστημα πέντε. 

χρόνων, από την ελάττωση των σκάρτων και της επανεργασίας.» [127]. 

Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις να φθάσουν την κορυφή της πυραμίδας 

που λέγεται Ολική Ποιότητα, χρειάζεται να. ανέβουν πολλά σκαλοπάτια, και 

να περάσουν μέσα από μία σειρά διαδικασιών, που συχνά αναφέρεται ως η 

παρακάτω: 

1. Επιθεώρηση Ποιότητας: Σ' αυτό ,το στάδιο γίνεται απλή σύγκριση του 

τελικού προϊόντος με τις προδιαγραφές του, από την οποία προκύπτει η 

αποδοχή ή απόρριψη του. Τα προβλήματα με την επιθεώρηση ποιότητας 

είναι πολλά. Πρώτον, οι επιθεωρητές δεν μπορούν σίγουρα να εντοπίσουν 

όλα τα ελαττωματικά, με αποτέλεσμα κάποια απ' αυτά να φτάνουν στους 
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πελάτες. Δεύτερον, με την τελική επιθεώρηση, η υπευθυνότητα για την 

ποιότητα μεταφέρεται αποκλειστικά στους επιθεωρητές, εφησυχάζοντας τα 

άλλα μέλη της επιχείρησης, και χαλαρώνοντας τις προσπάθειες για 

«ποιότητα από την αρχή». Τέλος, η επιθεώρηση ποιότητας κοστίζει πολύ 

ακριβά, αφού κάποιοι πληρώνονται για να επιθεωρούν και κάποιοι άλλοι 

για να επανακατεργάζονται τα ελαττωματικά. Εξαιτίας των παραπάνω 

προβλημάτων, όπως αναφέρουν οι Kanji και Asher [121], η πρώτη 

επαναστατική αλλαγή ήρθε κατά την διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου, με κίνητρο την ιδιαίτερα πολύπλοκη τεχνολογία των 

αεροσκαφών, η οποία κατέστησε μη αποδεκτό το κόστος της επανάπαυσης 

στην επιθεώρηση. Αυτό που χρειαζόταν, ήταν να γίνονται τα πράγματα 

σωστά την πρώτη φορά, και να προλαμβάνονται τα λάθη πριν φτάσουν στο 

τελικό στάδιο. 

2. Ποιοτικός Έλεγχος: Ο ποιοτικός έλεγχος είναι η διαδικασία εκείνη που 

εξασφαλίζει ότι το παραγόμενο προϊόν καλύπτει ή και ξεπερνά τις 

απαιτήσεις του καταναλωτή για το κόστος (τιμή) που επωμίζεται. Σ' ένα 

τέτοιο σύστημα, τα συστήματα ελέγχου, οι έλεγχοι των προϊόντων, και οι 

έλεγχοι των τεκμηριώσεων, αποτελούν τρόπους διασφάλισης του 

καλύτερου ελέγχου των διαδικασιών, και της ελάττωσης των μη 

συμμορφώσεων. Επίσης, χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων, είναι η 

συλλογή στοιχείων απόδοσης, η αυτό-επιθεώρηση, και η πληροφόρηση για 

προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Η τελική επιθεώρηση όμως 

θεωρείται ακόμη ως η τελευταία δικλείδα ασφαλείας για τον πελάτη. 

3. Διασφάλιση Ποιότητας: Διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των. 

συστηματικών ενεργειών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι 

ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του προϊόντος. Το τρίτο αυτό στάδιο, 

οδηγεί στην αλλαγή εστίασης από την ποιότητα του προϊόντος, στην 

ποιότητα του συστήματος που παράγει το προϊόν. Σ' αυτή τη περίπτωση, η 

επιχείρηση δημιουργεί ένα σύστημα για τον έλεγχο των όσων γίνονται, και 

στην συνέχεια το σύστημα αυτό επιθεωρείται για να διασφαλιστεί η 

επάρκεια του τόσο- στο σχεδιασμό, όσο και στη χρήση του. 

Χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου είναι ο σχεδιασμός της ποιότητας, η 

ανάπτυξη εγχειριδίων ποιότητας, η τεκμηρίωση, και ο έλεγχος των 

τεκμηριωμένων. Η βασική διαφορά του με τον ποιοτικό έλεγχο, είναι ότι η 
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διασφάλιση ποιότητας βασίζεται στην πρόληψη, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος 

βασίζεται στον εντοπισμό και στην θεραπεία. 

4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ): Ολική Ποιότητα είναι ένα σύστημα 

επιδίωξης συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του 

κόστους, αξιοποίηση των καινοτομιών, ικανοποίηση του εσωτερικού και 

εξωτερικού πελάτη, συμμετοχή του προσωπικού, και συνεργασία με τους 

προμηθευτές. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η φιλοσοφία της 

διοίκησης που απαιτεί αλλαγή της συνολικής νοοτροπίας και του κλίματος 

μέσα στην επιχείρηση, για την εισαγωγή και λειτουργία της ολικής 

ποιότητας, σε όλα τα σημεία, σε όλες τις φάσεις, από όλα τα άτομα, και σε 

κάθε χρονική στιγμή. Με άλλα λόγια η ΔΟΠ είναι μια συνολική 

προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας και πρακτικής των επιχειρήσεων. Σ' 

αυτό το στάδιο εξέλιξης της πορείας της ποιότητας, έχει πλέον 

συνειδητοποιηθεί: α)ότι ποιότητα δεν είναι μόνον η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος, αλλά η ποιότητα ολόκληρης της επιχείρησης. Βασική ιδέα της 

ΔΟΠ είναι ότι κάθε ένας στην επιχείρηση έχει έναν πελάτη, εσωτερικό ή 

εξωτερικό, συμπεριλαμβάνοντας τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς 

πελάτες της επιχείρησης, β)ότι η βελτίωση έρχεται μέσα από την 

κατανόηση και την βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, και γ)ότι η 

ποιότητα θα πρέπει να καθοδηγείται από τα ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας της 

επιχείρησης [121]. 

Η έννοια της Ολικής Ποιότητας ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια του 

ελέγχου της ποιότητας μόνον στο τελικό στάδιο παραγωγής του προϊόντος, ή . 

της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών μόνο από ένα τμήμα της επιχείρησης. 

Σήμερα με την έννοια της ολικής ποιότητας αναφερόμαστε σ' ένα υψηλό 

επίπεδο ποιότητας, στα πλαίσια του οποίου περιλαμβάνονται οι ανθρώπινες 

σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, οι συνθήκες εργασίας, η ικανοποίηση των 

πελατών, ακόμη και η συμβολή της επιχείρησης στην βελτίωση του γενικού 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της Ολικής Ποιότητας δίνεται 

μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση της ποιότητας και σ' όλους εκείνους τους 

παράγοντες που συμμετέχουν άμεσα ή-έμμεσα στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Ποιότητας, μετά τον εντοπισμό των 

αναγκών του πελάτη, η επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει σε σταδιακή 

προσαρμογή των προϊόντων της, της λειτουργίας της, και των εσωτερικών 
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διαδικασιών της, σ' αυτό που επιθυμεί ο πελάτης. Απώτερος στόχος είναι η 

αποφυγή της διάθεσης ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών, με 

προληπτική αντιμετώπιση των προβλημάτων πολύ πριν από το τελικό στάδιο 

εμφάνισης τους. Απαραίτητο στοιχείο της πρόληψης είναι η παρουσία 

ποιότητας σε όλα τα στάδια της επιχείρησης. 

Στην επόμενη παράγραφο θα εξεταστούν αναλυτικότερα οι διάφορες 

ερμηνείες και ορισμοί που έχουν δοθεί σχετικά με την ΔΟΠ. 
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2.1.2: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΟΠ / ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η ΔΟΠ είναι μια οργανωμένη προσέγγιση διοίκησης, για ολική ποιότητα, για 

αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα, με τη συμμετοχή κάθε ατόμου 

και κάθε εργασίας, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Η ΔΟΠ προϋποθέτει 

ριζική αλλαγή της κουλτούρας της διοίκησης και των εργαζομένων, και 

βασίζεται στην πλήρη δέσμευση για την ικανοποίηση του πελάτη, μέσω της 

συνεχούς βελτίωσης και της καινοτομίας σε όλες τις πλευρές και λειτουργίες 

της επιχείρησης, με βασικό σύνθημα ότι τα πάντα μπορούν να βελτιωθούν 

περισσότερο. Πελάτης στην ΔΟΠ δεν είναι μόνον ο παραλήπτης των τελικών 

προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και κάθε άτομο ή τμήμα της επιχείρησης. Η 

επιχείρηση, αντιμετωπίζεται σαν μια αλυσίδα προμηθευτών - πελατών, της 

οποίας μόνον το τελευταίο κομμάτι είναι ο τελικός /εξωτερικός πελάτης [26]. 

Σύμφωνα με τον Waldman [108]: «Η ΔΟΠ εξελίχτηκε σαν μία προσέγγιση 

ποιότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από μία ολοκληρωμένη και συστηματική, 

για ολόκληρη την επιχείρηση, στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΟΠ δεν είναι ούτε πρόγραμμα, ούτε εργαλείο ή 

τεχνική. Η ΔΟΠ μπορεί να θεωρηθεί σαν μία μεταστροφή στην σκέψη και 

στην κουλτούρα της επιχείρησης.». 

Σύμφωνα με τον Sullivan [20]: «Η ΔΟΠ τονίζει την ανάγκη για ποιότητα σε 

ολόκληρη την επιχείρηση, από τον προμηθευτή έως τον πελάτη. Τονίζει την 

ανάγκη δέσμευσης της διοίκησης, και παρότρυνσης ολόκληρης της 

επιχείρησης για "αρίστευση" σε όλους τους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών 

που είναι σημαντικοί για τον πελάτη». 

Ο Kendrick [105] σχολιάζει: «Η ΔΟΠ είναι ένα, εστιασμένο στους ανθρώπους, 

σύστημα διοίκησης, που στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του 

πελάτη, σε συνεχώς χαμηλότερο πραγματικό κόστος. Η ΔΟΠ στηρίζεται σε 

αξίες που τονίζουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και την δύναμη της 

κοινωνικής δράσης». 

Επίσης, οι Price και Chen [116] γράφουν ότι: «Η ΔΟΠ είναι ένα σύστημα που 

ενσωματώνει ένα σύνολο από φιλοσοφίες, εργαλεία, και διαδικασίες, που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, με την 

δημιουργία ευχαριστημένων πελατών και εργαζόμενων. Η ΔΟΠ θέτει την 

ικανοποίηση του πελάτη πριν από το κέρδος. Η ικανοποίηση του πελάτη 
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παράγει μακροπρόθεσμα, διατηρήσιμα, κέρδη, αλλά η προτεραιότητα στα 

κέρδη προκαλεί μία βραχυπρόθεσμη εστίαση σε βάρος της μακροπρόθεσμης 

επιβίωσης και ευημερίας». 

Σύμφωνα με τον Ν. Λογοθέτη [26]: «Η ΔΟΠ δεν έχει ως αντικειμενικούς 

στόχους την εξάλειψη των περιττών δαπανών, τη μείωση του κόστους, την 

καλή φήμη και το αυξημένο μερίδιο αγοράς. Αυτά τα στοιχεία είναι απλά οι 

φυσικές συνέπειες των πραγματικών στόχων της, που είναι η συνεχής 

βελτίωση και η καινοτομία. Πρόκειται για μία συνεχώς ανανεώσιμη, και 

ατέρμονη διαδικασία, αφού δεν υπάρχει τίποτα που να μην επιδέχεται 

περαιτέρω βελτίωση». 

Ο Oakland [153] επισημαίνει ότι η Ολική Ποιότητα σχετίζεται με έννοιες που 

είναι πολύ ευρύτερες από την εξασφάλιση της ποιοτικής επάρκειας των 

προϊόντων. Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα σύστημα διοίκησης που αφορά 

όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και προσπαθεί να επιτύχει την πλήρη 

ικανοποίηση του πελάτη, είτε είναι εσωτερικός, είτε είναι εξωτερικός. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Feigenbaum [28] υποστηρίζει ότι η Ολική Ποιότητα 

αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία η οποία παρεμβαίνει σε όλες τις λειτουργίες 

της επιχείρησης, ξεκινώντας με την σωστή ερμηνεία των απαιτήσεων των 

καταναλωτών, συνεχίζεται με την αριστοποίηση της παραγωγής του 

κατάλληλου προϊόντος με το μικρότερο δυνατό κόστος, και τελειώνει με την 

δημιουργία θετικής εικόνας για το προϊόν, σαν αποτέλεσμα της θετικής 

τοποθέτησης του καταναλωτή μετά την χρησιμοποίηση του. Ειδικότερα, 

αναφέρει πως Ολική Ποιότητα για μια επιχείρηση σημαίνει ότι όλες οι 

δραστηριότητες της γίνονται με τέτοιο τρόπο που ικανοποιούνται απόλυτα, 

τόσο οι απαιτήσεις των εξωτερικών πελατών της, αυτών δηλαδή που 

αγοράζουν τα προϊόντα της, όσο και των εσωτερικών πελατών της, αυτών που 

εργάζονται μέσα στην επιχείρηση. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση 

πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας κάθε επιχείρησης. Όλες 

οι εργασίες θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς, να εντοπίζονται τα αδύνατα 

σημεία, και να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, με την 

συμμετοχή και συνεργεία όλου του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο Deming [93] περιληπτικά αναφέρει ότι: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, σε συνεχώς 

χαμηλότερο κόστος, μέσα από την πλήρη δέσμευση όλων στην επιχείρηση». 
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Ο Juran [38] ορίζει τη ΔΟΠ ως: «Μία συστηματική προσέγγιση για τον 

καθορισμό και την ικανοποίηση στόχων ποιότητας σε ολόκληρη την 

επιχείρηση». 

Οι Tummala και Tang [30] ορίζουν την ΔΟΠ ως: «Ένα πλήρες, κατανοητό, και 

στρατηγικό πλαίσιο σύνδεσης της παραγωγικότητας, των επιχειρησιακών 

στόχων, και της ανταγωνιστικότητας, στις προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρώπινων, υλικών, και 

πληροφοριακών πόρων σε ολόκληρη την επιχείρηση, για την συνεχή 

βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών, που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση του 

πελάτη. 

Οι Wilkinson και Witcher [94] ανέλυσαν τον ορισμό Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, λέξη προς λέξη, και εξηγούν ότι το «Ολική» αναφέρεται στην 

Συμμετοχή όλων των εργαζομένων και τμημάτων μέσα στην επιχείρηση; το 

«Ποιότητα» σημαίνει πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών; και 

το «Διοίκηση» αναφέρεται στην προσφορά των κατάλληλων συνθηκών 

(συστήματος και περιβάλλοντος), ώστε να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω. Η 

ΔΟΠ απαιτεί ηγεσία και πλήρη δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση. Η 

ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη κατάλληλης υποδομής, 

για την υποστήριξη μιας ολικής, και όχι τμηματικής, προσέγγισης στη 

διοίκηση της επιχείρησης. 

Ένας άλλος πλήρης ορισμός για την ολική ποιότητα δόθηκε το 1992 από τους 

διευθυντές εννέα μεγάλων επιχειρήσεων της Αμερικής, σε συνεργασία με 

καθηγητές επιχειρησιακών και μηχανικών εδρών μεγάλων πανεπιστήμιων, 

καθώς και με σημαντικούς συμβούλους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 

οποίους [13]: 

«Ολική Ποιότητα είναι ένα σύστημα διοίκησης εστιασμένο στον πελάτη με 

σκοπό την συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, σε συνεχώς 

χαμηλότερο πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα είναι μία καθολική 

προσέγγιση του συστήματος διοίκησης μιας επιχείρησης, καν όχι ένα 

μεμονωμένο ξεχωριστό πρόγραμμα, και μέρος της ανώτατης στρατηγικής της 

επιχείρησης. Λειτουργεί οριζόντια, κατά μήκος όλων των λειτουργιών και 

τμημάτων της επιχείρησης, αφορά όλους τους υπαλλήλους από την κορυφή ως 

την βάση της ιεραρχίας, και εκτείνεται προς τα πίσω και προς τα μπροστά για 

να συμπεριλάβει αντίστοιχα τους προμηθευτές και τους πελάτες. Η Ολική 
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Ποιότητα δίνει έμφαση στην μάθηση /εκπαίδευση, και στην ανταπόκριση στις 

συνεχείς αλλαγές, ως απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης. 

Τα Βρετανικά Πρότυπα BSI Standards [29] την ορίζουν ως: «Μία φιλοσοφία 

διοίκησης και επιχειρηματικών πρακτικών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση, 

με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, των ανθρώπινων και υλικών πόρων μιας 

επιχείρησης, για την επίτευξη των στόχων της.». 

Τέλος, σε εμπειρική μελέτη που έγινε με χρηματοδότηση του EFQM από 

τους T. Van De Wiele et al [39], ένα κομμάτι του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αφορούσε την έννοια που δίνουν οι 

επιχειρήσεις για την ΔΟΠ, ζητώντας τους να βαθμολογήσουν μια σειρά 15 

παραγόντων, σχετικά με το τι σημαίνει η ΔΟΠ για την επιχείρηση τους. Τα 

αποτελέσματα έδωσαν την παρακάτω σειρά σημαντικότητας στους 15 

παράγοντες, υποδηλώνοντας έτσι τι σημαίνει η ΔΟΠ για τις επιχειρήσεις: 

1. Ικανοποίηση εξωτερικών πελατών (4.84) 

2. Ελάττωση κόστους (4.22) 

3. Συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της (4.18) 

4. Συμμετοχή και ανάπτυξη των εργαζομένων (4.08) 

5. Ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών από κάθε εργαζόμενο (4.08) 

6. Ομαδικότητα (3.99) 

7. Βελτίωση των διαδικασιών (3.91) 

8. Αφοσίωση κάθε εργαζόμενου στην βελτίωση της ποιότητας (3.77) 

9. Ποιότητα εργασιακής ζωής (3.68) 

10.Συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτών (3.65) 

11 .Συμμετοχική διοίκηση (3.61) 

12.Διαχείριση διαδικασιών (3.60) 

13. Υπευθυνότητα κάθε εργαζόμενου για βελτίωση (3.56) 

14.Οριζόντια ενοποίηση/ ολοκλήρωση (δια-τμηματική διοίκηση) (3.35) 

15.Ανάπτυξη Πολιτικής Ποιότητας (3.28) 
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2.2: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΟΠ / ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΙΑΦΟΡΕΣ 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχείριση και 

βελτίωση της ποιότητας και την ΔΟΠ, έχει δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για 

τη δουλειά ορισμένων ατόμων, που συχνά καλούνται γκουρού της ποιότητας, 

και οι οποίοι είναι οι Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, και 

Taguchi. Αυτοί άλλωστε αναφέρονται σαν κύριες πηγές στις περισσότερες 

δημοσιεύσεις άρθρων, και συγγραφές βιβλίων σχετικά με την ποιότητα. Η 

πλειοψηφία μάλιστα των αναφορών σχετίζεται με τα σημαντικότερα βιβλία 

τους, που είναι το «Quality Control Handbook» (1951, 1962, 1974), το «Quality 

Planning and Analysis» (1970, 1980), και το «Planning for Quality», του Juran 

(1986, 1988), το «Out of the crisis» του Deming (1982), το «Quality is Free» του 

Crosby (1979), το «Guide to Quality Control» του Ishikawa (1974, 1976, 1982). 

και το «Total Quality Control» του Feigenbaum (1951, 1961, 1983). 

Στην συνέχεια θα αναπτυχθούν τα βασικά σημεία των θεωριών των παραπάνω 

ερευνητών, που στο σύνολο τους χαρακτηρίζουν και τα βασικά σημεία της 

φιλοσοφίας της ΔΟΠ. 

DEMING: Ο άνθρωπος που συνέβαλλε περισσότερο στην διάδοση της ΔΟΠ, 

μέχρι τον θάνατο του το 1993. σε ηλικία 93 χρόνων, ήταν ο Edward Deming. Ο 

Deming ξεκίνησε ως στατιστικός, και πρώτο-ασχολήθηκε με την ποιότητα το 

διάστημα συνεργασίας του με τον Walter Shewhart, τον πατέρα του 

στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών. 

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στα πολύ γνωστά 14 σημεία του. Σύμφωνα με 

τον Deming [3], τα στοιχεία που θα πρέπει να επιδιώξει η διοίκηση στην 

χάραξη στρατηγικής για την διοίκηση της ποιότητας, είναι το χτίσιμο της 

ποιότητας μέσα στα προϊόντα και στις διαδικασίες, υπερπηδώντας τα εμπόδια 

στις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και στις σχέσεις εργαζομένων και 

επιθεωρητών, αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τους 

προμηθευτές, επαναφέροντας την υπερηφάνεια για την προσωπική δουλειά 

στους εργαζόμενους, εγκαταλείποντας την εξάρτηση από τον μαζικό έλεγχο, 
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απομακρύνοντας τους αριθμητικούς στόχους και πρότυπα, και εστιάζοντας 

στην βελτίωση των διαδικασιών. 

Ο Deming από νωρίς συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να λύσει τα 

βασικά προβλήματα ποιότητας των επιχειρήσεων διδάσκοντας στατιστική 

ανάλυση μόνον στους μηχανικούς και στους εργαζόμενους. Το μήνυμα της 

ποιότητας έπρεπε να φτάσει και να αγγίξει πρώτα την ανώτατη διοίκηση. 

Ξεκίνησε διδάσκοντας στατιστικό ποιοτικό έλεγχο, αλλά γρήγορα η σκέψη 

του προχώρησε παραπέρα. Σύντομα ανακάλυψε τη σημαντικότητα της 

ουσιαστικής ηγεσίας, της συμμετοχής και κατάλληλης παρακίνησης των 

εργαζομένων, της συνεργασίας πελατών - προμηθευτών, και της συνεχούς 

βελτίωσης των διαδικασιών που επηρεάζουν την ικανοποίηση του πελάτη. 

Σκοπός του έγινε η ριζική μεταβολή της στάσης της ανώτατης διοίκησης, και 

η αλλαγή κουλτούρας σ : όλη την επιχείρηση. 

Ο Deming τόνισε την σημασία του στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών για 

την διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας, καθώς και την ανάγκη 

εκπαίδευσης των εργαζομένων στην χρήση του [11]. Η φιλοσοφία του 

εστιάζει στην βελτίωση προϊόντων και διαδικασιών με ελάττωση της 

αβεβαιότητας και της διακύμανσης στις διαδικασίες του σχεδιασμού και της 

παραγωγής. Κατά την άποψη του, κύρια αιτία της κακής ποιότητας είναι η 

διακύμανση, η ελάττωση της οποίας, αποτελεί την βάση της φιλοσοφίας της 

συνεχούς και ατέρμονης, βελτίωσης. 

Υποστήριξε ακόμη, μέσα από τη θεωρία της «Αλυσιδωτής Αντίδρασης», πώς 

η υψηλή ποιότητα οδηγεί σε υψηλή παραγωγικότητα, και άρα σε σημαντικό 

μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να εντοπίσουμε τα παρακάτω τέσσερα 

αλληλοεξαρτώμενα μέρη, στα οποία βασίζεται ολόκληρη η θεωρία του: 

Κατανόηση του Συστήιιατος: Σύστημα είναι το σύνολο των διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που λειτουργούν μαζί για τον σκοπό της 

επιχείρησης. Ένα σύστημα παραγωγής αποτελείται από υποσυστήματα. Για 

να λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα, θα πρέπει τα διάφορα μέρη του να 

λειτουργούν συλλογικά. Δεν αρκεί η διοίκηση να διοικεί το καθένα 

ξεχωριστά, αφού υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η παραδοσιακή 

διοίκηση των κάθετων σχέσεων μέσα σε μια λειτουργικά δομημένη 

επιχείρηση, δεν είναι πια αρκετή, αλλά χρειάζεται και αποτελεσματική 

διοίκηση των οριζόντιων, δια-τμηματικών, δια- λειτουργικών σχέσεων, 
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εφόσον αυτές αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν για τον τελικό σκοπό 

της επιχείρησης. Υπευθυνότητα της διοίκησης είναι η βελτιστοποίηση του 

συνολικού συστήματος. Η βελτιστοποίηση του συστήματος απαιτεί 

εσωτερική συνεργασία. Για την αποτελεσματική διοίκηση οποιουδήποτε 

συστήματος, οι μάνατζερ θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν τις 

σχέσεις μεταξύ των τμημάτων του, και μεταξύ των ανθρώπων που δουλεύουν 

σ' αυτό. 

Επίσης, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σ' ένα σύστημα μπορούν και πρέπει 

να συνεισφέρουν στην βελτίωση του, η οποία τελικά θα βελτιώσει και την 

προσωπική τους δουλειά. Ο Deming ισχυρίζεται ότι η διοίκηση πρέπει να 

αναλάβει την ευθύνη για το χτίσιμο αποτελεσματικών συστημάτων. «Οι 

εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την αφοσίωση τους, δεν μπορούν να παράγουν 

προϊόντα που υπερβαίνουν την ποιότητα που κατά μέσο όρο είναι ικανή να 

παράγει η παραγωγική διαδικασία.» [3]. 

Κατανόηση τη e Διακύιιανσης: Η κατανόηση της διακύμανσης, η οποία είναι 

ενσωματωμένη σ' όλες τις διαδικασίες, απαιτεί βαθιά γνώση της στατιστικής 

θεωρίας και της έννοιας της διακύμανσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

ικανότητα ανάλυσης της διακύμανσης, η ικανότητα κατανόησης των 

διαφορετικών ειδών και αιτιών που την προκαλούν, καθώς και η ικανότητα 

επιλογής των κατάλληλων στην κάθε περίπτωση επεμβάσεων. Ο Deming 

ξεχωρίζει την διακύμανση που οφείλεται σε κοινά αίτια, στην οποία ανήκει το 

80%-90% της συνολικής διακύμανσης των παραγωγικών διαδικασιών, από την 

διακύμανση που οφείλεται σε ειδικά αίτια, και στην οποία ανήκει μόνον το 

10%-20%. Τα κοινά αίτια είναι ενσωματωμένα στην διαδικασία, οφείλονται 

στον σχεδιασμό του συστήματος, και άρα υπεύθυνη για την διόρθωση τους 

είναι μόνον η ηγεσία, πραγματοποιώντας ριζικές αλλαγές στο σύστημα 

(αλλαγή τεχνολογίας, μηχανημάτων, ανθρώπων, μεθόδων εργασίας, υλικών, ή 

μέσων μέτρησης των διαδικασιών). Τα ειδικά αίτια γίνονται ευκολότερα 

αντιληπτά, μια που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, είναι ευκολότερο 

να διορθωθούν και υπεύθυνοι για την διόρθωση τους είναι οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι, ή οι υπεύθυνοι του αντίστοιχου τμήματος. Αρα, ο Deming 

υποστηρίζει ότι μόνον το 20% των λαθών οφείλονται στους εργαζόμενους, ενώ 

το 80% περίπου οφείλονται στο σύστημα, και μπορούν να αποφευχθούν μόνο 

με αλλαγές του. Υπεύθυνη όμως για την αλλαγή του συστήματος είναι μόνον η 

2- 13 



ηγεσία, η οποία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το ρόλο της και να αναλάβει 

την ευθύνη της για την κακή ποιότητα και την βελτίωση της, αντί να την 

αποδίδει στους εργαζόμενους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να 

ξεχωρίζει η διοίκηση τα κοινά από τα ειδικά αίτια, και να ενεργεί αναλόγως. 

Τα ειδικά αίτια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να λύνονται αμέσως ώστε 

να αποκαθίσταται η σταθερή λειτουργία του συστήματος, ενώ η αντιμετώπιση 

των κοινών αιτιών (προβλήματα που είναι ενσωματωμένα στην διαδικασία) 

επιτυγχάνεται μόνον με ριζικές αλλαγές και επανασχεδιασμό του τρόπου 

εργασίας, που τελικά οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση του συστήματος. 

Τονίζει άλλωστε την ανάγκη για συνεχή βελτίωση του συστήματος, 

μειώνοντας όσο δυνατόν περισσότερο τα κοινά αίτια διακύμανσης. Περιθώριο 

βελτίωσης υπάρχει πάντα, αφού πάντα υπάρχει κάποια, έστω και μικρή, 

διακύμανση στις διαδικασίες. 

«Η λύση δεν είναι στο να κάνει ο καθένας ότι καλύτερο μπορεί. Είναι πρώτα 

απαραίτητο να ξέρουν τι να κάνουν. Χρειάζονται δραστικές αλλαγές, και η 

υπευθυνότητα για τέτοιες αλλαγές ανήκει στην διοίκηση.» [83]. 

Η μεθοδολογία που προτείνει ο Deming για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας ονομάζεται «κύκλος του Deming», και αποτελείται από τέσσερα 

στάδια: (1) Σχεδιασμός - (2)Εκτέλεση - (3)Έλεγχος / Μελέτη - (4)Επέμβαση 

(Plan - Do - Check / Study - Act) 

Ανάγκη για Μάθηση: Ο Deming ισχυρίζεται ότι η πείρα από μόνη της δεν 

αρκεί, ενώ είναι απαραίτητη η γνώση που προέρχεται από την μάθηση, τη 

θεωρία και την επιστήμη. Τόνισε την ανάγκη οι αποφάσεις της διοίκησης να 

λαμβάνονται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και όχι αποκλειστικά βάσει 

ενστίκτου ή πείρας. Ακόμη, ο Deming ισχυρίζεται την αναγκαιότητα ο κάθε 

υπάλληλος να εκπαιδευτεί σε στατιστικές τεχνικές, καθώς και σε εργαλεία 

λύσης προβλημάτων, κάνοντας την στατιστική κοινή γλώσσα όλων μέσα στην 

επιχείρηση, και μέσο συνεννόησης όλων των βαθμίδων εργαζομένων, από 

την ανώτατη διοίκηση ως την κατώτατη βαθμίδα. Το πλεονέκτημα της 

στατιστικής, όπως χαρακτηριστικά ισχυρίζεται, είναι η αντικειμενικότητα 

της, η οποία δεν επιτρέπει δυσνοήσεις ή αβεβαιότητα. 

Ψυχολογία των Ανθρώπων: Η Ψυχολογία είναι πολύ σημαντική για τους 

μάνατζερ, αφού τους βοηθάει να καταλάβουν τους ανθρώπους, την 
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συμπεριφορά τους, και τις ανάγκες τους. Μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του 

Deming βασίζεται στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της 

κατάλληλης μεταχείρισης και παρότρυνσης. Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ 

τους και ένας ηγέτης πρέπει να γνωρίζει αυτές τις διαφορές και να ενεργεί 

αναλόγως, ώστε να αξιοποιεί και να βελτιστοποιεί το δυναμικό όλων. Ο 

Deming ήταν αντίθετος στη χρήση του φόβου σαν μέσο παρότρυνσης των 

εργαζομένων, και αμφισβήτησε την οικονομική ενίσχυση ως το μόνο μέσο 

παρακίνησης των εργαζομένων. Αντίθετα τόνισε την ανάγκη που έχουν οι 

άνθρωποι για αναγνώριση και αυτοσεβασμό. Ο αυτοσεβασμός, σύμφωνα με 

τον Deming, προέρχεται από την ικανοποίηση που παίρνουν οι εργαζόμενοι 

από την προσωπική τους δουλειά, και είναι ευθύνη της διοίκησης να τους 

παρέχει τα μέσα για να την κάνουν σωστά. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι οι 

εργαζόμενοι γίνονται περισσότερο παραγωγικοί όταν αισθάνονται 

ικανοποιημένοι από την δουλειά τους. Γενικότερα, ο Deming αναφέρθηκε σε 

εξωγενείς (extrinsic) και εγγενείς (intrinsic) τρόπους παρακίνησης των 

εργαζομένων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους δεύτερους. 

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι Evans και Lindsay, στο βιβλίο τους [13]: «Λίγη 

από την δουλειά του Deming είναι πρωτότυπη. Ο Shewart από πολύ νωρίτερα, 

από τη δεκαετία του 1920, μίλησε για τα «κοινά» και «ειδικά» αίτια 

διακύμανσης, και την σημασία τους, ενώ διάφοροι επιστήμονες της διοίκησης 

μίλησαν, από το '50 έως το 70, για την «θεωρία του συστήματος». Οι διάφορες 

σχολές διοίκησης είχαν ήδη αρχίσει να μιλούν για τις διάφορες θεωρίες 

συμπεριφοράς, τις οποίες υιοθέτησε αργότερα ο Deming, και επιστήμονες 

διαφόρων ειδικοτήτων είχαν από καιρό κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ 

πρόβλεψης, παρατήρησης, και θεωρίας. Ωστόσο, η μοναδική προσφορά του 

Deming οφείλεται στην σύνθεση όλων των παραπάνω σε μία θεωρία, την 

ΔΟΠ. Ο Deming αναγνώρισε τη συνεργία τους, και τις ανέπτυξε σε μία 

παγκόσμια, ενιαία θεωρία διοίκησης.». 

Τέλος, χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του Deming, που ως ένα βαθμό τον 

διαχωρίζει από άλλους ερευνητές της ποιότητας, είναι ότι τόνισε την ανάγκη 

για δραστική αλλαγή στη φιλοσοφία και στη προσέγγιση της διοίκησης, ώστε 

να επιτευχθεί η απαιτούμενη αλλαγή, και να παραμείνει ανταγωνιστική η 

επιχείρηση. 
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JURAN: Αντίθετα με τον Deming, ο Juran δεν τόνισε την ανάγκη για ριζική 

αλλαγή της κουλτούρας της επιχείρησης, πράγμα που έκανε την διδασκαλία 

του πιο άμεση και πιο εφικτή. Επισήμανε απλά την ανάγκη για βελτίωση, 

μέσα από το υπάρχον σύστημα της επιχείρησης, στρέφοντας την προσοχή της 

διοίκησης προς την ποιότητα. 

Όπως ο Deming, έτσι και ο Juran, τονίζει την ανάγκη για ενεργό και 

ενθουσιώδη συμμετοχή της διοίκησης. Επισήμανε μάλιστα την ανάγκη 

υπολογισμού και ανάλυσης του κόστους ποιότητας, αφού όπως υποστηρίζει, η 

γλώσσα που καταλαβαίνει η ανώτατη διοίκηση είναι τα χρήματα, και άρα η 

δέσμευση της σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας μπορεί ευκολότερα να 

επιτευχθεί μόλις συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κόστους της κακής 

ποιότητας (COPQ - Cost Of Poor Quality)). 

Για τον Juran, η μεγαλύτερη υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης σχετικά 

με την ποιότητα, είναι η επίτευξη καινοτομιών, μέσα από σημαντικά, 

συστηματικά, προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας. Όπως εξηγεί [103]: 

«Δεν είναι δυνατό, από μόνοι τους οι εργαζόμενοι, να επιτύχουν δραστική 

προσφορά στην επίλυση των προβλημάτων της επιχείρησης. Δεν συνέβη 

στην Ιαπωνία, και δεν πρόκειται να συμβεί ούτε στον Δυτικό κόσμο». 

Ορίζει την ποιότητα σαν «καταλληλότητα για χρήση», δίνοντας έμφαση στην 

ικανοποίηση του πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού. Ο ορισμός του 

σχετίζεται με την «χρήση όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης», αφού οι 

πελάτες κρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν μόνον σε 

σχέση με τις προσωπικές τους απαιτήσεις. Αναφέρεται μάλιστα στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, και στην ανάγκη ικανοποίησης των 

αναγκών και των δύο κατηγοριών. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει 

ποιος χρησιμοποιεί τα προϊόντα του, είτε αυτός είναι ο επόμενος σταθμός 

εργασίας, είτε ο τελικός πελάτης της επιχείρησης, να κατανοεί τις ανάγκες 

του, και να τις ικανοποιεί. 

Κατά την γνώμη του, η «καταλληλότητα» διαμορφώνεται από ?τέσσερις 

παραμέτρους: την ποιότητα του σχεδιασμού, την ποιότητα της συμμόρφωσης, 

τις ιδιότητες (π.χ. αξιοπιστία, συντήρηση), και την ποιότητα εξυπηρέτησης, 

οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούνται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

ποιότητας. 
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Και ο Juran τόνισε την σημασία της συνεχούς βελτίωσης, και πρότεινε την 

ανάγκη να χτιστεί η ποιότητα πάνω στο τρίπτυχο [11]: 

(Ι)Σχεδιασμός Ποιότητας - Η διαδικασία προετοιμασίας για την ικανοποίηση 

των στόχων ποιότητας. Απόφαση για το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, και 

κατάλληλος σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών για την παραγωγή των 

προϊόντων σύμφωνα με τις ορισθείσες προδιαγραφές και τα επιθυμητά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. (2) Έλεγχος Ποιότητας - Η διαδικασία 

ικανοποίησης των στόχων ποιότητας στην παραγωγή. Σύγκριση των 

προϊόντων με τα πρότυπα, και επέμβαση για διόρθωση τυχόν αστοχιών. Σ' 

αυτό το μέρος της τριλογίας εντοπίζονται οι ανάγκες και ευκαιρίες 

βελτίωσης. 0 Juran υποστηρίζει ότι ο ποιοτικός έλεγχος αφορά τον 

καθορισμό του τι θα ελέγξουμε, την ανάπτυξη μέσων μέτρησης για 

αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων, τον καθορισμό των επιθυμητών 

προτύπων απόδοσης, τη μέτρηση της πραγματικής απόδοσης και τη σύγκριση 

της με την επιθυμητή, την αιτιολόγηση της πιθανής απόκλισης, και τη λήψη 

κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών. (3)Βελτίωση Ποιότητας - Η διαδικασία 

βελτίωσης του προηγούμενου επιπέδου ποιότητας, μέσα από σημαντικές 

ετήσιες βελτιώσεις, ακολουθώντας μια σειρά φυσικών διαδικασιών που είναι: 

(Ι)Ανακάλυψη - (2) Οργάνωση - (3)Διάγνωση - (4)Θεραπεία - (5)Έλεγχος. 

Από την εμπειρία του από διάφορες επιχειρήσεις, ο Juran ανακάλυψε ότι οι 

περισσότερες δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο απ ; ότι 

στον ποιοτικό σχεδιασμό και στην βελτίωση, και τόνισε την ανάγκη να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των τριών λειτουργιών της τριλογίας του, 

αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τις άλλες δύο. 

Επισημαίνει ακόμη, τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης και ειδικότερα της 

εκπαίδευσης της διοίκησης σε αρχές γύρω από τη διοίκηση της ποιότητας, 

και τις μεθόδους και τα εργαλεία βελτίωσης της. «Για μένα, ο σημαντικότερος 

λόγος επιτυχίας των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, είναι η εντατική εκπαίδευση 

που έγινε στη διοίκηση όλων των βαθμίδων, σχετικά με την ποιότητα και την 

βελτίωση της. Μέσα απ' αυτήν την εκπαίδευση, έγιναν οι καλύτερα 

εκπαιδευμένοι μάνατζερ στον κόσμο,,στις αρχές της ποιότητας» 103]. 

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο Juran εστιάζει στην ελάττωση των λαθών και των 

ελαττωματικών, και άρα στη συνεχή μείωση του κόστους κακής ποιότητας, με 

έντονη υποστήριξη διαφόρων στατιστικών εργαλείων ανάλυσης. 
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Τονίζει ωστόσο, ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των τμημάτων μέσα στην 

επιχείρηση - του μάρκετινγκ, του σχεδιασμού, της παραγωγής, των 

πωλήσεων, κ.α. - αφού το καθένα την επηρεάζει μέσα από τη δική του 

δουλειά. 

Έτσι, όπως και ο Deming, επισημαίνει την ανάγκη για αποτελεσματική 

διοίκηση μιας σειράς αλληλεξαρτώμενων ενεργειών όπως είναι η έρευνα 

αγοράς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων, ο σχεδιασμός της 

παραγωγής, οι προμήθειες, οι παραγωγικές διαδικασίες, η επιθεώρηση και ο 

έλεγχος, οι πωλήσεις, και η λήψη επαναπλη ροφό ρήσης απ' όλες αυτές τις 

ενέργειες. Η αλληλεξάρτηση αυτών των λειτουργιών φέρνει τελικά την 

ανάγκη για ολική(σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης) διαχείριση 

της ποιότητας. 

Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στις φιλοσοφίες του Deming και του Juran, 

όπως η έμφαση στον ρόλο της ανώτατης διοίκησης, η ανάγκη για συνεχή 

βελτίωση, η σημασία της εκπαίδευσης, και η χρησιμότητα των διαφόρων 

τεχνικών ποιοτικού ελέγχου. Ωστόσο, δεν συμφωνούν σε όλα. Για 

παράδειγμα, ο Juran [84] διαφωνούσε με την άποψη του Deming ότι η 

διοίκηση θα πρέπει να αποβάλλει τον φόβο των εργαζομένων, αφού άποψη 

του είναι πως «ο φόβος μπορεί να προκαλέσει τα καλύτερα πράγματα στους 

ανθρώπους». 

Επίσης, ο Juran τόνισε την ανάγκη για ετήσιες βελτιώσεις στην ποιότητα, και 

ετήσιες μειώσεις του κόστους ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, 

και τη βελτίωση με μεγάλα βήματα, που οδηγούν σε νέα επίπεδα ποιότητας, 

ενώ ο Deming εστίασε περισσότερο στη σημαντικότητα των μικρών, 

σταδιακών βελτιώσεων, που εκφράζονται καλύτερα από τον Ιαπωνικό όρο 

Kaizen. 

CROSBY: Ο Crosby έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το βιβλίο του «Quality is 

Free», όπου υποστηρίζει ότι το κόστος αποτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερο απ' 

αυτό που συνήθως πιστεύουν οι επιχειρήσεις, φτάνοντας συχνά ή και 

ξεπερνώντας το 20% της συνολικής αξίας των πωλήσεων. Έτσι υποστηρίζει, 

και δικαιολογεί τον τίτλο του βιβλίου του, ότι μειώνοντας το κόστος 

αποτυχίας της, η επιχείρηση τελικά κερδίζει χρήματα. 
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Οπως και η φιλοσοφία του Juran έτσι και η φιλοσοφία του Crosby μπορεί να 

ταιριάξει στο υπάρχον σύστημα και δομή μιας επιχείρησης, αντίθετα με την 

φιλοσοφία του Deming που απαιτεί ριζική αλλαγή κουλτούρας [13]. Ο Crosby 

δεν μίλησε για ριζική αλλαγή, αλλά για βελτίωση του υπάρχοντος 

συστήματος της επιχείρησης, με επαναπροσδιορισμό της σημασίας της 

ποιότητας, και αληθινή δέσμευση της διοίκησης σ' αυτήν [103]. 

Ο ορισμός που δίνει ο Crosby για την ποιότητα είναι «Συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις», με την έννοια ότι κάθε προϊόν που ικανοποιεί τις προδιαγραφές 

σχεδιασμού του, οι οποίες εκφράζουν τις απαιτήσεις των πελατών, είναι ένα 

ποιοτικό προϊόν. 

Η φιλοσοφία του Crosby [5] εκφράζεται μέσα από τα «Απόλυτα Διαχείρισης 

της Ποιότητας», και τα «Βασικά Στοιχεία Βελτίωσης», που προτείνει. 

Τα τέσσερα απόλυτα του Crosby είναι [11]: 

( 1 ) Ποιότιμα σημαίνει συμμόρφωσΐ] στις απαντήσεις και όχι ομορφιά: Μόλις 

ορισθούν οι απαιτήσεις, που αποτελεί υπευθυνότητα της διοίκησης, πρέπει να 

ορισθούν μέσα μέτρησης που θα ελέγχουν την συμμόρφωση σ' αυτές τις 

απαιτήσεις. 

(2)Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, όπως πρόβλημα ποιότητας: Τα προβλήματα 

αντιστοιχούν στα τμήματα που δημιουργούνται. Η ποιότητα δημιουργείται στα 

διάφορα τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης, και άρα υπεύθυνοι γι' 

αυτήν και για τα προβλήματα που παρουσιάζονται, είναι αυτά τα τμήματα, και 

όχι το τμήμα ποιότητας. Ρόλος του τμήματος ποιότητας είναι να καθοδηγεί 

και να συντονίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας που γίνονται σ' 

όλη την επιχείρηση, να ελέγχει τη συμμόρφωση, και να αναφέρει τα 

αποτελέσματα. Έτσι, τονίζει και ο Crosby ότι η ποιότητα αφορά όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης, και είναι ευθύνη όλων. 

(3)Το να γίνεται κάθε εργασία σωστά τ?/ν πρώτη φορά είναι πάντα η φθηνότερη 

λύση: Η ποιότητα δεν κοστίζει. Αυτό που κοστίζει είναι όλες οι ενέργειες που 

γίνονται όταν τα πράγματα δεν γίνονται σωστά την πρώτη φορά. Ο Crosby 

είναι ο κύριος εμπνευστής και υποστηρικτής του δημοφιλούς πλέον σλόγκαν: 

«Κάνε το σωστά την πρώτη φορά», και της αρχής των «μηδέν ελαττωματικών» 

(4) Το μόνο μέσο μέτρησΐ]ς της απόδοσΐ]ς είναι το κόστος ποιότητας, που είναι το 

κόστος τΐ]ς μη-συμμόρφωοΐ]ς. Ο Crosby προτείνει τη μέτρηση και αναφορά του 

κόστους κακής ποιότητας για την παρακολούθηση της πορείας της ποιότητας, 
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και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της. Το μόνο αποδεκτό πρότυπο 

απόδοσης για τον Crosby είναι τα «Μηδέν Ελαττωματικά». Όπως 

χαρακτηριστικά λέει: « Στόχος των μηδέν ελαττωματικών είναι να γίνονται τα 

πράγματα σωστά την πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει εστίαση στην αποφυγή και 

την πρόληψη των ελαττωματικών , παρά στον απλό εντοπισμό και την 

διόρθωση τους.». 

Για την εφαρμογή των παραπάνω «απόλυτων», ο Crosby προτείνει ένα 

πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας που αποτελείται από 14 βήματα: (1) 

Δέσμευση της διοίκησης, (2) Δημιουργία ομάδας βελτίωσης της ποιότητας, (3) 

Μέτρηση της ποιότητας, (4) Αξιολόγηση του κόστους ποιότητας, (5) 

Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα, (6) Διορθωτικές ενέργειες, (7) Θέσπιση 

επιτροπής για προώθηση των «Μηδέν Ελαττωματικών», (8) Εκπαίδευση των 

επιθεωρητών, (9) Καθιέρωση της ημέρας των «Μηδέν Ελαττωματικών», (10) 

Θέσπιση στόχων, (11) Απομάκρυνση των αιτιών των προβλημάτων, (12) 

Αναγνώριση και επιβράβευση, (13) Ανάπτυξη συμβουλίων ποιότητας, και (14) 

Ξεκίνημα όλων των βημάτων από την αρχή. 

Για τον Crosby, η ποιότητα αποτελεί μία απλή «ναι ή όχι» υπόθεση, αφού η 

μη συμμόρφωση στα «Μηδέν Ελαττωματικά» σημαίνει έλλειψη ποιότητας. Ο 

Croocock [8] και άλλοι, σχολιάζουν αυτή την αντιμετώπιση ως πολύ αυστηρή, 

προτείνοντας τον εντοπισμό και τη χρησιμοποίηση αποδεκτών επιπέδων 

συμμόρφωσης, τα οποία θα πρέπει να επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις. 

Αντίθετα με τον Juran και τον Deming, το πρόγραμμα βελτίωσης της 

ποιότητας του Crosby είναι περισσότερο εστιασμένο σε παράγοντες 

συμπεριφοράς. Δίνει περισσότερη έμφαση στη διοίκηση και τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες για την αλλαγή κουλτούρας και στάσης στην 

επιχείρηση, και λιγότερο στις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι 

άλλοι δύο [13]. Η παραδοσιακή άποψη του είναι ότι «Με την δέσμευση της 

διοίκησης και των εργαζομένων μπορούν να γίνουν μεγάλα άλματα στην 

ποιότητα.» [85]. 

Πιστεύει τέλος, ότι στην παραδοσιακή εξισορρόπηση του κόστους 

βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους κακής ποιότητας, το κόστος κακής 

ποιότητας τις περισσότερες φορές υπό-εκτιμάται. Το κόστος κακής ποιότητας 
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πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται με όσα δεν 

γίνονται σωστά την πρώτη φορά [85]. 

Παρά τις διαφορές τους οι φιλοσοφίες των Juran Deming Crosby είναι 

περισσότερο όμοιες παρά διαφορετικές. Ο καθένας υποστηρίζει: α)ότι η 

δέσμευση της διοίκησης είναι απόλυτη αναγκαιότητα, β)ότι η ποιότητα 

γλιτώνει και δεν κοστίζει χρήματα, γ)ότι η ευθύνη για την ποιότητα ανήκει 

κυρίως στην διοίκηση και όχι στους εργαζόμενους, δ)την ανάγκη για συνεχή, 

χωρίς τέλος, βελτίωση της ποιότητας, ε)την σημαντικότητα της ικανοποίησης 

του πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού, στ)την σημαντικότητα της 

συνεργασίας της διοίκησης με τους εργαζόμενους, και ζ)την δυσκολία 

αλλαγής της νοοτροπίας και της κουλτούρας σε μια επιχείρηση [13]. 

TAGUCHI: Ο Ιάπωνας μηχανικός Taguchi υποστηρίζει ότι η ποιότητα 

χτίζεται σ' ένα προϊόν, ένα στάδιο πριν από την παραγωγή του, στον 

σχεδιασμό του, και άρα εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας. Ο στόχος λοιπόν, στη θεωρία του Taguchi, είναι η 

δημιουργία σχεδίων προϊόντων ή υπηρεσιών, που διασφαλίζουν την υψηλή και 

σταθερή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ασχέτως των 

διακυμάνσεων που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την διαδικασία 

παραγωγής του (Robust Design). Σύμφωνα με τον Taguchi, η ποιότητα μπορεί 

να διασφαλιστεί με τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών που είναι εύκολο 

αλλά και φθηνό να παραχθούν. (Design for Manufacture and Assembly -

DFMA)[11]. 

Ακόμη, ο Taguchi εξήγησε την οικονομική σημασία της ελάττωσης της 

διακύμανσης σε μία διαδικασία, μετρώντας την ποιότητα ως την απόκλιση της 

πραγματικής από την επιθυμητή τιμή (το στόχο της προδιαγραφής 

σχεδιασμού), και μεταφράζοντας χρηματικά αυτή την απόκλιση, μέσα από μία 

«συνάρτηση κόστους (loss function), σ' αυτό που ο ίδιος καλεί «κόστος 

απόκλισης» [13]. 

FEIGENBAUM: Ο Feigenbaum αντιμετωπίζει την ποιότητα σαν ένα 

σημαντικό στρατηγικό εργαλείο το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή όλων στην 
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επιχείρηση, και προώθησε την μέτρηση του κόστους ποιότητας σαν εργαλείο 

μέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας. 

Για τον Feigenbaum [6], όπως και για τον Juran, «Η ποιότητα είναι κάτι που 

καθορίζεται από τον πελάτη και μετράται σε σχέση με τις δικές του, 

δηλωμένες και μη, απαιτήσεις.» 

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στα «Τρία Βήματα για την Ποιότητα» [13]: 

1. Ηγεσία για την ποιότητα: Ανάγκη για αποτελεσματική διοίκηση της 

ποιότητας με σωστό σχεδιασμό και πρόληψη αντί για αντίδραση. Εστίαση 

και καθοδήγηση της προσπάθειας για ποιότητα από την διοίκηση. 

2. Σύγχρονη Τεχνολογία Ποιότητας: Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

προβλημάτων ποιότητας (89% με 90%) δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και 

να λυθούν μόνον από το τμήμα ποιότητας. Η λύση τους απαιτεί την 

συμμετοχή και προσπάθεια όλων μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι θα 

πρέπει συνεχώς να αξιολογούν και να εφαρμόζουν νέες τεχνικές και 

μεθόδους για την ικανοποίηση του πελάτη στο μέλλον. 

3. Επιχειρησιακή Δέσμευση: Συνεχής εκπαίδευση και παρακίνηση όλων των 

εργαζομένων, και ενσωμάτωση (integration) της σημασίας της ποιότητας σε 

όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. 

Ο Feigenbaum ανέπτυξε την φιλοσοφία του «Ολικού Ελέγχου Ποιότητας», 

στο ομώνυμο βιβλίο του [6], σύμφωνα με τον οποίο, η ποιότητα είναι 

υπευθυνότητα όλων των ανθρώπων και τμημάτων μιας επιχείρησης, αλλά 

κυρίως των εργαζομένων που παράγουν το προϊόν. Υποστήριξε ότι η 

υπευθυνότητα για την ποιότητα πρέπει να ανήκει σ' αυτούς που κάνουν την 

δουλειά, δηλαδή στους εργαζόμενους. Αυτή η άποψη επικράτησε ως 

«Ποιότητα στην Πηγή». Στον Ολικό Έλεγχο Ποιότητας, όπου η ποιότητα 

είναι σημαντικότερη από την ποσότητα, κάθε εργαζόμενος έχει την 

εξουσιοδότηση να σταματάει την παραγωγή όποτε προκύπτουν προβλήματα 

ποιότητας. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να λυθούν αμέσως για να ξαναρχίσει 

η παραγωγική διαδικασία, αφού κάθε χαμένο λεπτό κοστίζει. Με άλλα λόγια, 

ο Ολικός Ποιοτικός Έλεγχος αφορά όλες τις λειτουργίες που άμεσα ή έμμεσα 

επηρεάζουν το προϊόν ή.την υπηρεσία. 

ISHIKAWA: Ο Ishikawa υπήρξε ο ηγέτης της προσπάθειας σχετικά με την 

ποιότητα στην Ιαπωνία. Υποστήριξε την ολική (company-wide) προσέγγιση 

στον ποιοτικό έλεγχο, και ασχολήθηκε με διάφορα εργαλεία λύσης 
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προβλημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες, ή από κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά. Σ' αυτόν ανήκει η έμπνευση και η οργάνωση των 

«κύκλων ποιότητας», καθώς επίσης και του εργαλείου ποιότητας «Διάγραμμα 

ψαροκόκαλο», το οποίο βοηθάει στον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν 

προβλήματα ποιότητας. 

Για τον Ishikawa [103], «Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά την ανάπτυξη, το 

σχεδιασμό, την παραγωγή, και την προσφορά εξυπηρέτησης, ενός προϊόντος 

που είναι, όσο το δυνατό, πιο οικονομικό, χρήσιμο και ευχάριστο για τον 

πελάτη.» 

Στοιχεία κλειδιά της φιλοσοφίας του Ishikawa είναι [13]: (1) Η ποιότητα 

αρχίζει και τελειώνει με την εκπαίδευση, (2) Πρώτο βήμα στην λειτουργία της 

ποιότητας είναι η κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών, (3) Το ιδανικό 

στάδιο ποιοτικού ελέγχου επιτυγχάνεται όταν η επιθεώρηση δεν είναι πλέον 

απαραίτητη, (4) Απαιτείται θεραπεία των πραγματικών αιτιών των 

προβλημάτων και όχι των συμπτωμάτων, (5) Ο ποιοτικός έλεγχος είναι ευθύνη 

όλων των τμημάτων και όλων των εργαζομένων, (6) Δεν πρέπει να συγχέονται 

τα μέσα με τους στόχους, (7) Όταν δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα, 

μακροπρόθεσμα, θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, (7) Το Μάρκετινγκ είναι 

η είσοδος και η έξοδος της ποιότητας, (8) Η ανώτατη διοίκηση δεν θα πρέπει 

να δυσανασχετεί όταν τους παρουσιάζονται τα πραγματικά στοιχεία/ γεγονότα 

από τους, χαμηλότερα στην ιεραρχία, υπεύθυνους, (9) Η πλειοψηφία των 

προβλημάτων μιας επιχείρησης μπορούν να λυθούν με απλά εργαλεία 

ανάλυσης και λύσης προβλημάτων, και (10) Στοιχεία χωρίς διακύμανση είναι 

ψευδή στοιχεία. 

GARVIN: Ο Garvin [16], διαφοροποιούμενος από τους παραδοσιακούς 

τρόπους ορισμού της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Juran και 

Crosby, εστίασε στην στρατηγική σημασία και την δυναμική της ποιότητας. 

Όρισε τις οκτώ διαστάσεις της ποιότητας, απόδοση, χαρακτηριστικά, 

αξιοπιστία, συμμόρφωση, ανθεκτικότητα, υποστήριξη, αισθητική, και 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα, σαν την βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών 

επιλογών. Έτσι, σύμφωνα με τον Garvin, ο επιχειρήσεις πρέπει να 

αποφασίσουν με ποιες από τις παραπάνω διαστάσεις διαφοροποιούνται τα 

προϊόντα τους ή οι υπηρεσίες τους από τους ανταγωνιστές τους. 
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Επίσης, ανέπτυξε ένα πλαίσιο για στρατηγικό σχεδιασμό της ποιότητας, 

τονίζοντας ότι η ποιότητα πρέπει να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πελάτη. 

Ακόμη, ισχυρίζεται ότι η ποιότητα πρέπει να συνδέεται με την 

παραγωγικότητα μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού της 

επιχείρησης, η οποία απαιτεί την δέσμευση όλων μέσα στην επιχείρηση. Η 

ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί το όπλο κάθε επιχείρησης [30]. 

Στα παραδείγματα του περιλαμβάνονται περιπτώσεις επιτυχημένων Ιαπωνικών 

αυτοκινητοβιομηχανιών, στις οποίες δόθηκε έμφαση κυρίως σε δύο από τις 

διαστάσεις, αξιοπιστία και συμμόρφωση, αντί της απόδοσης και της 

ανθεκτικότητας. Ωστόσο, φαίνεται πως στην σημερινή εποχή, μία τέτοια 

αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι απόλυτα επιτυχημένη, αφού οι απαιτήσεις 

των πελατών φαίνεται να αυξάνονται προς όλες τις διαστάσεις. Αλλωστε, και 

οι οκτώ διαστάσεις της ποιότητας που έχει ορίσει, περιλαμβάνονται ήδη στις 

παραμέτρους ποιότητας και τα χαρακτηριστικά ποιότητας που αναφέρει ο 

Juran [4]. 

Κανένας από τους παραπάνω συγγραφείς δεν προσφέρει έναν ορισμό της 

ποιότητας ο οποίος μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν με την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Επίσης, διαφορετική είναι η έμφαση που δίνουν στους διάφορους 

παράγοντες της ΔΟΠ και διαφορετική είναι η εστίαση τους. 

Στις θεωρίες των Deming, Feigenbaum, και Taguchi, η έμφαση είναι στις 

διαδικασίες, στις θεωρίες των Juran και Ishikawa, η έμφαση είναι στους 

ανθρώπους, και στην θεωρία του Crosby, η έμφαση είναι στην απόδοση [1 20]. 

Ο κυρίαρχος παράγοντας στην θεωρία του Deming, είναι ο έλεγχος της 

διακύμανσης, στην θεωρία του Juran, είναι ο ορισμός της ποιότητας σαν 

καταλληλότητα για τη χρήση ή το σκοπό, στη θεωρία του Crosby, είναι η 

συμμόρφωση στις απαιτήσεις και η παραγωγή μηδέν ελαττωματικών, στη 

θεωρία του Feigenbaum, είναι ο ολικός έλεγχος ποιότητας, στην θεωρία του 

Garvin, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της ποιότητας μέσα από τις 

διαστάσεις της, και η αλυσίδα συμμορφώσεων στην επιχείρηση, στη θεωρία 

του Ishikawa, ο ποιοτικός έλεγχος και οι κύκλοι ποιότητας σε όλο το εύρος 

της επιχείρησης, και στην θεωρία του Taguchi, η συνάρτηση απωλειών λόγω 

κακής ποιότητας [120]. 
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Παρά την έλλειψη κοινού ορισμού για την ΔΟΠ, και παρά τις διαφορές που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους οι θεωρίες των ειδικών της ΔΟΠ, από την ανάλυση 

τους εντοπίζονται κάποιες βασικές αρχές και στοιχεία της, τα οποία είναι 

κοινά σ' όλες τις θεωρίες. Έτσι, η φιλοσοφία της ΔΟΠ συνδυάζει στοιχεία 

όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, ο 

έλεγχος της διακύμανσης, η αναζήτηση των πραγματικών αιτιών των 

προβλημάτων, η υπευθυνότητα όλων των τμημάτων για την ποιότητα, η 

σημαντικότητα του ρόλου της ηγεσίας και η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή 

και καθοδήγηση της, οι διαστάσεις της ποιότητας, η πρόληψη των αστοχιών, 

το κόστος του «κρυμμένου εργοστασίου», και το κόστος ποιότητας. Επίσης, 

σε όλες τις φιλοσοφίες είναι σημαντική η εκπαίδευση και συμμετοχή των 

εργαζομένων, και τονίζεται η ανάγκη προσδιορισμού των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών και των απαιτήσεων τους, για την καλύτερη ικανοποίηση 

τους. 

Αυτές οι κοινές αρχές και τα κοινά στοιχεία θα εντοπιστούν στην επόμενη 

παράγραφο, και θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 
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2.3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΠ 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει στην Ολική Ποιότητα, 

και παρά το γεγονός πως διαφορετικοί συγγραφείς τονίζουν διαφορετικά 

στοιχεία της, υπάρχουν κάποια βασικά, κοινά σε όλους στοιχεία, που 

αποτελούν, δίνουν ταυτότητα, και χαρακτηρίζουν την νέα προσέγγιση. 

Αυτές οι βασικές αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ, όπως διακρίνονται από την 

βιβλιογραφία, θα εξεταστούν σ' αυτήν την παράγραφο. 

Συγκεκριμένα, μετά από εκτενή ανάλυση της βιβλιογραφίας, παρατίθενται οι 

βασικές αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ, όπως αυτά αναφέρονται από 

διαφορετικούς ερευνητές, καλύπτοντας έτσι πλήρως τη φιλοσοφία της ΔΟΠ. 

Σύμφωνα με τους Vonderembse και White [11], τα κύρια συστατικά ενός 

συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας μπορούν να ομαδοποιηθούν στα 

παρακάτω έξι: 

1. Εστίαση στον Πελάτη (Εσωτερικό και Εξωτερικό): Λέγοντας πελάτης στην 

ΔΟΠ δεν εννοούμε μόνον τον εξωτερικό πελάτη, τον τελικό αποδέκτη του 

ολοκληρωμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας μιας εταιρίας. Πελάτης είναι 

οποιοδήποτε άτομο ή τμήμα, εντός ή εκτός της επιχείρησης, λαμβάνει το 

εξαγόμενο μιας διαδικασίας της επιχείρησης. Μ' αυτόν τον τρόπο, η 

επιχείρηση θεωρείται σαν μία αλυσίδα από σχέσεις προμηθευτή-πε?^άτη, 

της οποίας το τελευταίο μόνον μέλος είναι ο εξωτερικός πελάτης. 

2. Η Ποιότητα Αποτελεί Ευθύνη Ολων: Γίνεται πλέον αντιληπτή η επίδραση 

κάθε τμήματος και κάθε ομάδας της επιχείρησης πάνω στην ποιότητα, η 

οποία παύει πλέον να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τμήματος 

Ποιότητας, και γίνεται ευθύνη όλων. 

3. Ομαδικότητα & Συμμετοχή στην Λύση Προβλημάτων. Η ομαδική δουλειά 

και η συνεργασία είναι πιο αποτελεσματικές για την λύση προβλημάτων, 

αφού δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν πολλές απόψεις, από διαφορετικές 

σκοπιές, και να εκμεταλλευτεί έτσι η επιχείρηση την εμπειρία και τις 

δεξιότητες όλων των μελών της. 

4. Εκπαίδευση των Εργαζομένων: Καθώς υποστηρίζεται η συμμετοχή των 

εργαζομένων και η ομαδικότητα, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τους σε 

τεχνικές και εργαλεία λύσης προβλημάτων, καθώς και η περαιτέρω 

κατάρτιση και ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με την ΔΟΠ, το ανθρώπινο 
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δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης, και άρα, 

οποιαδήποτε επένδυση σ' αυτό, πρόκειται να αποδώσει. Ειδικότερα, ο 

Deming τόνισε την σημασία της εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων στον 

στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών ώστε να μπορούν οι ίδιοι, στη θέση 

εργασίας τους, να ελέγχουν την προσωπική τους δουλειά. 

5. Διοίκηση Στηριζόμενη σε Στοιχεία: Δίνεται έμφαση από τη ΔΟΠ στη 

συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες, επιθυμίες, και 

προτεραιότητες των πελατών, καθώς και σχετικά με την απόδοση της 

επιχείρησης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και τα αίτια που τα 

προκαλούν. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και λύση 

των προβλημάτων, εστιάζοντας στα λίγα και σημαντικά αίτια που είναι 

υπεύθυνα για την εμφάνιση των περισσοτέρων προβλημάτων, δίνοντας 

προτεραιότητα στα σημαντικά για τον πελάτη, αλλά και τη λειτουργία της 

επιχείρησης, προβλήματα. 

6. Συνεχής Βελτίωση: Τέλος, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση τονίζεται από 

όλους τους ειδικούς της ποιότητας. Όσο καλή και να είναι μία επιχείρηση, 

πάντα υπάρχει περιθώριο να γίνει καλύτερη. Παρόμοια, όσο καλή και να 

είναι μία διαδικασία ή ένα προϊόν, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

τους. Αυτή η αρχή της συνεχούς βελτίωσης τονίζεται από τους Ιάπωνες με 

τον δημοφιλή πλέον όρο Kaizen. 

Σύμφωνα με τους Tummala και Tang [30], οποιαδήποτε επιχείρηση 

ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει μεθόδους βελτίωσης της 

ποιότητας, θα πρέπει να κατανοήσει και να μπορεί να εφαρμόσει τις 

παρακάτω επτά βασικές αρχές της ΔΟΠ, όπως αυτές προκύπτουν από τις 

θεωρίες των σημαντικότερων γκουρού της ποιότητας: 

1)Εστίαση στον Πελάτη, 2)Ηγεσία, 3)Συνεχής Βελτίωση, 4)Στρατηγικός 

Σχεδιασμός Ποιότητας, 5)Ποιότητα Σχεδιασμού, Ταχύτητα, και Πρόληψη, 

6)Συμμετοχή και Συνεργασία των Εργαζομένων, και 7)Διοίκηση Βάσει 

Στοιχείων. 

Βλέπουμε πως η εστίαση στον πελάτη, η συμμετοχή των εργαζομένων, η 

διοίκηση βάσει στοιχείων, και η συνεχής βελτίωση, είναι κοινές με τις αρχές 

των Vonderembse και White [11]. Η "εκπαίδευση των εργαζομένων", 

καλύπτεται από την κατηγορία Ηγεσία, και η "ποιότητα ευθύνη όλων" 

καλύπτεται επίσης από την "Ηγεσία" και από το "Στρατηγικό σχεδιασμό 
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ποιότητας", που μαζί με τη "Ποιότητα σχεδιασμού" αποτελούν τις πρόσθετες 

αρχές των Tummala και Tang. 

Επίσης, οι Tummala και Tang [30], προτείνουν τρεις βασικές μεταβλητές οι 

οποίες θα πρέπει να μετρούνται συστηματικά στην προσπάθεια εφαρμογής 

των προγραμμάτων βελτίωσης. Οι μεταβλητές αυτές αφορούν. α)Δείκτες 

ικανοποίησης του πελάτη (Αριθμός παραπόνων, αριθμός επιστροφών, κόστος 

εγγυήσεων), β)Δείκτες λειτουργικής απόδοσης (έγκαιρη αποστολή, 

ελαττωματικά ανά εκατομμύριο, αξιοπιστία, ικανοποίηση υπαλλήλων, 

απουσίες), και Δείκτες οικονομικής απόδοσης(Μερίδιο αγοράς, Πωλήσεις 

ανά εργαζόμενο, Απόδοση κεφαλαίων, κ.α.). 

Σύμφωνα με τους Evans, και Lindsay [13], η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

μια φιλοσοφία ή προσέγγιση διοίκησης, η οποία στηρίζεται στις εξής τρεις 

βασικές αρχές: (1) Εστίαση στον πελάτη, (2) Συμμετοχή και Συνεργασία, και 

(3) Συνεχής Βελτίωση. Οι αρχές αυτές υποστηρίζονται και εφαρμόζονται με 

την βοήθεια μιας σειράς διοικητικών πρακτικών, εργαλείων και τεχνικών, ενώ 

το βασικό πλαίσιο, σύστημα διοίκησης, που διευκολύνει μία επιχείρηση στην 

εφαρμογή των βασικών αρχών της Ολικής Ποιότητας, περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία: (1) Ηγεσία, (2) Στρατηγικό Σχεδιασμό, (3)Διαχείριση 

Στοιχείων και Πληροφοριών, (4) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, (5) 

Διαχείριση Διαδικασιών, και (6) Διαχείριση Προμηθευτών. 

Μ' αυτό το τρόπο, οι Evans & Lindsay, διαχωρίζουν τις αρχές από τα μέσα που 

απαιτούνται για να επιτευχθούν, καλύπτοντας πλήρως τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους. Μάλιστα, αναφέρουν τους νέους 

τρόπους διοίκησης, και τις νέες διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για 

τη ΔΟΠ, και οι οποίοι αφορούν [13]: Σκέψη με βάση το σύστημα - Καθαρισμό 

των απαιτήσεων των πελατών - Σχεδιασμό για βελτίωση της ποιότητας με τον 

κάθε πελάτη - Χειρισμό της μη-ικανοποίησης των πελατών - Συνεχή 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας - Συνεχή μάθηση - Ομαδικότητα -

Διαφάνεια - Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ελάττωσης του φόβου -

Συλλογή και αξιολόγηση επαναπληροφόρησης - Καθοδήγηση και συμμετοχή 

σε συναντήσεις ομάδων - Λύση προβλημάτων βάσει στοιχείων - Ξεκαθάρισμα 

στόχων και επίλυση διαφωνιών - Ανάθεση ευθυνών και ηγεσία - Εφαρμογή 

της αλλαγής - και Υιοθέτηση της συνεχούς βελτίωσης σε τρόπο ζωής. 
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Οι Porter και Parker [115], επίσης μέσα από τις θεωρίες των γκουρού της 

ποιότητας, αλλά και από εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει πάνω στη ΔΟΠ, 

κατέληξαν στους παρακάτω κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας ενός 

προγράμματος ΔΟΠ: 

1. ΑιοιΚί]τική Συμπεριφορά: Δέσμευση, ηγεσία, όραμα, και ενεργός συμμετοχή, 

είναι τα στοιχεία που απαιτούνται από την διοίκηση. Η διοίκηση θα πρέπει 

να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα, αντιμετωπίζοντας την διαχείριση της 

ποιότητας σαν βασικό στρατηγικό θέμα της επιχείρησης, και 

υποστηρίζοντας την συνεχή βελτίωση. 

2. Στρατιγ/ική: θα πρέπει να οριστούν οι συγκεκριμένοι στόχοι και απαιτήσεις 

της επιχείρησης από την ΔΟΠ, οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη της να 

ενσωματωθούν στο ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο, και να αναπτυχθούν τα 

μέσα για τη συνεχή βελτίωση. 

3. Οργάνωση: Η ΔΟΠ απαιτεί μια επιχειρησιακή δομή, η οποία 

εκμεταλλεύεται τις μέγιστες δυνατές ικανότητες όλου του εργατικού 

δυναμικού της. 

4. Επικοινωνία: Η επικοινωνία βοηθάει στην διάδοση και ενημέρωση όλων 

μέσα στην επιχείρηση για την σημαντικότητα της ποιότητας, στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποιότητα, και στην αύξηση της 

συμμετοχής. Ακόμη, η επικοινωνία απαιτείται για την δημοσίευση των 

επιτευγμάτων, και την αναγνώριση της προσφοράς στη βελτίωση της 

ποιότητας. 

5. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση: Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα πρέπει να 

είναι συνεχής, να αφορά όλους τους εργαζόμενους, και να προσαρμόζεται 

στις ανάγκες κάθε ομάδας. 

6. Συμμετοχή Εργαζομένων: Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια βελτίωσης 

της ποιότητας, αποτελεί στοιχείο κλειδί για την επιτυχία οποιουδήποτε 

προγράμματος εφαρμογής ΔΟΠ. 

7. διαχείριση διαδικασιών και Συστήματα: Ένα τεκμηριωμένο σύστημα 

ποιότητας, σαν μέρος μιας στρατηγικής ολικής ποιότητας, βοηθάει στην 

διαχείριση των διαδικασιών της επιχείρησης, με συστηματικό και συνεπή 

τρόπο. 

8. Τεχνολογίες ή Εργα).εία Ποιόνμας: Εργαλεία ποιότητας όπως ο στατιστικός 

έλεγχος διαδικασιών (SPC), η μέτρηση του κόστους ποιότητας, το 

benchmarking, κ.α., βοηθούν στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης, στη 
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λύση προβλημάτων, στην ελάττωση των διακυμάνσεων, και στην επίτευξη 

συνεχούς βελτίωσης. 

Οι Saraph et al [102], επίσης δούλεψαν στον εντοπισμό των βασικών 

παραγόντων της ΔΟΠ, μέσα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

εμπειρική μελέτη, και κατέληξαν στους παρακάτω παράγοντες: 1)Ηγεσία και 

πολιτική ποιότητας, 2)0 ρόλος του τμήματος ποιότητας, 3)Εκπαίδευση των 

εργαζομένων, 4)Σχέσεις εργαζομένων, 5)Σχεδιασμός προϊόντων και 

υπηρεσιών, 6)Διαχείριση της ποιότητας των προμηθευτών, 7)Διαχείριση των 

διαδικασιών, και 8)Ποιοτικά στοιχεία και Ανάλυση 

Τέλος, ο Black, σε έρευνα η οποία τιμήθηκε και από το EFQM, επιδίωξε να 

εντοπίσει τους κρίσιμους παράγοντες ΔΟΠ, μέσα από εμπειρική μελέτη, 

χρησιμοποιώντας σαν βάση το βραβείο Malcolm Baldrige, και απευθύνοντας 

ερωτηματολόγια σε κορυφαίες στη διαχείριση ποιότητας επιχειρήσεις, και σε 

ειδικούς, ακαδημαϊκούς και μη, της ποιότητας. Οι δέκα βασικοί παράγοντες 

που εντόπισε μέσα από την έρευνα του, σε σειρά σημαντικότητας, είναι: 

1)Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας, 2)Προσανατολισμός στην 

Ικανοποίηση των Πελατών, 3)Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Πελατών, 

4)Επικοινωνία των Πληροφοριών Βελτίωσης (Communication of Improvement 

Information), 5)Διαχείριση Εξωτερικών Επαφών (Interface), 6)Συστήματα 

Μέτρησης της Βελτίωσης της Ποιότητας, 7)Συνολική Κουλτούρα Ποιότητας. 

8)Συνεργασία με τους Προμηθευτές, 9)Λειτουργικός Σχεδιασμός Ποιότητας, 

10)Οργάνωση Ομάδων για Βελτίωση των Διαδικασιών. 

Σε μελέτη των διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ των θεωριών των βασικών 

γκουρού της ΔΟΠ, οι Ghobadian και Speller [120], καταλήγουν στα παρακάτω 

κοινά σημεία, που αποτελούν ομόφωνες αρχές της ΔΟΠ: 

(1) Η σημαντικότητα ελέγχου της διαδικασίας και όχι του προϊόντος. 

(2) Η σημαντικότητα εστίασης στον ανθρώπινο παράγοντα και στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά, που είναι εξίσου απαραίτητη, αν ' όχι και 

περισσότερο, από την συμπεριφορά των τεχνικών διαδικασιών. 

(3) Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και όχι το εργατικό 

δυναμικό. Είναι ευθύνη της διοίκησης να παρέχει δέσμευση, ηγεσία, και 

2-30 



κατάλληλη υποστήριξη, στις τεχνικές και ανθρώπινες διαδικασίες. Άρα, είναι 

απαραίτητο η διοίκηση να έχει πλήρη κατανόηση των διαδικασιών. 

(4) Η διοίκηση καθορίζει το κλίμα και το πλαίσιο λειτουργίας μέσα στην 

επιχείρηση. Είναι απαραίτητο η διοίκηση να στοχεύει στην συμμετοχή των 

εργαζομένων, και ίσως και άλλων, όπως οι πελάτες και οι προμηθευτές, στην 

βελτίωση της ποιότητας, και να αναπτύξει μία «κουλτούρα ποιότητας», 

αλλάζοντας τις αντιλήψεις ή/ και τις στάσεις σχετικά με την ποιότητα μέσα 

στην επιχείρηση. 

(5) Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σαν μέσο 

αλλαγής της στάσης και κουλτούρας των εργαζομένων, καθώς και σαν μέσο 

βελτίωσης των ικανοτήτων τους για την εκτέλεση της εργασίας τους. 

(6) Η έμφαση είναι στην πρόληψη των ελαττωματικών, όχι στην εκ των 

υστέρων επιθεώρηση, και στην ελάττωση του κόστους ποιότητας για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας. 

(7) Έμφαση στην συνεχή βελτίωση, για την μακροπρόθεσμη ευημερία, είτε με 

μικρές συνεχείς βελτιώσεις, είτε με μεγάλα άλματα. Η ποιότητα δεν είναι ένα 

πρόγραμμα, αλλά μία διαδικασία, και όχι μία στιγμιαία θεραπεία. 

(8) Υπάρχει ευρύτερη συμφωνία, ότι όλες οι πλευρές των διαδικασιών θα 

πρέπει να εξετάζονται για βελτίωση, καθώς όλες συνεισφέρουν και 

επηρεάζουν την ποιότητα. Η λειτουργική ολοκλήρωση (functional 

integration), θεωρείται σημαντικό στοιχείο της ΔΟΠ. 

(9) Η ποιότητα είναι μία δραστηριότητα που καλύπτει ολόκληρη την 

επιχείρηση. 

Οι Kanu & Asher [12i] επισημαίνουν ότι η ΔΟΠ αναφέρεται στην συνεχή 

βελτίωση της απόδοσης - των ατόμων, των ομάδων, και της επιχείρησης. Για 

να γίνει αυτό, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν, πώς να το 

κάνουν, να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουν, να μπορούν να 

μετρούν την απόδοση τους, και να παίρνουν επαναπληροφόρηση για τη 

δράση τους. Σύμφωνα λοιπόν με τους Kanji & Asher. η ΔΟΠ μπορεί να τα 

παρέχει όλα αυτά μέσα από τις παρακάτω τέσσερις αρχές: 1)Ευχαριστηση του 

Πελάτη, 2)Διοίκηση με Στοιχεία, 3)Διοίκηση Βασισμένη στο Ανθρώπινο 

Δυναμικό, και 4)Συνεχής Βελτίωση. Κάθε μία απ' αυτές μπορεί να 

μεταφραστεί στην πράξη, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις ακόλουθες οκτώ 

βασικές έννοιες: 1) Ικανοποίηση του πελάτη, 2)Θέσπιση Εσωτερικών 
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Πελατών, 3)Όλη η εργασία Είναι μία Διαδικασία, 4)Μέτρηση, 5)0μαδική 

Εργασία, 6)0ι άνθρωποι Φτιάχνουν την Ποιότητα, 7)Κύκλος Συνεχούς 

Βελτίωσης, και 8)Πρόληψη. 

Οι Sitkin et al [119], ισχυρίζονται ότι παρά τις διαφορές τους, οι κατά τα' άλλα 

διαφορετικές προσεγγίσεις της ΔΟΠ, μοιράζονται ορισμένες βασικές κοινές 

αντιλήψεις, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν θεωρητικά σε τρεις βασικές 

ομάδες: α)εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη, β)έμφαση στη συνεχή 

βελτίωση, και γ)αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν ένα ενιαίο σύστημα. 

Τον εντοπισμό κοινών βασικών ιδιοτήτων επιδιώκει και ο Brvce [104], ο 

οποίος αναφέρει ότι παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των 

επιτυχημένων προσεγγίσεων βελτίωσης ποιότητας, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες 

τέσσερις κοινές βασικές ιδιότητες: α)Ηγεσία της διοίκησης, β)Συμμετοχή των 

εργαζομένων, γ)Εστίαση στον πελάτη, και δ)Συνεχής βελτίωση. 

Τέλος, μία άλλη βασική αρχή της ΔΟΠ, η οποία δεν αναφέρεται πουθενά 

παραπάνω, αλλά εμπεριέχεται λίγο πολύ σε όλες, είναι η Πρόληψη αντί του 

εντοπισμού και της θεραπείας. Ο εντοπισμός των ελαττωματικών είναι 

χρονοβόρος, δαπανηρός, και όχι αρκετά αποτελεσματικός. 

Σε μία εκτενή έρευνα που έγινε σε βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Βρετανία 

και την Ολλανδία [39], σχετικά με την σημαντικότητα διαφόρων στοιχείων της 

ΔΟΠ, οι συμμετέχοντες έδωσαν την παρακάτω ιεράρχηση: 

1.Η Ικανοποίηση του Εξωτερικού Πελάτη, 2.Η Ελάττωση του Κόστους, 

3.Συνεργασία Επιχείρησης - Πελατών, 4.Ικανοποίηση Κάθε Εσωτερικού 

Πελάτη, 5.Συμμετοχή και Ανάπτυξη Εργαζομένων, 6.Ομαδικότητα, 

7.Βελτίωση της Ικανότητας των Διαδικασιών, δ.Αφοσίωση Κάθε Ατόμου στην 

Συνεχή Βελτίωση των Διαδικασιών, 9.Ποιότητα Εργασιακής Ζωής, 

ΙΟ.Συνεργασία με τους Προμηθευτές, 11 .Συμμετοχική Διοίκηση, 

12.Διαχείριση Διαδικασιών, 13. Υπευθυνότητα Κάθε Ατόμου για την 

Βελτίωση, 14.Οριζόντια Ενοποίηση/ Ολοκλήρωση, και 15.Ανάπτυξη 

Πολιτικής. 
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Η Ηγεσία και η Διοίκηση Βάσει Στοιχείων δεν συμπεριλήφθησαν καθόλου στη 

λίστα, και γι' αυτό δεν εμφανίζονται στην προτίμηση των ερωτηθέντων. Αξίζει 

όμως να σημειωθεί ότι και τα δύο αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία των 

βραβείων MBNQA και European Quality Award (EQA). 

Τα παραπάνω κοινά σύνολα αρχών και στοιχείων της ΔΟΠ, αποτέλεσαν το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη των σημαντικότερων βραβείων Ολικής Ποιότητας. 

Κύριος στόχος της ανάπτυξης βραβείων Ολικής Ποιότητας, ήταν η διάδοση 

της νέας φιλοσοφίας στις επιχειρήσεις, η ευρύτερη προώθηση και εφαρμογή 

των σύγχρονων αρχών και τεχνικών διαχείρισης της ποιότητας, και η 

αναγνώριση των επιχειρήσεων που τις εφήρμοσαν με επιτυχία. Η ιδέα ότι η 

ΔΟΠ αποτελεί μία φιλοσοφία, μία νέα προσέγγιση διοίκησης, και όχι ένα 

πρόγραμμα, δημιούργησε αρκετή σύγχυση στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 

ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν και πως να ξεκινήσουν. Η έλλειψη προτύπων και 

βραβείων καθιστούσε πιο δύσκολη τη δέσμευση της διοίκησης, και η ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στο ίδιο θέμα, έκανε πιο δύσκολη 

την εφαρμογή της. Αυτά τα προβλήματα επεδίωξαν να λύσουν τα διάφορα 

βραβεία ποιότητας που αναπτύχθηκαν, ώστε να κάνουν την έννοια της ΔΟΠ 

πιο χειροπιαστή και πιο προσιτή. Τα βραβεία στηρίχτηκαν στις παραπάνω 

βασικές αρχές της ΔΟΠ, αφήνοντας αρκετή ευελιξία σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα από αυτά τα 

βραβεία, που είναι το Ιαπωνικό βραβείο Deming Prize, το Αμερικάνικο 

βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), και το 

Ευρωπαϊκό βραβείο European Quality Award (EQA), παρατίθενται στην 

επόμενη παράγραφο. 
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2.4 ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΟΠ 

Το πρώτο από τα τρία σημαντικότερα βραβεία Ολικής Ποιότητας, θεσπίστηκε 

στην Ιαπωνία το 1951, και είναι το Deming Prize, που πήρε το όνομα του από 

το διάσημο γκουρού της ποιότητας, σαν ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς 

του, από την ένωση Ιαπώνων επιστημόνων JUSE. Δεύτερο ακολούθησε, με 

πολλά χρόνια διαφορά, το Αμερικάνικο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA), το οποίο αναπτύχθηκε το 1987, κατά την 

προεδρεία του Reagan, σε μία προσπάθεια διάδοσης της σημασίας της 

ποιότητας στις Αμερικάνικες επιχειρήσεις, και πήρε το όνομα του από τον 

τότε υπουργό εμπορίου. Τέλος, το 1992, δημοσιεύτηκε, από τον οργανισμό 

European Foundation for Quality Management (EFQM), το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Βοιότητας, European Quality Award (EQA). To περιεχόμενο των τριών αυτών 

βραβείων παρουσιάζεται παρακάτω, καθώς η μελέτη τους υποδεικνύει και την 

πορεία που καλούνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

για ΔΟΠ. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CEQA) 

Το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας αναπτύχθηκε το 1992, από τον EFQM, σε 

μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε θέματα 

ποιότητας και Ολικής Ποιότητας. Οι κατηγορίες του βραβείου καλύπτουν όλα 

τα στοιχεία ενός συστήματος Ολικής Ποιότητας, και είναι αρκετά εκτενείς. 

Ειδικότερα, οι κατηγορίες του EQA χωρίζονται στις Προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας, και στα 

Αποτελέσματα που πρέπει να προκύψουν από τη σωστή εφαρμογή των 

προϋποθέσεων. Το ποσοστό συμμετοχής των προϋποθέσεων και των 

αποτελεσμάτων, στην τελική βαθμολογία, είναι από 50% για το καθένα. 

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες που συνιστούν τις Προϋποθέσεις ,και τα 

Αποτελέσματα, μαζί με το ακριβές ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας 

στην τελική βαθμολογία, παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. ΗΓΕΣΙΑ (10%) 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (9%) 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (8%) 

4. ΠΟΡΟΙ (9%) 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (14%) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (9%) 

7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (6%) 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15%) 

9. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ (20%) 

MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD (MBNOAÌ 

Καθώς οι επιχειρήσεις και ολόκληρη η βιομηχανία άρχισε να εστιάζει στην 

ποιότητα, θεσπίστηκε στην Αμερική το 1985 ένα βραβείο Ποιότητας και 

Παραγωγικότητας από το NASA, ενώ το 1987 καθιερώνεται το MBNQA. και 

το 1988 από τον πρόεδρο Reagan το Federal Quality Prototype Award. 

Οι βασικές κατηγορίες αξιολόγησης του MBNQA, βασίζονται στις παρακάτω 

κύριες αξίες, που συνδέονται άμεσα με τα βασικά στοιχεία της ΔΟΠ, και 

περιγράφονται, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, μέσα στα κριτήρια του βραβείου[13]: 

• Ποιότητα όπως την θέλει ο πελάτης 

• Ηγεσία 

• Συνεχής βελτίωση όλων των διαδικασιών 

• Συμμετοχή και ανάπτυξη των εργαζομένων 

• Γρήγορη ανταπόκριση 

• Ποιότητα σχεδιασμού και Πρόληψη 

• Μακροπρόθεσμη προοπτική 

• Διοίκηση βάσει στοιχείων 

• Ανάπτυξη συνεργασιών 

• Κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα 

• Εστίαση στα αποτελέσματα. 

Ξεχωρίζουν επίσης τέσσερα βασικά στοιχεία στο MBNQA [13]: 

1. Η Ανώτατη Διοίκηση θέτει στόχους και κατευθύνσεις, δημιουργεί αξίες, 

δημιουργεί το σύστημα, και κατευθύνει την προσπάθεια βελτίωσης της 
ι 

αξίας που παρέχεται στον πελάτη, και της απόδοσης της επιχείρησης. 

2. Το σύστημα περιέχει ένα σύνολο καλά ορισμένων και καλά σχεδιασμένων 

διαδικασιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, της 

επιχείρησης, και των προδιαγραφών απόδοσης. 
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3. Η μέτρηση της προόδου δημιουργεί ένα προσανατολισμένο στα 

αποτελέσματα σύστημα, που μ' αυτόν τον τρόπο υπαγορεύει την συνεχή 

προσπάθεια για βελτίωση της αξίας που παρέχεται στον πελάτη, και της 

απόδοσης της επιχείρησης. 

4. Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι η παροχή συνεχώς μεγαλύτερης 

αξίας στους πελάτες, και η επιτυχία στην αγορά. 

Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες του βραβείου παρατίθενται παρακάτω [13], 

και κάθε κατηγορία περιγράφεται σαν «Κινητήρια Δύναμη», «Στόχος», 

«Μέτρο Προόδου» ή στοιχείο του «Συστήματος»: 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 

1. ΗΓΕΣΙΑ (Κοινωνική Ευθύνη) (95 μον. / 9.5%) (1 - 7) 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ (75 μον. / 7.5%) (4) 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (60 μον. / 6%) (3) 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (150 μον. / 15%)) (2 - 6) 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (140 μον. / 14%) (5) 

ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΟΔΟΥ 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (180 μον. / 18%) (8) 

• Ποιότητα προϊόντος και εξυπηρέτησης 

• Βελτίωση παραγωγικότητας 

• Ελάττωση και εξαφάνιση άχρηστων 

• Ποιότητα προμηθευτή 

ΣΤΟΧΟΣ 

7. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (300 μον./30%) (9) 

• Ικανοποίηση πελατών 

• Ικανοποίηση πελατών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

• Διατήρηση πελατών 

• Αύξηση μεριδίου αγοράς 

To MBNQA έχει δεχθεί αρκετή κριτική, κυρίως λόγω των υψηλών 

απαιτήσεων σε κόστος και χρόνο για μια επιχείρηση, αλλά και για το γεγονός 

ότι δεν είχαν όλες οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν, τα ίδια θεαματικά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η κριτική του MBNQA οφείλεται στο ότι: 

α)απαιτεί σημαντικό ποσό επένδυσης, β)Δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα 
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μοναδική ή έστω εξέχουσα ποιότητα, γ)Δεν προβλέπει την ανταγωνιστική ή/ 

και την οικονομική επιτυχία μιας επιχείρησης [30]. 

Είναι αλήθεια ότι το MBNQA δεν βραβεύει την άριστη ποιότητα προϊόντων ή 

υπηρεσιών, όπως δεν βραβεύει επίσης και την άριστη συνολική διοίκηση μιας 

επιχείρησης. Ο σκοπός του, όπως τονίζει και ο Garvin, δεν είναι ούτε τόσο 

περιορισμένος όσο θα ήταν στην περίπτωση ενός βραβείου ποιότητας 

προϊόντων ή υπηρεσιών (ουσιαστικά ενός βραβείου Ποιοτικού Ελέγχου), ούτε 

τόσο ευρύς όσο θα ήταν στην περίπτωση ενός βραβείου συνολικής διοίκησης 

της επιχείρησης (Οικονομικής, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, κ.α.), όπου θα ήταν 

απαραίτητη και η εξέταση οικονομικών και άλλων στοιχείων. Σκοπός του 

είναι να βραβεύσει την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας, και να 

απομονώσει τα θετικά αποτελέσματα που οφείλονται σ' αυτήν την διαχείριση. 

Στην αντίθετη περίπτωση, θα ήταν δύσκολο να ισχυριστεί κανείς πως τα 

γενικότερα οικονομικά και άλλα αποτελέσματα οφείλονται στην άριστη 

ποιότητα και στον αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης της, και όχι στην 

οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, ή στο επιτυχημένο μάρκετινγκ, 

R&D, ή άλλο παράγοντα. Έτσι, η βράβευση δεν αποτελεί ούτε αναγκαία 

αλλά ούτε και ικανή συνθήκη για την οικονομική ευημερία της επιχείρησης, 

αφού δεν εξετάζει σημαντικούς παράγοντες όπως η αποτελεσματικότητα της 

οικονομικής διαχείρισης, η εφευρητικότητα του τμήματος ανάπτυξης και 

τεχνολογίας, ή η δημιουργικότητα του τμήματος μάρκετινγκ [40]. 

Τελικά πάντως, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που τιμήθηκαν με το 

MBNQA, είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που 

έγινε από το U.S. Government's General Accounting Office, σε βραβευμένες 

με MBNQA επιχειρήσεις, έδειξε πως οι βελτιώσεις στην ποιότητα επέδρασαν 

θετικά σε πολλούς άλλους τομείς της λειτουργίας της επιχείρησης, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση του μεριδίου 

αγοράς, και τελικά την αύξηση των κερδών [11]. 

Επίσης, σε εμπειρική έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο του Chicago 

[105], όπου μελετήθηκαν, για περίπου 6 χρόνια, 30 επιχειρήσεις ,οι οποίες 

είχαν υιοθετήσει την φιλοσοφία της ΔΟΠ, και είχαν βραβευτεί με τό Malcolm 

Baldrige, αποδείχτηκε ότι η υιοθέτηση της ΔΟΠ έχει πραγματικά θετικά 

αποτελέσματα για την επιχείρηση. Μάλιστα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, σε 

ποσοστό 76%, απάντησαν ότι το πρόγραμμα διαχείρισης της ποιότητας που 

είχαν υιοθετήσει, βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους. 
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«To MBNQA περιέχει όλα τα στοιχεία ποιότητας που μπορούν να βοηθήσουν 

όσους εισάγουν ένα νέο σύστΐ]μα να έχουν μια πλήρη εικόνα της Διοίκησης Ολικι'ις 

Ποιότητας» [13]. 

To MBNQA, όπως υποστηρίζει και ο Garvin [40], όχι μόνον περιλαμβάνει τις 

αρχές της ΔΟΠ σε καθαρή και ευνόητη γλώσσα, αλλά προσφέρει επίσης στις 

επιχειρήσεις ένα κατανοητό πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης της 

προόδου τους ως προς τις αρχές και τους στόχους του νέου δόγματος 

διοίκησης, όπως είναι η ικανοποίηση του πελάτη, η συμμετοχή των 

εργαζομένων, κ.α. 

Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και από τους Knotts et al [41], η έρευνα των 

οποίων σε 500 επιχειρήσεις του Fortune στην Αμερική, έδειξε ότι τα κριτήρια 

του MBNQA θεωρούνται πολύ χρήσιμα από τις περισσότερες επιχειρήσεις, 

σαν ένα εσωτερικό εργαλείο αξιολόγησης που αν ακολουθηθεί σωστά μπορεί 

να προσφέρει σημαντικά ποσοτικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις. Ακόμη, 

η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αξιολόγηση που γίνεται από τα 

κριτήρια του βραβείου οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. 

Οι Vonderembse και White [11] καταλήγουν ότι: «Συγκρίνοντας το MBNQA με 

την ΔΟΠ, υπάρχουν λίγες διαφορές, αφού τα κριτήρια του MBNQA 

περιλαμβάνουν τα κυριότερα στοιχεία της ΔΟΠ». 

Την ίδια αντίληψη διατυπώνει και ένας από τους μεγαλύτερους γκουρού της 

ΔΟΠ, ο Juran [62]: «Για μένα, η ΔΟΠ αποτελείται από όλες εκείνες τις 

ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση διεθνούς επιπέδου (world-class) 

ποιότητα. Αυτή τη στιγμή, η πιο πλήρης λίστα αυτών των ενεργειών 

περιέχεται στα κριτήρια του MBNQA.» 

; 

/ 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ MBNQA ΚΑΙ EUROPEAN QUALITY AWARD 

1. Και τα δύο βραβεία αντιμετωπίζουν ισότιμα τα μέσα ή τις προϋποθέσεις και 

τα αποτελέσματα (50% - 50% στο EQA, και 52% - 48% στο MBNQA) 

2. Και τα δύο βραβεία δίνουν την μεγαλύτερη βαρύτητα στην ικανοποίηση 

του πελάτη (30% στο MBNQA, και 20% στο EQA). 

3. Την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη βαρύτητα παίρνουν και στα δύο βραβεία, 

τα ποιοτικά και λειτουργικά αποτελέσματα στο MBNQA(18%), και τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα στο EQA(15%), με τη διαφορά ότι τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα στο EQA περιλαμβάνουν και οικονομικά 

στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο MBNQA, αφού αυτό δεν εξετάζει 

την οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη του 

MBNQA έναντι του EQA μπορεί να είναι και ο βασικός λόγος για τον 

οποίο υπήρξαν περιπτώσεις επιχειρήσεων που βραβεύτηκαν με MBNQA 

χωρίς στην συνέχεια να έχουν ανάλογη οικονομική επιτυχία, στηρίζοντας 

έτσι τις βασικές επικρίσεις του βραβείου. 

4. Η ανάπτυξη και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων παίρνει την αμέσως 

επόμενη βαρύτητα και στα δύο βραβεία. Ωστόσο, η διαφορά είναι πως το 

EQA την εξετάζει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες που είναι: α)Διοίκηση 

εργαζομένων, και β)Ικανοποίηση εργαζομένων, με βαρύτητα 9% στην 

καθεμία (σύνολο 18%), ενώ το MBNQA την εξετάζει σε μία μόνο 

κατηγορία με βαρύτητα 15%. 

5. Την επόμενη μεγαλύτερη βαρύτητα παίρνει και στα δύο βραβεία η 

κατηγορία «Διαδικασίες» στο EQA, με 14%, και «Διαχείριση της 

Ποιότητας των Διαδικασιών» στο MBNQA, με 14%. 

6. Την 5η, 6η, και 7η βαρύτητα παίρνουν αντίστοιχα η Ηγεσία(10%), οι 

Πόροι(9%), και η Πολιτική & Στρατηγική(8%) στο EQA, η Ηγεσία(9.5%), 

η Πληροφόρηση & Ανάλυση(7,5%), και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Ποιότητας(6%), στο MBNQA. 

7. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το MBNQA δεν περιέχει ξεχωριστή 

κατηγορία για την «Επίπτωση στην Κοινωνία», όπως περιέχει το EQA, με 

την τελευταία κατά μέγεθος βαρύτητα (6%), παρόλο που περιέχει κάποια 

σχετικά κριτήρια, όπως είναι η επιχειρησιακή ηθική, η δημόσια υγεία και 

ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, και η διαχείριση των 

αχρήστων, στην κατηγορία Ηγεσία. To EQA ωστόσο, έχοντας ξεχωριστή 
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κατηγορία, εξετάζει περισσότερα στοιχεία, όπως είναι η διατήρηση πόρων, 

η συμμετοχή της επιχείρησης στην κοινότητα σε σχέση με τις 

φιλανθρωπίες, την μόρφωση και εκπαίδευση, τα σπορ και άλλα, με 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

8. Το κριτήριο Πόροι στο EQA καλύπτει οικονομικούς πόρους, υλικούς 

πόρους, πόρους πληροφόρησης, καθώς και τις εναλλακτικές και νέες 

τεχνολογίες, ενώ το MBNQA, στην αντίστοιχη κατηγορία, καλύπτει μόνον 

τους πόρους πληροφόρησης, εξετάζοντας την διαχείριση και ανάλυση των 

στοιχείων ποιότητας και απόδοσης. Στο MBNQA οι υλικοί πόροι και οι 

εναλλακτικές και νέες τεχνολογίες εξετάζονται στην κατηγορία για την 

Διαχείριση της Ποιότητας των Διαδικασιών. 

Συνοψίζοντας τα συγκριτικά τους στοιχεία, βλέπουμε ότι και τα δύο 

βραβεία εστιάζουν στα αποτελέσματα, με κύριο στόχο την ικανοποίηση 

του πελάτη, η οποία παίρνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. To EQA μπορεί να 

θεωρηθεί ευρύτερου στόχου από το MBNQA, αφού εξετάζει και την 

οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, που δεν εξετάζει το MBNQA. 

Επίσης, το EQA έχοντας ξεχωριστή κατηγορία για την Επίπτωση στην 

Κοινωνία, εξετάζει περισσότερους παράγοντες και με περισσότερη 

λεπτομέρεια απ' ότι το MBNQA. Τέλος, και τα δύο βραβεία δεν εστιάζουν 

στην άριστη ποιότητα αυτών καθ' αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, ούτε 

στην άριστη συνολικά διαχείριση μιας επιχείρησης. Και τα δύο βρίσκονται 

κάπου στην μέση αυτών των δύο άκρων [30]. 
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2.5: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΠ/ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ / 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΏΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Από την εμφάνιση της η ΔΟΠ έχει δεχτεί πολύ κριτική. Οι επικριτές της 

στηρίζονται κυρίως σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

εφήρμοσαν ΔΟΠ και απέτυχαν. 

Ωστόσο, η έρευνα του ASQC Gallup το 1992 [125], σε περισσότερους από 600 

διευθυντές, έδειξε ότι το 73% των επιχειρήσεων που επεδίωκαν βελτίωση της 

ποιότητας, ανέφεραν σημαντικά αποτελέσματα, ή τουλάχιστον ήταν 

ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα τους, ενώ μόνον 27% ανέφεραν σύγχυση 

σχετικά με τα αποτελέσματα, ή δεν είχαν καθόλου αποτελέσματα. 

Επίσης, μία πρόσφατη έρευνα του Conference Board [129], η οποία 

ολοκληρώθηκε μετά από πέντε χρόνια έρευνας σε εκατοντάδες Αμερικάνικες 

επιχειρήσεις, έδειξε ότι η ΔΟΠ είναι ακόμη «ζωντανή», και μάλιστα, τα πάει 

πάρα πολύ καλά αφού πολλές επιχειρήσεις που έδωσαν έμφαση στην Ολική 

Ποιότητα είχαν θεαματικά αποτελέσματα. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να πείσουν τους 

εργαζόμενους να δεχτούν την φιλοσοφία της ΔΟΠ, και οκτώ με δέκα χρόνια 

για να αναπτυχθεί πλήρως η κουλτούρα της Ολικής Ποιότητας. Γι' αυτό, όσοι 

έχουν επενδύσει πολλά για την βελτίωση της ποιότητας και την υιοθέτηση 

της ΔΟΠ, πρέπει να δείξουν υπομονή και επιμονή για να δουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Αλλωστε, η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από αντιφατικά συμπεράσματα 

ερευνών, κι' αυτό είτε γιατί τα αποτελέσματα εξετάζονται πολύ σύντομα μετά 

την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας, οπότε δεν έχει περάσει ο 

απαραίτητος χρόνος ωρίμανσης του συστήματος, είτε γιατί είναι δύσκολο να 

απομονωθούν εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την 

απόδοση των επιχειρήσεων προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η 

περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας γύρω από την ΔΟΠ αναμένεται να βοηθήσει 

πολύ και όσους την εφαρμόζουν στην πράξη. Πολλά «προγράμματα» Ολικής 

Ποιότητας έχουν αποτύχει, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αρκετή θεωρία 

γύρω από την Ολική Ποιότητα ώστε να εξηγηθούν οι διαφορές μεταξύ των 

επιτυχημένων και των αποτυχημένων προσπαθειών. 
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;οί επιστήμονες/ συγγραφείς, έχουν ασχοληθεί με τους λόγους 

ορεί να προκαλούν την αποτυχία κάποιων προγραμμάτων 

αθώς και με τον εντοπισμό των προϋποθέσεων που είναι 

για την επιτυχημένη εφαρμογή τους. Οι απόψεις αυτές, 

, αναλύθηκαν, και παρατίθενται ομαδοποιημένες στην επόμενη 

', οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας κάποιων προγραμμάτων 

ηητας, είναι: 

μένη αντίληψη σχετικά με την έννοια, τις αρχές και τα στοιχεία 

Ί. Η ΔΟΠ είναι μία επαναστατική φιλοσοφία, η οποία απαιτεί 

<αι μόνιμη αλλαγή μέσα στην επιχείρηση. Λόγω του ότι η 

;ση και διάχυση της ΔΟΠ είναι αρκετά διαφορετικές από σχεδόν 

λλη διοικητική ανακάλυψη του τελευταίου μισού αιώνα, πολλές 

ιήσεις, προσπερνώντας τα ηγετικά σχολεία διοίκησης και τα 

Λευτικά γραφεία, την κατάλαβαν και την εφήρμοσαν λανθασμένα. 

ιο θέμα, ο Juran [59] ισχυρίζεται ότι «από εκατοντάδες προσπάθειες 

ίσης της ποιότητας, τις δεκαετίες του 7 0 και του :80, οι 

τότερες απέτυχαν, κυρίως λόγω της άγνοιας σχετικά με την 

ΐτα, των κατά τα άλλα έξυπνων ανώτερων διευθυντών. Ο Juran επίσης 

σχυρίζεται ότι η άγνοια της ανώτατης διοίκησης για την διαχείριση 

:>ιότητας, οφείλεται στην ευρεία διάδοση του συστήματος Taylor, 

φ χ έ ς του αιώνα, το οποίο βοήθησε σημαντικά στην αύξηση της 

ωγικότητας, υποβαθμίζοντας όμως την ποιότητα. Για πολλές 

τίες, οι ανώτεροι διευθυντές ανέθεσαν το θέμα της ποιότητας 

,ειστικά στο τμήμα ποιότητας, και απαλλαγμένοι από τις ευθύνες τους 

ca μ' αυτήν και τη διαχείριση της, δεν απέκτησαν ποτέ την 

}ύμενη εκπαίδευση και πείρα για την θέσπιση κατάλληλων ποιοτικών 

>ν και σχεδίων δράσης για την επίτευξη τους. Ακόμη χειρότερα, 

DÌ από αυτούς ανέθεσαν την όλη προσπάθεια στη μέση διοίκηση. 

εψαν ότι μπορούσαν να βγάλουν ωραίους λόγους, να θεσπίσουν 

ερους στόχους, και να αφήσουν όλα τα άλλα, καθώς και την ευθύνη t 

ΐν υλοποίηση τους, στους υφιστάμενους." Αυτό αποτελεί τώρα το 

»τικότερο εμπόδιο υιοθέτησης της ΔΟΠ. 
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Η ασυνέχεια μεταξύ προθέσεων και έργων, και η ανυπομονησία της 

διοίκησης. Εάν ένα πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας δεν εφαρμοστεί σωστά 

και εγκαταλειφθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα, τότε εμφανίζεται η 

παλινδρόμηση που λειτουργεί ιδιαίτερα αρνητικά, εκτός των άλλων και 

ö-την ψυχολογία του προσωπικού [27]. Αυτό που απαιτείται είναι ανάπτυξη 

σχεδίων δράσης, παροχή πόρων, ανάθεση υπευθυνοτήτων, και διατήρηση 

ι,σορροπίας μεταξύ υπομονής και επιμονής. Αντίθετα, όπως επισημαίνει ο 

fiunicke [113]: «Αρνητική είναι η στάση όπου επιχειρούνται συντμήσεις, 

όηοος ελλιπής εκπαίδευση, ανεπαρκής χρόνος για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων βελτίωσης, κ.α., λόγω της ανυπομονησίας της διοίκησης για 

γ ρ ή γ ο ρ α αποτελέσματα». 

j-ϊ μεμονωμένη εφαριιογή κάποιων ιδεών της ΔΟΠ. Μερικές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν ευκαιριακά κάποιες ιδέες, και έχουν την αντίληψη ότι 

εφαρμόζουν Ολική Ποιότητα. [27]. «Η ΔΟΠ είναι ένα σύστημα διοίκησης, 

^ α ι όχι μία σειρά προγραμμάτων. Πολλά από τα εργαλεία που έχουν 

π ρ ο ω θ η θ ε ί σαν μέρος της ΔΟΠ, μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία 

μ έ σ α σε οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά το σύνολο των ωφελειών της δεν 

μ π ο ρ ε ί να επιτευχθεί χωρίς την αλλαγή στάσεων και προτεραιοτήτων στις 

κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς λειτουργίες. Π α να είναι επιτυχημένη η ΔΟΠ, θα πρέπει να 

υ ι ο θ ε τ η θ ε ί από όλη την επιχείρηση, και απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση 

0,-τχ.ό πάνω προς τα κάτω» [116]. 

•f-T_ αποτυχία των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν ότι κάθε επιχείρηση 

ιζτιβώς και κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικά. Για να είναι επιτυχημένη 

fiici επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της και τις 

ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς του περιβάλλοντος της και η εφαρμογή της ΔΟΠ να 
Ι 

^υθυγραμμιστε ι με το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την στρατηγική της 

f 2 , Chorn, 1991]. Η επανάπαυση των επιχειρήσεων σε πρακτικές 

^ o r / κ ό σ μ ι α ς εμβέλειας, μπορεί να εξηγήσει τα διαφορετικά, και πολλές 

- , ο ρ έ ς αντίθετα, αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή της. 
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• Η αποτυχία των επιχειρήσεων να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητες τους, 

και να εισάγουν την ποιότητα μέσα σ' αυτές. Όπως αναφέρει ο Juran [128]: 

«Παρά την αναγνώριση ότι η ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο 

στόχο, οι αποτυχημένες επιχειρήσεις δεν διεύρυναν το επιχειρησιακό τους 

πλάνο, συμπεριλαμβάνοντας στόχους ποιότητας - στόχους για βελτίωση 

της ικανοποίησης του πελάτη, στόχους για μείωση του κόστους κακής 

ποιότητας, στόχους για βελτίωση βασικών διαδικασιών, κ.α., ή απέτυχαν να 

αναθέσουν υπευθυνότητες για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων, και 

να παρέχουν τους κατάλληλους πόρους για την πραγματοποίηση τους. 

Ακόμη, μερικές απ' αυτές απέτυχαν να ενσωματώσουν τη διαχείριση της 

ποιότητας στην ευρύτερη διαχείριση της επιχείρησης». Ειδικότερα, ο 

Eskildson [124] επισημαίνει ότι στα πρώτα χρόνια εφαρμογής 

προγραμμάτων ΔΟΠ, πολλές επιχειρήσεις έχουν ασαφείς, ανύπαρκτους, ή 

χαμηλούς στόχους σχετικά με την βελτίωση των στοιχείων που εκτιμούν 

περισσότερο οι πελάτες. Ακόμη χειρότερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

στόχοι βελτίωσης που θέτονται είναι εντελώς ανέφικτοι. 

• Η παράλειψη ανάπτυξης ιιέσων μέτρησης και αξιολόγησης τη e απόδοσης. 

Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε συγκεκριμένα θέματα ή επιθυμητά 

αποτελέσματα. Οι στόχοι βελτίωσης θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις 

ανάγκες της επιχείρησης, και να γίνεται καταγραφή της προόδου και 

επιβράβευση. Τέλος, η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τη 

ποιότητα σαν βασικό στοιχείο αξιολόγησης της απόδοσης, και των 

συστημάτων διοίκησης. Σ' αυτό το θέμα, ο Juran [128] σχολιάζει: «Πολλές, 

επιχειρήσεις παρέλειψαν να αναπτύξουν μέσα μέτρησης της ποιότητας 

(βαθμός ικανοποίησης πελατών), τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 

πολύτιμες πληροφορίες στην ανώτατη διοίκηση σχετικά με την ποιότητα. 

Αντίθετα, εστίασαν περισσότερο σε οικονομικά μέσα μέτρησης (πωλήσεις, 

κέρδη, μερίδιο αγοράς). Η έλλειψη όμως μέσων μέτρησης της ποιότητας 

είχε ως αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν για τα προβλήματα ποιότητας 

τους, πάρα μ ό ν ο ν αφού είχαν ήδη προκληθεί καταστροφικά 

αποτελέσματα». 
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• Η αντίσταση κάποιων στελεγών, συνήθως αυτών με πολλά χρόνια 

υπηρεσίας στην επιχείρηση, οι οποίοι αισθάνονται ότι απειλούνται από την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων και την ανάθεση ευθυνών στις κατώτερες 

βαθμίδες, μπορεί επίσης να σαμποτάρει και να οδηγήσει σε αποτυχία τις 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν την ΔΟΠ. 

• Η αδυναμία των επιχειρήσεων να αλλάξουν, και να προσαρμόσουν, την 

δομή κατανομής της δύναμης και των υπευθυνοτήτων, καθώς και τα 

συστήματα επιβράβευσης, είναι ένα ακόμη από τα στοιχεία που 

ενοχοποιούνται για την αποτυχία της ΔΟΠ. Όπως αναφέρουν οι Numerof 

και Abrams [112], «Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται ανάπτυξη ενός 

παράλληλου και αυτόνομου συστήματος ποιότητας, μίας γραφειοκρατίας 

ποιότητας με τους δικούς του μηχανισμούς αναφοράς, το δικό του 

προσωπικό, τα δικά του συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης, τις 

δικές του διαδικασίες και υπευθυνότητες, το οποίο λειτουργεί παράλληλα 

με την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης». Η ποιότητα όμως, και το 

σύστημα διαχείρισης της, θα πρέπει να ενσωματωθεί στη δομή της 

επιχείρησης [112], 

• Ένας άλλος λόγος που αναφέρεται συχνά [63] σαν εξήγηση για το τι πήγε 

στραβά στις επιχειρήσεις που κέρδισαν βραβεία ποιότητας, αλλά δεν είχαν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή είχαν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, είναι 

ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις η ποιότητα έγινε από μόνη της αυτοσκοπός. Τα 

πρότυπα και τα βραβεία έγιναν πιο σημαντικά από τις πωλήσεις, και οι 

επιχειρήσεις επεδίωκαν περισσότερο τα βραβεία παρά τα κέρδη. Οι 

υπεύθυνοι των προγραμμάτων ποιότητας εστίασαν περισσότερο στις 

διαδικασίες παρά στα αποτελέσιιατά τους. Ως τέτοιο παράδειγμα, 

αναφέρεται περίπτωση επιχείρησης [112], η οποία θεώρησε σημαντικό 

κριτήριο επιτυχίας τον αριθμό ομάδων βελτίωσης που λειτουργούσαν στην 

επιχείρηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκατοντάδες ομάδες, η 

αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των οποίων έγινε πάρα 

πολύ δύσκολος και χρονοβόρος-. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, οι 

επιχειρήσεις παρασύρθηκαν από τις λεπτομέρειες και χάσανε την ουσία, 

που είναι η ικανοποίηση του πελάτη, και η κερδοφορία της επιχείρησης 
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μέσα απ' αυτήν. Η αντιστροφή των μέσων (ανάπτυξη ομάδων, συμμετοχή, 

εκπαίδευση, κ.α.) με τα αποτελέσματα (βελτίωση ποιότητας, ελάττωση 

κόστους, αύξηση ικανοποίησης πελάτη, αύξηση μεριδίου αγοράς, κ.α.), 

σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας, αποπροσανατολίζει τις 

επιχειρήσεις, και δημιουργεί σύγχυση. Το συμπέρασμα είναι ότι για να 

πετύχει ουσιαστικά μία επιχείρηση, δεν θα πρέπει να ξεχάσει την κύρια 

αποστολή της, που είναι η ικανοποίηση του πελάτη, εξαντλώντας τις 

δυνάμεις της για την επίτευξη .της βράβευσης. 

• Στο ίδιο θέμα, ο Glover [135] συνοψίζει: «Οι λόγοι αποτυχίας της ΔΟΠ 

ομαδοποιούνται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: α)Aδυvαμίεc αντίληψης, 

β)Ελαττώιιατα στον σγεδιασιιό, και γ) Αναποτελεσιιατίκή εφαρμογή» 

• Τέλος, σε επίσημη έρευνα που έγινε σχετικά με τους λόγους αποτυχίας της 

ΔΟΠ [122], επιβεβαιώθηκε πως οι σημαντικότερες δυσκολίες εφαρμογής 

της είναι η έλλειψη κατανόησης, η έλλειψη δέσμευσης από την ανώτατη 

διοίκηση, η έλλειψη διάθεσης της διοίκησης να μάθει και να αλλάξει, και η 

αποτυχία να ενσωματωθεί η ΔΟΠ στις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Μετά από όσα αναφέρθησαν παραπάνω, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουν οι 

σημαντικότερες προϋποθέσεις, τα απαραίτητα στοιχεία, για την επιτυχημένη 

εφαρμογή ενός προγράμματος Ολικής Ποιότητας. Τα στοιχεία - προϋποθέσεις 

που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν μαρτυρίες μελετητών της ΔΟΠ, οι 

οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία, και ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το 

περιεχόμενο τους. 

• Κατ' αρχήν, η πρόοδος και η επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος ΔΟΠ 

μπορεί να προκύψει μόνον με δεσιιευμένη διοίκηση. Η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη γνωστοποίηση μέσα στην επιχείρηση, 

του οράματος και της αποστολής της, μέσα από τα οποία θα αποδεικνύεται 

η δέσμευση της στην ποιότητα. Η διοίκηση θα πρέπει να δεχτεί την 

πρόκληση της αλλαγής, και να αποδεχτεί τον ηγετικό της ρόλο στον 

ορισμό της πολιτικής ποιότητας, και στην παροχή των κατάλληλων μέσων 

και συνθηκών για την συμμετοχή όλων [201]. Η ουσιαστική δέσμευση και 

ετοιμότητα μιας επιχείρησης για την υιοθέτηση της ΔΟΠ μπορεί να κριθεί 
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κρίνοντας την σημαντικότητα της ΔΟΠ στο όραμα, στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό, στην πολιτική της, και στις τακτικές λειτουργίας της. Ακόμη, 

μπορεί να κριθεί κρίνοντας τη θέληση και την ετοιμότητα της ανώτατης 

διοίκησης να ενδυναμώσει τους μάνατζερ και εργαζόμενους που 

αναφέρονται σ' αυτήν, τη θέληση και την ετοιμότητα των μάνατζερ να 

ενδυναμώσουν τους εργαζομένους τους, και τη διάθεση επανεξέτασης και 

επανασχεδιασμού των συστημάτων διοίκησης, υπευθυνότητας, και 

αξιολόγησης της απόδοσης, στην επιχείρηση. Όπως αναφέρει ο Collman 

[110]: «Η διοίκηση θα πρέπει να υιοθετήσει το νέο της ρόλο για 

υποστήριξη, προγύμναση, καθοδήγηση, και συμβουλή των εργαζομένων, 

για να τους βοηθήσει να επιτύχουν. Επίσης, η διοίκηση θα πρέπει να δίνει 

έμφαση σε μακροπρόθεσμους και όχι βραχυπρόθεσμους στόχους, και να 

αφιερώνει χρόνο στην διαχείριση της ποιότητας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 

αισθάνονται ότι έχουν την έγκριση και παρότρυνση της διοίκησης, για να 

ξοδέψουν χρόνο στη βελτίωση της ποιότητας».Στο ίδιο θέμα, οι Grant et al 

[142] επισημαίνουν ότι «Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποτελέσει την 

κινητήρια δύναμη για την αλλαγή, επανακαθορίζοντας την δομή και τον 

ρόλο της, και αποδεχόμενη το προσωπικό της χάσιμο δύναμης στην 

διαδικασία αλλαγής. Η προσπάθεια περιορισμού της βελτίωσης ποιότητας 

στην διοίκηση παραγωγής και στα κατώτερα στρώματα μόνον, διατηρώντας 

τον παραδοσιακό από πάνω προς τα κάτω στρατηγικό σχεδιασμό, 

οικονομικό έλεγχο, και ενεργό διαχείριση κεφαλαίων, αναπόφευκτα 

δημιουργεί διαμάχες. Η ΔΟΠ αποτελεί πρόκληση όχι μόνον για τις 

παραδοσιακές διοικητικές πρακτικές, αλλά επίσης για τις υποθέσεις και 

θεωρίες στις οποίες βασίζονται». 

Και ο Juran συμφωνεί, πως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός 

προγράμματος διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας, είναι η δέσμευση 

της ανώτατης διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Juran [59] προτείνει τις 

παρακάτω απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρει η διοίκηση 

για να επιτύχει η προσπάθεια. ' 

0 Να δημιουργήσει και να υπηρετεί το συμβούλιο ποιότητας, ισοδύναμο της 

οικονομικής επιτροπής. 

0 Ν α θεσπίσει ευρύτερους στόχους ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων 

στόχων βελτίωσης της, και να τους ενσωματώσει στο επιχειρησιακό πλάνο. 
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Ο Ν α διαθέσει τους κατάλληλους πόρους για την εκπαίδευση ολόκληρης της 

ιεραρχίας της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας. 

0 Ν α αναπτύξει τρόπους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ποιότητας, σε 

σύγκριση με τους στόχους ποιότητας. 

0 Ν α προσφέρει αναγνώριση για την άριστη ποιοτική απόδοση. 

0 Ν α ανανεώνει το σύστημα επιβράβευσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές που συντελούνται στις εργασιακές λειτουργίες και στις 

αρμοδιότητες. 

Και ακόμη [62], 

0 Να ενσωματώσει την διαχείριση ποιότητας στην διαχείριση της 

επιχείρησης. 

0 Ν α αντιμετωπίζει τη βελτίωση της ποιότητας σαν μία ατέρμονη διαδικασία. 

0 Ν α αναπτύξει μέσα μέτρησης που θα την διευκολύνουν να παρακολουθεί 

παραμέτρους όπως, η ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητα της σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές, απόδοση των επιχειρησιακών διαδικασιών, κόστος 

κακής ποιότητας, κ.α. 

0 Ν α παρέχει στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, την εκπαίδευση και 

ενδυνάμωση που χρειάζονται, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο 

σχεδιασμό και στη βελτίωση της ποιότητας. 

• Ένας άλλος παράγοντας-κλειδί στον οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

κατά την προσπάθεια μεταφοράς του πνεύματος της ολικής ποιότητας σε 

μία επιχείρηση, είναι οι επενδύσει σε εκπαίδευση. Οι καρποί της ολικής 

ποιότητας είναι μακροπρόθεσμοι και μόνον μετά από ορισμένο χρονικό 

διάστημα αρχίζουν να φαίνονται, και τούτο γιατί δεν πρόκειται για 

εφαρμογή απλών τεχνικών, αλλά για μία ολόκληρη διαδικασία, η οποία 

αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον βασικότερο παράγοντα της 

επιχείρησης, τον παράγοντα άνθρωπο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

ενημερωθούν σχετικά με την σημασία της ποιότητας και της ικανοποίησης 

του πελάτη, και να συνειδητοποιήσουν ότι η ΔΟΠ είναι μία, ατέρμονη 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Τέλος, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν στις βασικές τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης της 
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ποιότητας, ώστε να μπορέσουν στην συνέχεια να προσφέρουν σημαντική 

βοήθεια. 

• Θα πρέπει να θέτονται στόχοι και να επιδιώκονται βελτιώσεις σε όλες τις 

λειτουργίες της επιγείρησης. Είναι λανθασμένος ο περιορισμός του 

ενδιαφέροντος μόνον στο προϊόν, την παραγωγική διαδικασία, ή την άμεση 

επαφή με τον πελάτη [113]. 

• Απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της ΔΟΠ, και γι' αυτό το λόγο 

μπορούν να θεωρηθούν και ως αξιώματα της ΔΟΠ, είναι τα παρακάτω τρία 

σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να εδραιωθούν σε μία 

επιχείρηση [81]: 

1 .Δέσμευση για την ατέρμονη βελτίωση της ποιότητας και την καινοτομία 

2.Επιστημονική γνώση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τις 

«τεχνικές» αλλαγές. 

3.Ανάμιξη/ Συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα (Ολική Συμμετοχή) 

• Σύμφωνα με τους Leonard, και Sasser [18], για να επιτύχει πραγματικά 

οποιοδήποτε πρόβλημα ποιότητας θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

0 Στρατηγική Υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης: Η ανώτατη διοίκηση 

πρέπει να δεσμευτεί ανοιχτά και ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας, και 

τα θέματα ποιότητας πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο του 

στρατηγικού σχεδιασμού τους. 

0 Οργανωσιακή Ανάλυση: Οι μάνατζερ πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητα 

ανάλυσης των αποφάσεων τους σχετικά με τη ροή εργασίας και την 

οργανωσιακή δομή, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών, και να είναι σε θέση να προβλέψουν την επίδραση των 

αποφάσεων τους σχετικά με την ποιότητα. 

0 Υπευθυνότητα σε Όλους: Η ποιότητα πρέπει να είναι ευθύνη και στόχος 

ολόκληρης της επιχείρησης και όχι μόνον ενός τμήματος, ή μίας 

λειτουργίας. 

0 Ανοικτή Συμμετοχή: Θα πρέπει να διαμορφώνονται απλές ομάδες 

ανθρώπων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες, δεξιότητες, και 

ενδιαφέροντα, για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη ποιότητα, και 

τη βελτίωση της. 
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Ο Λογισμικό Ποιότητας: Οι μάνατζερ θα πρέπει να επανεξετάσουν το 

λογισμικό με βάση το οποίο μετράνε, και αξιολογούν αποφάσεις σχετικά 

με την ποιότητα. 

6 Διασφάλιση και Έλεγχος Ποιότητας: Το γεγονός ότι η ποιότητα είναι 

ευθύνη της διοίκησης δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι χρειάζονται ειδικοί 

ποιότητας. Τα καλά-διοικούμενα τμήματα ποιότητας είναι πολύ χρήσιμα 

όταν έχουν τον ρόλο συμβούλου της επιχείρησης σε θέματα πρόληψης 

ελαττωματικών, επίβλεψης των σημείων ελέγχου των διαδικασιών, και 

παροχής βοήθειας στην μέση διοίκηση για την υιοθέτηση 

αποτελεσματικών πρακτικών και διαδικασιών ποιότητας. Το κατάλληλο 

μέγεθος του τμήματος ποιότητας, η θέση του μέσα στην επιχείρηση, το 

εύρος των καθηκόντων του, και η φύση του ρόλου του στον στρατηγικό 

σχεδιασμό, είναι θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανώτατη διοίκηση. 

0 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

απαιτούν τεράστιες και συνεχείς επενδύσεις σε ενέργεια και πόρους. Το 

ιδανικό είναι να έχει ο κάθε εργαζόμενος μέσα στην επιχείρηση 

υπευθυνότητα για την ποιότητα των προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητο να εκπαιδευτούν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο οι προμηθευτές, 

αλλά και οι πελάτες της επιχείρησης. 

0 Ηγετικές Ικανότητες: Όπως λέει και ο Crosby, η βελτίωση της ποιότητας 

δεν αποτελεί πρόβλημα παρότρυνσης, αλλά θέμα προσωπικού στυλ 

διοίκησης και προσωπικών ηγετικών ικανοτήτων. 

• Στο ίδιο θέμα ο Cole αναφέρει ως απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας για την . 

υιοθέτηση της ΔΟΠ [154]: 

0 Διαρκής Ηγεσία της ανώτατης διοίκησης για τη εφαρμογή των αρχών της 

ΔΟΠ στις καθημερινές διοικητικές δραστηριότητες. 

0 Συνεχής εστίαση στον πελάτη, τόσο στην θέσπιση στρατηγικών στόχων, 

όσο και στο κτίσιμο επιχειρησιακών διαδικασιών οι οποίες συνδέουν όσο 

το δυνατόν περισσότερες μονάδες και επίπεδα της επιχείρησης για τον 

καθορισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. 

0 Συστηματική βελτίωση της ποιότητας όλων των επιχειρησιακών 

διαδικασιών, από εσωτερική και από εξωτερική σκοπιά. 
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Ο Αποκέντρωση της υπευθυνότητας για την λήψη αποφάσεων, στο καλά 

εκπαιδευμένο, στη λύση προβλημάτων, εργατικό δυναμικό (συμμετοχή 

εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων). 

0 Απαλλαγή της επιχείρησης από τα εμπόδια μεταξύ των τμημάτων και 

μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας, καθιστώντας την δια-λειτουργική διοίκηση 

ως καθημερινό πρότυπο λειτουργίας. 

0 Εστίαση στον συνδυασμό των μικρών καθημερινών βελτιώσεων (Kaizen) με 

τις καινοτομίες, και 

0 Ευθυγράμμιση των συστημάτων αξιολόγησης και επιβράβευσης, τυπικών 

και άτυπων, για την υποστήριξη της αλλαγής. 

• «Η ΔΟΙΊ απαιτεί αλλαγές στο σύστημα και στις διοικητικές τεχνικές της 

επιχείρησης, όπως ο επανασχεδιασμός της εργασίας, ο επανακαθορισμός 

του ρόλου της διοίκησης, ο επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής δομής, η 

εκμάθηση νέων ικανοτήτων από τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης, και ο επανά-προσανατολισμός των επιχειρησιακών στόχων. 

Γι' αυτό το λόγο, η εφαρμογή της ΔΟΠ αποτελεί παρόμοια πρόκληση με 

αυτήν για την εφαρμογή παλαιότερων επαναστατικών μεθόδων Το 

διοικητικό πρόβλημα με την ΔΟΠ είναι ανάλογο αυτών που σχετίζονται με 

την εισαγωγή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε προηγούμενα αυταρχικά 

πολιτεύματα, και την εισαγωγή ίσων δικαιωμάτων σε κοινωνίες φυλετικών 

διακρίσεων» [142]. Οι επιχειρήσεις που ήταν περισσότερο επιτυχημένες 

στην απόκτηση μακροπρόθεσμων και διαρκών ωφελειών από την ΔΟΠ. 

ήταν αυτές που επέτρεψαν στα προγράμματα ποιότητας τους να οδηγήσουν 

σε βασικές κατά μήκος του συστήματος αλλαγές. 

• Ο Eskildson [124] υποστηρίζει ότι η παρακάτω διαδικασία τεσσάρων 

βημάτων, για την αρχή, θα βοηθήσει στην αλλαγή κουλτούρας, και την 

βελτίωση στοιχείων που εκτιμώνται από τους πελάτες: 

0 Ανάπτυξη απαιτητικών, εστιασμένων στην ικανοποίηση του πελάτη, 

στόχων βελτίωσης. 

0 Συμμετοχή όλων στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

0 Ανάπτυξη ενός επιθετικού σχεδίου αλλαγής, εντοπίζοντας το πιθανό 

όφελος και κόστος από κάθε βελτίωση. 
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Ο Αλλαγή δομής και οργάνωσης εφόσον απαιτείται. Οι κεντρικές, 

λειτουργικές, επιχειρησιακές δομές των επιχειρήσεων, μπορούν να 

αποδειχτούν ακατάλληλες για την αλλαγή, προκαλώντας καθυστερήσεις, 

διαμάχες, πολυπλοκότητες, και αρνητική παρότρυνση [124]. 

Πάντως δεν αναφέρεται πουθενά στην βιβλιογραφία, και δεν μπορούμε να 

προτείνουμε μια ιδανική σειρά εφαρμογής των διαφόρων μεθόδων και 

τεχνικών της ΔΟΠ. Οι Dale και Lascelles [36] ερεύνησαν το ενδεχόμενο 

ύπαρξης κάποιας ιδανικής σειράς εφαρμογής των στοιχείων της ΔΟΠ, αλλά 

κατέληξαν ότι λόγω της ποικιλίας των κινήτρων και σημείων εκκίνησης για 

προγράμματα βελτίωσης ποιότητας στις επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να 

αναπτυχθεί ένα σχέδιο εφαρμογής που θα καθορίζει την σειρά με την οποία 

πρέπει να εκτελούνται οι διάφορες τεχνικές. 
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2.6: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.6.1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΠ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

Η προέλευση και διάδοση της ΔΟΠ είναι αρκετά διαφορετικές απ' αυτές 

άλλων καινοτομιών διοίκησης και οργάνωσης που έχουν εμφανιστεί κατά 

καιρούς στον επιχειρησιακό κόσμο, όπως είναι το «management by 

objectives», και το «time based management». Όπως παρατηρούν οι Grant et al 

[142]: «Οι περισσότερες συμβολές στην μοντέρνα θεωρία και τεχνική 

διοίκησης είχαν την πηγή τους στις κοινωνικές επιστήμες. Η Μικροοικονομία 

αποτελεί την βάση των περισσότερων τεχνικών οικονομικής διαχείρισης, η 

Ψυχολογία καθοδήγησε την ανάπτυξη πολλών τεχνικών μάρκετινγκ και 

συστημάτων λήψης αποφάσεων, ενώ η Κοινωνιολογία έχει προσφέρει το 

θεωρητικό υπόβαθρο για πολλές θεωρίες οργανωσιακού σχεδιασμού. 

Αντίθετα, η θεωρητική βάση για την ΔΟΠ υπήρξε η στατιστική. Στην καρδιά 

της ΔΟΠ βρίσκεται ο στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών, που βασίζεται 

στην δειγματοληψία και στην ανάλυση της διακύμανσης». 

Όπως επίσης αναφέρουν οι Dean & Bowen [130]: «Η ΔΟΠ είναι μία 

προσέγγιση διοίκησης που εξελίχτηκε από μία στενή εστίαση στον 

στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών, περιλαμβάνοντας μία ποικιλία τεχνικών 

μεθόδων και μεθόδων συμπεριφοράς για την βελτίωση της επιχειρησιακής 

απόδοσης». 

Ακόμη, ενώ τα κέντρα έρευνας για τις περισσότερες ιδέες διοίκησης υπήρξαν 

τα κορυφαία σχολεία διοίκησης και εταιρίες συμβούλων, οι πρωτοπόροι της 

ΔΟΠ (Deming, Juran, Shewart, Feigenbaum) ήταν άνθρωποι που δούλεψαν 

κυρίως στην βιομηχανία και στον κρατικό τομέα παρά στα πανεπιστήμια. Το 

υπόβαθρο τους ήταν κυρίως σε industrial engineering, στατιστική και φυσική, 

ενώ ελάχιστες ήταν οι διασυνδέσεις τους με συμβουλευτικές εταιρίες και με 

σχολεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οπως όμως επισημαίνουν οι Dean και 

Bowen [130]: «Σε γενικές γραμμές η ΔΟΠ αποτελεί ένα επιχειρησιακό 

φαινόμενο που δεν έχει λάβει αρκετή ερευνητική προσοχή. Παρά τα χιλιάδες 

άρθρα στον επιχειρηματικό και εμπορικό τύπο, παραμένει ακόμη μία θολή και 

μπερδεμένη φιλοσοφία. Οι διαφορές μεταξύ των πλαισίων ολικής ποιότητας 

που έχουν προταθεί από γκουρού της ποιότητας όπως ο Deming, Juran, 
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Crosby, και άλλοι, έχουν αναμφίβολα συμβάλλει σ' αυτό το μπέρδεμα», αλλά 

«Δεδομένης της σημαντικότητας της στην πράξη, κινδυνεύουμε να χάσουμε 

την αξιοπιστία μας σαν ερευνητές του μάνατζμεντ αν αγνοήσουμε την Ολική 

Ποιότητα από την έρευνα μας». 

Αλλωστε, σύμφωνα με τον Ross [242] «Κανένα θέμα διοίκησης δεν είχε την 

απήχηση της ΔΟΠ, μετά από το επιστημονικό μάνατζμεντ του Taylor, το 

1907». 

Ένα άλλο διαφορετικό στοιχείο της ΔΟΠ από τις άλλες θεωρίες διοίκησης 

είναι η καταβολή της. Αντίθετα με τις περισσότερες αρχές και τεχνικές 

χρηματοοικονομικής, μάρκετινγκ, στρατηγικής, και οργανωσιακού 

σχεδιασμού, οι οποίες ανεπτύχθησαν στην Αμερική και από εκεί διαδόθηκαν 

στις υπόλοιπες χώρες, η ΔΟΠ αποτελεί την πρώτη διεθνώς διαδεδομένη 

τεχνική διοίκησης που ξεκίνησε από την Αμερική, αναπτύχθηκε στην 

Ιαπωνία, και από εκεί διαδόθηκε στην Αμερική, και μετά στις υπόλοιπες 

χώρες. «Έτσι, η ΔΟΠ συνδυάζει τις Αμερικάνικες τεχνικές και ικανότητες 

ανάλυσης, την Ιαπωνική ειδικότητα στην οργάνωση και την εφαρμογή, και τις 

Ευρωπαϊκές και Ασιατικές παραδόσεις της ακεραιότητας και δεξιοτεχνίας.» 

[142]. 

Μία άλλη διαφορά, είναι ότι η ΔΟΠ είναι δια-τμηματική. Αναφέρεται στην 

«ολική» ποιότητα, και στην ανάγκη αλλαγής, προσαρμογής και δέσμευσης 

κάθε τμήματος της επιχείρησης, είτε αυτό είναι το Μάρκετινγκ, το 

Λογιστήριο, η Παραγωγή, το τμήμα Προσωπικού, Έρευνας, ή άλλο. Αντίθετα, 

παρόλο που και το πεδίο του μάνατζμεντ αποτελείται από πολλούς 

διαφορετικούς τομείς, έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες θεωρίες και 

βιβλιογραφία για τον κάθε τομέα ξεχωριστά. 

Μία τελευταία βασική διαφορά της ΔΟΠ από τις θεωρίες διοίκησης είναι ότι 

από νωρίς απευθύνθηκε στον επιχειρηματικό και λιγότερο στον ακαδημαϊκό 

χώρο, σε αντίθεση με τις άλλες θεωρίες διοίκησης. Η ΔΟΠ παρουσιάστηκε 

σαν μία νέα «προσέγγιση» διοίκησης, μία νέα «κουλτούρα» με ( στόχο να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να .βελτιώσουν την ποιότητα ' και την 

παραγωγικότητα τους. «Ενώ οι θεωρίες διοίκησης εστιάζουν στην κατανόηση 

της λειτουργίας της επιχείρησης, εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών, η ΔΟΠ ασχολείται και εστιάζει 
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αποκλειστικά στις αρχές, μεθόδους, και τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν 

την απόδοση της» [130]. Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ αναφέρονται σε 

εστιασμένες στον πελάτη επιχειρήσεις που είναι οργανωμένες γύρω από 

διαδικασίες, και διοικούνται από ομάδες. Προτείνουν μία ανθρωπιστική, 

προσέγγιση διοίκησης, τονίζοντας την ανάγκη για βασικές αλλαγές 

κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

Για το λόγο αυτό έχει γίνει πολύ περιορισμένη εξέταση σχετικά με την 

καταλληλότητα της σε διαφορετικά επιχειρησιακά πλαίσια, ή σχετικά με τις 

αλλαγές, ή προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη 

εφαρμογή της κάτω από διαφορετικές επιχειρησιακές συνθήκες, ή σχετικά με 

τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της και πώς μπορεί αυτή να επηρεαστεί από 

διαφορετικές επιχειρησιακές περιστάσεις. Αντίθετα, οι προτάσεις, συμβουλές 

της ΔΟΠ φαίνονται να είναι κοινές, ενιαίες, και ανεξάρτητες οποιωνδήποτε 

επιχειρησιακών συνθηκών ή περιβάλλοντος, όπως άλλωστε απόλυτα 

προτείνονται από τον «πατέρα» της, τον E. Deming, στα 14 σημεία του, και 

από τα τέσσερα «απόλυτα» που προτείνει ο P. Crosby. 

Ο Deming, ο Juran, και άλλοι ερευνητές της ΔΟΠ, προτείνουν μία φιλοσοφία 

που περιλαμβάνει τον σκοπό της επιχείρησης, τον ρόλο της εργασίας, και την 

ανθρώπινη φύση. Τα θέματα που αγγίζει, όπως η ηγεσία, η πληροφόρηση και 

ανάλυση στοιχείων, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός, κ.α. αποτελούν βασικές περιοχές της θεωρίας διοίκησης. Τα 

περισσότερα απ' αυτά αντλούν στοιχεία της υπάρχουσας βιβλιογραφίας της 

διοίκησης επιχειρήσεων, προσθέτοντας κάποια μοναδικά στοιχεία ή 

παρουσιάζοντας μικρές παραλλαγές. «Η ΔΟΠ μοιάζει να καλύπτει πολλές 

από τις περιοχές της θεωρίας διοίκησης. Παρόλο που χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς όρους, οι μάνατζερ που υιοθετούν την ΔΟΠ ασχολούνται 

επίσης με την στρατηγική, την επεξεργασία πληροφοριών, την ηγεσία, και 

πολλά άλλα θέματα της θεωρίας διοίκησης» [130]. 

; 
• ( ; 

2.6.2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επειδή δεν υπάρχει κάποια μοναδική, παγκοσμίως αποδεκτή, προσέγγιση 

διοίκησης, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τις βασικότερες προσεγγίσεις 
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διοίκησης και τα στοιχεία τους, ώστε να είναι σε θέση να τα προσαρμόσει στη 

δική του περίπτωση. «Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, αντίθετα υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις, ο Κλασσικός 

Σχεδιασμός και ο Νεοκλασικός Σχεδιασμός, οι οποίες όχι μόνον δεν είναι 

συμπληρωματικές, αλλά είναι εντελώς αντίθετες. Γεφύρωση αυτών των δύο 

αποτελεί μία τρίτη προσέγγιση που αποκαλείται «Contigency approach», και 

η οποία συνδυάζει, ανάλογα με τις παραστάσεις και βάσει κάποιων κριτηρίων, 

στοιχεία και από τις δύο βασικές προσεγγίσεις» [136]. 

Ο Κλασσικός Σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα, υψηλή 

τυποποίηση, υψηλό συγκεντρωτισμό εξουσίας, μεγάλη εξειδίκευση εργασιών, 

στενές περιοχές ελέγχου και τμηματοποίηση βάσει λειτουργιών και 

διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις τείνουν να είναι σχετικά «υψηλές», με υψηλή 

γραφειοκρατία και πολλά επίπεδα διοίκησης, μέσα από τα οποία περνούν οι 

οδηγίες και γίνεται η επικοινωνία. Οι υποστηρικτές του κλασσικού 

σχεδιασμού τονίζουν την σημαντικότητα της προβλέψιμης και αξιόπιστης 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, την οποία εξασφαλίζουν με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, και η οποία οδηγεί σε υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την άποψη των θεωρητικών του κλασσικού 

μάνατζμεντ [244], η επιχείρηση είναι ένα εργαλείο ή μηχανή σχεδιασμένη 

αποκλειστικά για την δημιουργία κέρδους στους ιδιοκτήτες της. Οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι εκτελούν απλές και εξειδικευμένες εργασίες, έχουν 

πολύ μικρά περιθώρια πρωτοβουλίας και επιβλέπονται στενά από 

επιθεωρητές οι οποίοι ελέγχουν ότι η δουλειά τους είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές που έχει θέσει η διοίκηση. Η απλότητα της εργασίας τους, 

καθιστά πολύ εύκολη την αντικατάσταση τους όταν χρειάζεται και κυρίαρχες 

αξίες αποτελούν η αποδοτικότητα, η συμμόρφωση, και η υπακοή [242]. 

Ωστόσο, πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο κλασσικός επιχειρησιακός 

σχεδιασμός έχει σημαντικά προβλήματα, αφού έχει αποδειχθεί ότι [245] η 

υπερβολική χρήση κανόνων ενθαρρύνει την υπακοή τους από τους 

εργαζόμενους σαν να αποτελούν τους τελικούς στόχους και όχι τα μέσα για 

να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι., Αυτή η συμπεριφορά διατηρεί την 

υπάρχουσα κατάσταση και αποθαρρύνει την καινοτομία και την προσαρμογή 

σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή είναι άλλωστε και η κύρια κριτική που 

γίνεται στα αποτυχημένα προγράμματα ΔΟΠ (όπως σχολιάζεται παραπάνω), 

καθώς και στα πρότυπα ISO 9000. 
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Επίσης, υποστηρίζεται πως ο κλασσικός σχεδιασμός αναστέλλει την 

ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων, οι οποίοι γίνονται παθητικοί, 

εξαρτημένοι και μη δημιουργικοί, σαν αποτέλεσμα της τυφλής υπακοής τους 

σε κανόνες. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι συνεπείς με την ανθρώπινη 

ανάγκη για αυτονομία, έκφραση, επίτευξη και πρόοδο, και άρα η επιχείρηση 

χάνει σημαντικό κομμάτι των ανθρώπινων πόρων της. 

Ο Νεοκλασικός Σχεδιασμός αποτελεί αντίδραση στον κλασσικό σχεδιασμό, 

και χαρακτηρίζεται από χαμηλή πολυπλοκότητα, χαμηλή τυποποίηση και 

χαμηλό συγκεντρωτισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφουν 

επιχειρησιακές δομές στις οποίες οι εργασίες είναι λιγότερο εξειδικευμένες, 

τα τμήματα περιέχουν ετερογενείς μίξεις εργασιών,, οι περιοχές ελέγχου της 

διοίκησης είναι ευρύτερες, και υπάρχει αποκέντρωση της εξουσίας, με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι περισσότερο έτοιμες να αντιδράσουν σε 

περιβαλλοντολογικές αλλαγές. Οι υποστηρικτές του κλασσικού σχεδιασμού 

τονίζουν την σημαντικότητα κατανόησης α)της μοναδικότητας του ατόμου, 

και β)των ιδιαιτεροτήτων των περιστάσεων. «Με τον χαμηλό βαθμό 

τυποποίησης (απλοποίηση), τους άγραφους αλλά υπονοούμενους κανόνες και 

τακτικές (ανεπισημότητα), και τον υψηλό βαθμό μεταβίβασης εξουσιών και 

ευθυνών (αποκέντρωση), εστιάζει στην ευελιξία και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων» [136]. 

Η «contigencv approach» υποστηρίζει πως η καταλληλότητα του ενός ή του 

άλλου σχεδιασμού εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες εργάζεται η επιχείρηση, και από παράγοντες όπως η στρατηγική της, 

το εξωτερικό περιβάλλον της, και η τεχνολογία. 

Εφόσον κάθε επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο περιβάλλον της, 

κάθε μία από τις εξωτερικές δυνάμεις, όπως οι προμηθευτές, οι πελάτες, η 

κυβέρνηση και οι πιστωτές, μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της. Για 

ν' αναπτύξει μία επιχείρηση έναν σχεδιασμό κατάλληλο στο εξωτερικό της 

περιβάλλον, πρέπει - πρώτα -να αξιολογήσει προσεκτικά τις 

περιβαλλοντολογικές δυνάμεις, εάν είναι σταθερές, μεταβαλλόμενες, ή 

θυελλώδεις, και να διαλέξει μεταξύ του μηχανικού και του οργανικού 

μοντέλου δομής [136]. Η μηχανική δομή, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του 

κλασσικού σχεδιασμού, είναι ιδανική για επιχειρήσεις που ενεργούν σε 
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σχετικά σταθερό περιβάλλον, ενώ η οργανική δομή, η οποία έχει τα 

χαρακτηριστικά του νεοκλασικού σχεδιασμού, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 

επιχειρήσεις που ενεργούν σε θυελλώδες περιβάλλον. 

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που πρέπει να επηρεάζει τον σχεδιασμό 

μιας επιχείρησης, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την 

επιχείρηση, καθώς αποδείχτηκε ότι ο κλασσικός σχεδιασμός είναι 

περισσότερο αποδοτικός για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογία 

μαζικής παραγωγής, ενώ ο νεοκλασικός σχεδιασμός είναι περισσότερο 

κατάλληλος για επιχειρήσεις πουλ χρησιμοποιούν τεχνολογία μονάδας ή 

διαδικασίας (unit or process technology). 

Τέλος, ο κατάλληλος επιχειρησιακός σχεδιασμός εξαρτάται και από την 

στρατηγική της επιχείρησης. Η κατάλληλη οργάνωση για μια επιχείρηση 

εξαρτάται από το αν είναι πιο σημαντικό για την επιχείρηση να είναι 

περισσότερο αποδοτική και παραγωγική ή περισσότερο ευέλικτη και 

προσαρμόσιμη. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις βασικές ανταγωνιστικές 

στρατηγικές του Porter, μία στρατηγική χαμηλού κόστους μπορεί να 

αποδώσει καλύτερα με τον κλασσικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος 

δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Μία στρατηγική 

διαφοροποίησης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με το νεοκλασικό 

επιχειρησιακό σχεδιασμό ο οποίος επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες επιθυμίες του πελάτη, ενώ σε μία 

στρατηγική εστίασης ο κατάλληλος σχεδιασμός εξαρτάται από τις επιδιώξεις 

της επιχείρησης στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. 

Ακόμη, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγικές ανάπτυξης, χρειάζονται 

διαφορετικό σχεδιασμό σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους. Στο αρχικό στάδιο, 

όπου συνήθως ενδιαφέρονται για την αύξηση του όγκου πωλήσεων ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος σε μία συγκεκριμένη αγορά, η έμφαση είναι στην 

βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων πόρων για την παραγωγή μεγάλου όγκου 

μονάδων σε χαμηλή κατά μονάδα τιμή, και άρα ο κατάλληλος σχεδιασμός 

είναι ο κλασσικός. Στα επόμενα στάδια όμως, και καθώς προχωρούν προς 

γεωγραφική επέκταση και τελικά προς διαφοροποίηση, γίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά είδη 

περιβάλλοντος, και άρα ο νεοκλασικός σχεδιασμός γίνεται περισσότερο 

κατάλληλος. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις οι οποίες αλλάζουν την 
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στρατηγική τους να προσαρμόζουν κατάλληλα και τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό τους. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό πως για να γίνει σύγκριση της ΔΟΠ με την 

θεωρία της διοίκησης, θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση της με τα τρία πιο 

δημοφιλή μοντέλα οργάνωσης, το μηχανικό, το οργανικό, και το contigency, 

αφού αυτά τα τρία μαζί προσφέρουν ποικιλία απόψεων σχετικά με το 

μάνατζμεντ, και έτσι μπορούν να προσεγγίσουν διαφορετικές πλευρές της 

ΔΟΠ. Όπως επισημαίνει η Spencer [242]: «Παρόλο που οι μάνατζερ που 

υιοθετούν την ΔΟΠ μπορεί να μην ακολουθούν κανένα απ' αυτά τα μοντέλα 

αυτούσιο, η κλίση τους σε ένα από αυτά, και ο προσωπικός τους τρόπος 

αντίληψης της φύσης της επιχείρησης και του τρόπου οργάνωσης της μπορεί 

να επηρεάσει τον τρόπο εφαρμογής της ΔΟΠ στην επιχείρηση τους.». 

2.6.2.1: Η ΔΟΠ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το μηχανικό μοντέλο επιδιώκει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα 

μέσα από κανόνες, εξειδικευμένες εργασίες, επικέντρωση εξουσίας, 

κατακόρυφες σχέσεις επικοινωνίας, και λειτουργική διάταξη. 

Βασική διαφορά μεταξύ του κλασσικού μοντέλου και της ΔΟΠ είναι η 

διαφορά στόχων. Σύμφωνα με την άποψη των θεωρητικών του κλασσικού 

μάνατζμεντ, η επιχείρηση είναι ένα εργαλείο ή μηχανή σχεδιασμένη 

αποκλειστικά για την δημιουργία κέρδους στους ιδιοκτήτες της [244]. Κύριος 

στόχος του μηχανικού μοντέλου είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους όσον 

αφορά την ευημερία των μετόχων, και οι διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονται 

με τελικό γνώμονα την αξία που προσφέρουν σ' αυτούς. Αντίθετα, για την 

ΔΟΠ βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η ικανοποίηση του πελάτη, η 

οποία καθοδηγεί και την λήψη αποφάσεων. Η ΔΟΠ, χωρίς να υποτιμά την 

ανάγκη για κερδοφορία και ευημερία των μετόχων μιας επιχείρησης, εστιάζει 

στην ικανοποίηση του πελάτη σαν ,την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας 

επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα αυτή η ανάγκη. Σ' ένα περιβάλλον ΔΟΠ, οι 

βραχυπρόθεσμοι στόχοι που καθοδηγούν την καθημερινή δραστηριότητα και 

τις αποφάσεις της επιχείρησης πρέπει να σχετίζονται με την ικανοποίηση του 

πελάτη και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και όχι με το άμεσο κέρδος. 
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Ο Deming στέκεται κριτικά στην βραχυπρόθεσμη κερδοφορία σαν γνώμονα 

λειτουργίας της επιχείρησης, και στην «ματαιότητα της διοίκησης με 

αριθμούς». Οι στόχοι σχετικά με την κερδοφορία και την αξία για τους 

μετόχους θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι, χρησιμοποιώντας την 

ικανοποίηση του πελάτη σαν την κύρια στρατηγική επίτευξης τους. «Το 

ρίσκο που παίρνει η επιχείρηση όταν χρησιμοποιεί την μεγιστοποίηση της 

αξίας των μετόχων σαν βασικό οδηγό στην λήψη αποφάσεων, είναι ότι χάνει 

επαφή με τον λόγο ύπαρξης της, που είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη» [142]. 

Σύμφωνα με την ΔΟΠ, η επιχείρηση υπάρχει για να ικανοποιεί τις ανάγκες 

τόσο των μετόχων της, όσο και των προμηθευτών της, των εργαζομένων της. 

των πελατών της, και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο ενεργεί. Οι 

ανάγκες όλων αυτών των «ενδιαφερομένων» μπορούν να ικανοποιηθούν μόνον 

μέσα από την ικανοποίηση του πελάτη. 

«Επίσης, ενώ στο μηχανικό μοντέλο, κάθε άτομο προσπαθεί να 

μεγιστοποιήσει την προσωπική του οικονομική ευημερία, η ΔΟΠ αντίθετα, 

οραματίζεται μία σύγκλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των 

εργαζομένων, με τους μετόχους και τους πελάτες» [142]. Για την ΔΟΠ τα 

συμφέροντα των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών ταυτίζονται 

μ' εκείνα της επιχείρησης και συμπορεύονται με την ικανοποίηση του πελάτη 

και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Αυτό γιατί η παροχή υψηλής 

ποιότητας και η ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί στην επιβίωση και ευημερία 

της επιχείρησης στο μέλλον, η οποία σημαίνει αξία για τους μετόχους, 

ασφάλεια και ευημερία για τους εργαζόμενους, περισσότερες δουλειές για 

τους προμηθευτές και μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες, αφού η βελτίωση 

της ποιότητας μπορεί να μειώσει το κόστος και να τους δώσει το διπλό 

πλεονέκτημα της βελτιωμένης απόδοσης σε χαμηλότερη τιμή. 

Επίσης, η ΔΟΠ και το μηχανικό μοντέλο έχουν διαφορετική εστίαση. Το 

μηχανικό μοντέλο εστιάζει στην βελτίωση της απόδοσης, με έμφαση στην 

αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, αφού η επιχείρηση πρέπει να 

κατορθώσει ένα συγκεκριμένο στόχο απόδοσης. Κύριος στόχος της ΔΟΠ δεν 

είναι η παραγωγικότητα αλλά η ποιότητα, παρόλο που η πρώτη μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της δεύτερης. Η ΔΟΠ εστιάζει στην βελτίωση της ποιότητας, 

αλλά μέσω αυτού, κυρίως με την μείωση των σκάρτων και των ελαττωματικών, 

στοχεύει επίσης στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
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αποδοτικότητας της επιχείρησης. Πολλοί θεωρητικοί της ΔΟΠ, όπως ο 

Crosby, ισχυρίστηκαν ότι η βελτίωση της ποιότητας, λόγω της μείωσης της 

επανεργασίας, των άχρηστων, και των αναγκών επιθεώρησης, αποτελεί 

μοναδικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης. Αλλωστε, πρόσφατα άρθρα [246] 

σχετικά με την ΔΟΠ τονίζουν την ικανότητα της να μειώνει το κόστος της 

επιχείρησης και να αυξάνει τα κέρδη. 

Ένα άλλο σημείο διαφοράς τους είναι ο ρόλος της διοίκησης. Σύμφωνα με το 

μηχανικό μοντέλο και τον κλασσικό σχεδιασμό, ο ρόλος της διοίκησης είναι 

να σχεδιάζει, να οργανώνει, να κατευθύνει και να ελέγχει. Αντίθετα, η ΔΟΠ 

υποστηρίζει ότι ο ρόλος του μάνατζερ θα πρέπει να είναι η ηγεσία και όχι ο 

έλεγχος και η επιθεώρηση, η συνεργασία και η ενδυνάμωση και όχι η 

κατεύθυνση. Ο ρόλος τους έχει επαναπροσδιοριστεί, από καθοδηγητές που 

δίνουν διαταγές, σε ηγέτες που προσφέρουν όραμα και δημιουργούν το 

κατάλληλο σύστημα για να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα. Σύμφωνα με την 

ΔΟΠ η διοίκηση πρέπει με το προσωπικό της παράδειγμα να αποτελεί 

πρότυπο για τους εργαζόμενους και να τους δίνει όραμα. Είναι υπεύθυνη για 

την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην επιχείρηση και την ανάπτυξη και 

παροχή του κατάλληλου συστήματος, μέσα στο οποίο θα μπορέσει κάθε 

εργαζόμενος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Ο όρος διοίκηση 

αντικαθίσταται από τον όρο ηγεσία. Όπως όμως αναφέρει η Β. Spencer [242]: 

«Δύο από τις 14 αρχές διοίκησης του Fayol, υποστηρικτή της κλασσικής 

προσέγγισης, βρίσκονται σε συμφωνία με την φιλοσοφία της ΔΟΠ. Η πρώτη 

είναι ότι τα ατομικά συμφέροντα όλων των εργαζομένων θα πρέπει να 

υπόκεινται στο συνολικό συμφέρον της επιχείρησης και η δεύτερη είναι ότι 

πρέπει να υπάρχει σταθερότητα προσωπικού στην επιχείρηση, αφού οι 

άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να μάθουν». 

Οι διαφορές του μηχανικού μοντέλου και της ΔΟΠ, επεκτείνονται και στην 

διαχείριση και αντιιαετώπιση των εργαζοιιένων. Σύμφωνα με το μηχανικό 

μοντέλο διοίκησης οι μάνατζερ, σκέφτονται και σχεδιάζουν και οι 

εργαζόμενοι εκτελούν. Στην ΔΟΠ οι εργαζόμενοι δεν εκτελούν απλά, αλλά 

συμμετέχουν και στον σχεδιασμό της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι 

σκέφτονται και με την βοήθεια της διοίκησης μπορούν να προσφέρουν 

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την λύση προβλημάτων, την βελτίωση της 
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ποιότητας και την εύρεση αποδοτικότερων μεθόδων εργασίας, αφού αυτοί 

γνωρίζουν την εργασία τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ακόμη, 

σύμφωνα με το μηχανικό μοντέλο, οι εργαζόμενοι ακολουθούν διαταγές και 

ασκούν απλά, εξειδικευμένα καθήκοντα σε στενά καθορισμένες θέσεις 

εργασίας, έχουν πολύ μικρά περιθώρια πρωτοβουλίας και επιβλέπονται στενά 

από επιθεωρητές οι οποίοι ελέγχουν εάν η δουλειά τους είναι σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές που έχει θέσει η διοίκηση. Η απλότητα της εργασίας τους, 

καθιστά πολύ εύκολη την αντικατάσταση τους όταν χρειάζεται και κυρίαρχες 

αξίες αποτελούν η αποδοτικότητα, η συμμόρφωση, και η υπακοή. Η ΔΟΠ 

διευρύνει σημαντικά τον ρόλο των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας τους να 

συμμετέχουν και να προτείνουν τρόπους για βελτίωσης της εργασίας τους. Οι 

εργαζόμενοι δεν εκτελούν απλά εργασίες σχεδιασμένες από την διοίκηση, 

αλλά συμμετέχουν και οι ίδιοι στον σχεδιασμό τους. Τους καθιστά επίσης 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της δουλειάς τους, παρέχοντας τους επαρκή 

εκπαίδευση, γνώσεις λύσης προβλημάτων, και ακριβείς πληροφορίες και 

στοιχεία σχετικά με την εργασία τους και την απόδοση τους. Βασική υπόθεση 

της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων από την ΔΟΠ αποτελεί η ανάγκη να 

αισθάνεται ο εργαζόμενος ικανοποιημένος και υπερήφανος για την δουλειά 

του, και αυτό επιδιώκεται μέσα από την «ενδυνάμωση» και τον «εμπλουτισμό 

της εργασίας», σε αντίθεση με την εξειδίκευση και τα μικρά περιθώρια 

πρωτοβουλίας που επιτρέπει το μηχανικό μοντέλο στους εργαζόμενους. Οι 

εργαζόμενοι συνεισφέρουν ενεργά στην απόδοση και επιτυχία της 

επιχείρησης και τους αναγνωρίζεται η δυνατότητα τους για καινοτομία, 

δημιουργικότητα και αποτελεσματική συμμετοχή στην λύση προβλημάτων 

και στην βελτίωση των διαδικασιών. 

Ακόμη, ενώ στο μηχανικό μοντέλο επικρατεί η αντίληψη πως η χαμηλή 

απόδοση των εργαζομένων είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς παρότρυνσης τους, 

οι ερευνητές της ΔΟΠ αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να 

αποδώσουν καλύτερα απ' ότι τους επιτρέπει το σύστημα μέσα στο οποίο 

εργάζονται. Σύμφωνα με την ΔΟΠ, στο σύστημα, για το οποίο'υπεύθυνη είναι 

η διοίκηση, οφείλεται, η πλειοψηφία (80% περίπου) των προβλημάτων 

ποιότητας και όχι στους εργαζόμενους. Αρα, η πραγματική βελτίωση της 

ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσα από την βελτίωση του 

συστήματος. Η ηγεσία πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους της τις 

δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και προόδου, παρέχοντας τους 
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ταυτόχρονα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνουν σωστά την δουλειά 

τους. Μ' αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι αισθάνονται περηφάνια και 

ευχαρίστηση στη δουλειά τους, και έτσι αποδίδουν καλύτερα για την 

επιχείρηση. 

Επίσης, η χρηματική παρότρυνση που θεωρείται πανάκεια για το 

επιστημονικό μάνατζμεντ, αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την ΔΟΠ η οποία 

υποστηρίζει άλλες μορφές παρότρυνσης όπως η αυτό-εκτίμηση, η 

ικανοποίηση από την εργασία, η αναγνώριση και η κατάλληλη ηγεσία, που 

υποστήριξε σημαντικά ο Deming. 

Ενώ το μηχανικό μοντέλο επενδύει ελάχιστα στον εργαζόμενο, ο οποίος 

μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, η ΔΟΠ επενδύει σημαντικά επάνω στους 

εργαζόμενους τους οποίους θεωρεί σημαντικό κεφάλαιο και βασικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Μέσα από συνεχή εκπαίδευση 

και μάθηση, τόσο σχετικά με την εργασία τους όσο και σε άλλες δεξιότητες, 

αναπτύσσει την προσωπικότητα και τις ικανότητες τους, και τους καθιστά 

περισσότερο πολύτιμους για την επιχείρηση. Τέλος, η ΔΟΠ αντιμετωπίζει 

κάθε εργαζόμενο σαν εσωτερικό πελάτη της επιχείρησης, η ικανοποίηση του 

οποίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελεί το πρώτο βήμα για την 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. Η αντιμετώπιση αυτή απορρέει από την 

αντιμετώπιση ολόκληρης της επιχείρησης σαν μία αλυσίδα προμηθευτών -

πελατών, της οποίας ο τελευταίος μόνον κρίκος είναι ο εξωτερικός πελάτης. 

«Κάθε εργαζόμενος είναι μάνατζερ της διαδικασίας του, προσθέτοντας αξία 

σε κάποια εισερχόμενα, για να μετατραπούν σε εξερχόμενα, και 

επηρεάζοντας έτσι άμεσα την συνολική αξία που προστίθεται στο τελικό 

προϊόν, και δίδεται στον τελικό πελάτη» [13]. 

Όσον αφορά την διαχείριση διαδικασιών, οι ερευνητές της ΔΟΠ δίνουν την 

ίδια βαρύτητα στον έλεγχο, που δίνει και το μηχανιστικό μοντέλο, αλλά 

τονίζουν περισσότερο την ανάγκη ελέγχου των διαδικασιών, αντί των εκροών 

τους. Ο στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών, που αποτελεί βασικρ στοιχείο 

της ΔΟΠ, δίνει έμφαση στην ελάττωση της «ειδικής» διακύμανσης των 

διαδικασιών, έως ότου έρθουν υπό έλεγχο, και στην περαιτέρω ελάττωση της 

«τυχαίας» διακύμανσης τους, που οδηγεί και στην βελτίωση τους. Ο μόνος 

λόγος για τον οποίο μερικοί συνδέουν την ΔΟΠ με το επιστημονικό 

μάνατζμεντ, είναι η χρήση στατιστικών εργαλείων και η έμφαση που έχει 
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δοθεί από υποστηρικτές της ΔΟΠ, κυρίως από τον Deming, στην συνεχή 

παρακολούθηση και τον στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών, καθώς και στην 

εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε στατιστικές τεχνικές και εργαλεία 

λήψης αποφάσεων. «Αυτή η περιγραφή του ελέγχου των διαδικασιών μπορεί 

να παρομοιαστεί με το επιστημονικό μάνατζμεντ του Taylor, το οποίο τόνισε 

την σημασία του ενός βέλτιστου τρόπου για να γίνει μία συγκεκριμένη 

εργασία» [242]. Η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή όλων των 

εργασιών των εργαζομένων, που υποστηρίζουν συγγραφείς της ΔΟΠ, 

υποστηρίχτηκε αρχικά από το επιστημονικό μάνατζμεντ. Μάλιστα, η 

εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στην τέχνη της διοίκησης ξεκίνησε από 

τον Gilbreth [251], ο οποίος το 1923 υποστήριξε την χρήση χαρτών ελέγχου 

για την καταγραφή, ομαδοποίηση και απεικόνιση των πληροφοριών. Αυτή η 

«ποσοτική» πλευρά της ΔΟΠ. είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο έχει κατά 

καιρούς συγκριθεί με τις επιστημονικές μεθόδους του επιστημονικού 

μάνατζμεντ. 

Ένα άλλο κοινό μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι ότι επιδιώκουν και οι δύο 

την σταθεροποίηση και ικανότητα πρόβλεψης των διαδικασιών. Η διαφορά 

όμως είναι ότι η ΔΟΠ την επιδιώκει μέσα από την απομάκρυνση των ειδικών 

αιτιών διακύμανσης, με τις γνωστές επιπτώσεις στον τρόπο διοίκησης, ενώ το 

επιστημονικό μάνατζμεντ προσπαθεί να την πετύχει με την υπερβολική 

απλοποίηση και εξειδίκευση των εργασιών, οι οποίες τυποποιούνται λόγω της 

επαναλειψιμότητας. Ωστόσο, αντίθετα με το επιστημονικό μάνατζμεντ, η 

υπερβολική εξειδίκευση και τυποποίηση των εργασιών θεωρείται ότι οδηγεί 

σε μονοτονία και έλλειψη ικανοποίησης των εργαζομένων από την δουλειά 

τους, στοιχείο που σύμφωνα με την ΔΟΠ, οδηγεί σε χαμηλή και κακής 

ποιότητας απόδοση. Η ΔΟΠ ελέγχει τις διαδικασίες για να αυξήσει την 

συνέπεια, να ελαττώσει τα ελαττωματικά, και να επιταχύνει την ροή 

εργασίας. Η διαφορά με το μηχανικό μοντέλο έγκειται στο ότι οι εργαζόμενοι 

είναι αυτοί που όχι μόνον εκτελούν αλλά και σχεδιάζουν οι ίδιοι, με την 

βοήθεια κάποιου μάνατζερ, τις διαδικασίες, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο 

τους, και συμμετέχουν στην λύση προβλημάτων όταν αυτά εμφανίζονται. Η 

ενδυνάμωση και η εκμετάλλευση^ των γνώσεων και ικανοτήτων των 

εργαζομένων στην διαχείριση διαδικασιών, που υποστηρίζονται από την 

ΔΟΠ, δεν συμβαδίζουν με τον «εκτελεστικό» ρόλο στον οποίο τους 

περιορίζει το μοντέλο του Taylor. Στο μηχανικό μοντέλο τα λάθη 
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εντοπίζονται και διορθώνονται από τους ειδικούς κατά την διάρκεια της 

παραγωγής τους, ή μετά την παραγωγή τους, ή και μετά την αποστολή τους. 

Στην ΔΟΠ, η έμφαση είναι στην πρόληψη των λαθών και όχι στον εντοπισμό 

τους μετά το τέλος της εργασίας. Βασική αρχή της είναι ότι όσο πιο αργά 

εντοπίζεται ένα λάθος τόσο περισσότερο στοιχίζει για την επιχείρηση, ενώ 

το λάθος που φτάνει στον πελάτη έχει ανυπολόγιστο κόστος. Επίσης, τα λάθη 

εντοπίζονται και διορθώνονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους με την 

βοήθεια κάποιου ειδικού και όχι αντίθετα. 

Τέλος, η αναγνώριση από την ΔΟΠ ότι οι διαδικασίες πρέπει να 

αναθεωρούνται και να βελτιώνονται συνεχώς αποτελεί πρόοδο ως προς τις 

στατικές τεχνικές του επιστημονικού μάνατζμεντ, το οποίο πρέσβευε την 

τυποποίηση και τα οφέλη της. Στο μηχανικό μοντέλο, η σταθερότητα 

αντιμετωπίζεται θετικά, γιατί ευνοεί την ικανότητα πρόβλεψης, η οποία με 

την σειρά της ευνοεί τον έλεγχο. Αντίθετα η ΔΟΠ βασίζεται στην αρχή της 

συνεχούς βελτίωσης με μικρά και μεγάλα άλματα. Τελικός στόχος δεν είναι η 

τυποποίηση των διαδικασιών στον ένα καλύτερο τρόπο, αλλά η συνεχής 

βελτίωση τους, χρησιμοποιώντας σαν μέσο μόνον την τυποποίηση και την 

τεκμηρίωση, αφού πάντα υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι. 

Για την ΔΟΠ, από την στιγμή που το σύστημα έρθει υπό έλεγχο και γίνει 

σταθερό, μπορεί και να βελτιωθεί. Ο κύκλος είναι «Σχεδιασμός - Εφαρμογή -

Έλεγχος - Τυποποίηση» και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Οι συνεχείς μικρές 

βελτιώσεις ενσωματώνονται σε νέα πρότυπα για να διατηρείται η 

σταθερότητα του συστήματος, και οδηγούν προοδευτικά σε σημαντική 

βελτίωση του. Αυτή το στοιχείο συνεχούς αναζήτησης της βελτίωσης, 

αποτελεί ειδοποιό διαφορά μεταξύ της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και της σκέψης 

του μηχανικού μοντέλου. 

Οι φιλοσοφικές διαφορές του μηχανικού μοντέλου και της ΔΟΠ, επηρεάζουν 

βέβαια και την οργανωσιακιί δοιιή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την 

παραδοσιακή άποψη της διοίκησης επιχειρήσεων, η επιχείρηση αποτελείται 

από ένα σύνολο ξεχωριστών και εξειδικευμένων λειτουργιών, ·' οι οποίες 

τείνουν να ομαδοποιούνται και να συγχρονίζονται κάτω από μία λειτουργική 

ιεραρχία. Στο μηχανικό μοντέλο προτείνεται η κατακόρυφη ιεραρχία ή 

αλυσίδα εξουσίας, με κύριο στόχο την ανάθεση ευθυνών και τον έλεγχο, ενώ 
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οι κατά πλάτος της ιεραρχίας συνδέσεις γίνονται με ενδιάμεσους 

μεσολαβητές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην κορυφή της πυραμίδας. 

Αντίθετα, στη ΔΟΠ η ροή επικοινωνίας και πληροφοριών γίνεται 

περισσότερο οριζόντια και λιγότερο κατακόρυφα. Η άποψη της ΔΟΠ πως η 

επιχείρηση είναι ένα σύστημα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη, έχει ως επακόλουθο την αντιμετώπιση ολόκληρης της επιχείρησης 

σαν ένα σύνολο άλληλα-εξαρτώμενων διαδικασιών, οι οποίες συνδέονται με 

τις σχέσεις προμηθευτή-πελάτη, δημιουργώντας έτσι μία αλυσίδα της οποίας 

τελικός πελάτης είναι ο εξωτερικός πελάτης της επιχείρησης. «Οι 

διαδικασίες συνδέονται με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης, 

μέσα από μία ιεραρχία διαδικασιών. Κάθε διαδικασία περιέχει υπό-

διαδικασίες, και με τη σειρά της εμπεριέχεται σε μία ευρύτερη διαδικασία. 

Αυτή η δομή διαδικασιών επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την ιεραρχία» [13]. 

Σ' αυτό το σημείο η ΔΟΠ μπορεί να παραλληλιστεί με την συστημική 

προσέγγιση της επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία τα διάφορα μέλη της 

επιχείρησης πρέπει να αλληλοσυνδέονται και να αποτελούν ένα ενιαίο 

σύστημα. Ότι συμβαίνει σε ένα μέρος της επηρεάζει και τα άλλα και άρα οι 

μάνατζερ θα πρέπει να προβλέπουν τόσο τις ηθελημένες όσο και τις ακούσιες 

επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις τους σε κάθε τμήμα της 

επιχείρησης και άρα σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η ΔΟΠ προτείνει 

οριζόντιο σχεδιασμό, βασιζόμενο στη ροή των διαδικασιών, με στόχο τον 

καλύτερο συντονισμό, την συνεργασία, και την κατάργηση των εμποδίων 

μεταξύ των τμημάτων της. Επισημαίνει ακόμη την απομάκρυνση από την, 

βασισμένη στην εξειδίκευση, προσέγγιση της ομαδοποίησης παρόμοιων 

εργασιών σε λειτουργικά τμήματα. Οι Grant et al [142] σχολιάζουν ότι: 

«Κάτω από την ΔΟΠ, οι ομάδες της παραγωγής επικοινωνούν και 

ανακατεύονται με ομάδες άλλων τμημάτων και τομέων. Αυτές οι αλλαγές 

τείνουν να διευρύνουν την περιοχή ελέγχου των διευθυντών, επιτρέποντας 

έτσι την απομάκρυνση ολόκληρων στρωμάτων μέσης διοίκησης και 

προσωπικού. Έτσι προκύπτει μία πλατύτερη οργανωσιακή δομή». , 

Η ανάλυση του Juran [4] σχετικά με την επεξεργασία του προϊόντος, το οποίο 

«προοδεύει σταδιακά μέσα απ' όλα τα τμήματα της επιχείρησης, καθένα από 

τα οποία εκτελεί κάποιο είδος λειτουργίας που συνεισφέρει στο τελικό 

αποτέλεσμα», προσφέρει την βάση για το είδος της επιχειρησιακής δομής για 

ένα περιβάλλον ΔΟΠ. Υποθέτοντας μάλιστα ότι η ποιότητα αποτελεί κοινό 
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στόχο όλων των ατόμων, τότε η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης θα 

πρέπει να επιτρέπει στους εργαζομένους να συνεργάζονται για το καλό της 

επιχείρησης, χωρίς οργανωσιακά εμπόδια. 

Αλλωστε, διαφορετικός είναι και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του 

μηχανικού μοντέλου και της ΔΟΠ. Στο μηχανικό μοντέλο, οι στόχοι, τα 

πρότυπα, και τα μέσα μέτρησης ξεκινούν από την κορυφή και διαχέονται στην 

υπόλοιπη επιχείρηση. Στην ΔΟΠ, η επικοινωνία δεν είναι μόνον από πάνω 

προς τα κάτω, αλλά και αντίθετα, αφού βασική προϋπόθεση της είναι η 

ύπαρξη επίσημων μορφών επικοινωνίας από κάτω προς τα πάνω. Η 

επικοινωνία των εργαζόμενων αλλά και των κατώτερων βαθμίδων διοίκησης 

με τις ανώτερες πρέπει να είναι εύκολη και να ενθαρρύνεται. 

Επίσης, στον παραδοσιακό σχεδιασμό, υπάρχει ειδικό τμήμα ποιότητας, το 

οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ποιότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης. Οι διευθυντές ποιότητας και οι επιθεωρητές, λαμβάνουν τον 

ρόλο των απλών φυλάκων της ποιότητας, ο οποίος γίνεται ακόμη εντονότερος 

όταν το τμήμα διασφάλισης ποιότητας πέφτει πολύ χαμηλά στην ιεραρχία, 

συνδυάζοντας την υπερβολική ευθύνη με την ανεπαρκή αρμοδιότητα. Σε μία 

επιχείρηση όμως που εφαρμόζει ΔΟΠ, η ποιότητα δεν αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη ενός μόνον τμήματος, το οποίο εμφανίζεται ξεχωριστά στο 

οργανόγραμμα της. Αντίθετα, ο σχεδιασμός, έλεγχος και βελτίωση της 

ποιότητας είναι ευθύνη και αρμοδιότητα κάθε τμήματος και κάθε ατόμου, 

οποιασδήποτε βαθμίδας, μέσα στην επιχείρηση. Η σύνδεση του σχεδιασμού 

της ποιότητας με τον έλεγχο και την βελτίωση της από τον Juran, προεκτείνει 

την διοίκηση της ποιότητας από την περιοχή της παραγωγής στην περιοχή 

του στρατηγικού σχεδιασμού, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη για την 

ποιότητα από το τμήμα διασφάλισης ποιότητας, ή το τμήμα παραγωγής στην 

ανώτατη διοίκηση. 

Ο ρόλος του τμήματος διασφάλισης ποιότητας στη ΔΟΠ, είναι ο συντονισμός 

και η καθοδήγηση των ενεργειών όλων των τμημάτων για την διατήρηση και 

βελτίωση της ποιότητας. Οι διευθυντές ποιότητας και οι επιθεωρητές, οι 

οποίοι έχουνε άμεση πρόσβαση στην ανώτατη διοίκηση, έχουν τον ρόλο 

ειδικών τεχνικών που παρέχουν τα κατάλληλα μέσα και βοηθούν τους 

διευθυντές τμημάτων και τους εργαζόμενους να παράγουν υψηλή ποιότητα. Η 

ολική ποιότητα συντονίζει/ ολοκληρώνει ολόκληρη την διοίκηση της 

επιχείρησης. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει και ο Deming [3], «όλες οι 
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βαθμίδες διοίκησης, και όλο το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να μάθουν την 

νέα φιλοσοφία». 

Διαφορετικός όμως είναι και ο ρόλος της πληροφόρησης στις δύο 

προσεγγίσεις. «Στο μηχανικό μοντέλο της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική 

η πρόσβαση της διοίκησης σε στοιχεία και πληροφορίες για την λήψη 

αποφάσεων, και τον έλεγχο της απόδοσης» [142]. Και στην ΔΟΠ η 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη, αλλά η ροή της είναι διαφορετική. Η 

διάθεση στοιχείων είναι απαραίτητη όχι μόνον για την διοίκηση αλλά και για 

τους εργαζόμενους. Η ΔΟΠ ενθαρρύνει την αποκέντρωση της λήψης 

αποφάσεων και την συμμετοχή όλων των εργαζομένων σ' αυτή τη διαδικασία 

μέσα από αύξηση υπευθυνότητας, κύκλους ποιότητας και επίσημες 

διαδικασίες υποβολής προτάσεων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση 

σε στοιχεία σχετικά με την απόδοση τους και την εργασία τους, αφού αυτοί 

είναι πλέον υπεύθυνοι για τον έλεγχο της δουλειάς τους και μπορούν να 

παίρνουν αποφάσεις που την αφορούν. Ακόμη, εφόσον οι εργαζόμενοι 

καλούνται να συμμετέχουν στην βελτίωση της ποιότητας και της 

ικανοποίησης του πελάτη, είναι απαραίτητο να έχουν στην διάθεση τους 

αρκετές πληροφορίες και επαναπλη ροφό ρήση, που θα τους επιτρέψουν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους. Αλλωστε μία από τις αρχές της ΔΟΠ 

είναι η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων. 

Τέλος, σύμφωνα με το μηχανικό μοντέλο, η ποιότητα ορίζεται «εσωτερικά», 

και σημαίνει συμμόρφωση ως προς εσωτερικά ορισμένες προδιαγραφές. Μ' 

αυτήν την έννοια, ποιότητα σημαίνει έλλειψη ελαττωματικών, η οποία 

επιτυγχάνεται απαραίτητα με τον εντατικό έλεγχο των εργαζομένων από 

άλλους. Αντίθετα, η ΔΟΠ χρησιμοποιεί έναν εξωτερικά-προσανατολισμένο 

ορισμό της ποιότητας, σύμφωνα με τον οποίο ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση 

ή και υπέρβαση των απαιτήσεων και επιθυμιών του πελάτη. 

ι 

ι 

2.6.2.2: Η ΔΟΠ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σύμφωνα μ' αυτό το μοντέλο, η επιχείρηση αντιμετωπίζεται σαν ένας 

οργανισμός του οποίου ο σκοπός, η επιβίωση, μπορεί να επιτευχθεί μόνον με 
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την ανάπτυξη. Η συρρίκνωση θεωρείται ταυτόσημη με την παρακμή, την 

κατάρρευση, και τελικά τον θάνατο. Οι επιχειρήσεις, σαν ζώντες οργανισμοί, 

εξαρτώνται από το περιβάλλον τους για την παροχή πόρων, και έχουν την 

ικανότητα να ελέγχουν και να προσαρμόζουν την συμπεριφορά των μελών 

τους για την διατήρηση των χαρακτηριστικών του συνόλου σε αποδεκτά όρια 

[244]. Το οργανικό μοντέλο επιδιώκει ευελιξία και προσαρμοστικότητα μέσω 

καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα, εμπλουτισμό της 

εργασίας, οριζόντιες σχέσεις επικοινωνίας, σεβασμό, αναγνώριση και 

υποστήριξη των εργαζομένων, αποκέντρωση, και τμηματοποίηση κατά προϊόν 

ή πελάτη. Η εξέταση των βασικών στοιχείων και αρχών του οργανικού 

μοντέλου και η σύγκριση τους με τις αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ, από την 

Β. Spencer [242], αποκαλύπτει τη σημαντική σύγκλιση των δύο προσεγγίσεων. 

Εξετάζοντας αρχικά τους στόχους των δύο προσεγγίσεων, οργανικού 

μοντέλου και ΔΟΠ, βλέπουμε ότι αυτοί συμφωνούν. Το οργανικό μοντέλο 

διοίκησης θεωρεί ότι τελικός στόχος της επιχείρησης είναι η επιβίωση της. 

και αυτός ο στόχος πρέπει να βρίσκεται υπεράνω των προσωρινών στόχων 

απόδοσης και κέρδους που αποτελούν μόνον το μέσο για την επιβίωση και όχι 

τον αυτοσκοπό. Σύμφωνη με αυτή την άποψη είναι και η ΔΟΠ, η οποία 

προτείνει την ποιότητα σαν το μοναδικό μέσο για την επιβίωση της 

επιχείρησης στο μέλλον και αντιτάσσεται στους προσωρινούς στόχους 

απόδοσης, οι οποίοι αποτελούν τη βασική αιτία μη δέσμευσης της διοίκησης 

στην ΔΟΠ. Ο Deming προτείνει την ποιότητα και την συνεχή βελτίωση 

προϊόντων και υπηρεσιών σαν μόνο μέσο επιβίωσης και όχι σαν επιλογή. Το 

οργανικό μοντέλο θεωρεί πως ότι είναι καλό για την μακροπρόθεσμη 

επιβίωση της επιχείρησης είναι καλό και για όλα τα μέλη της. Για τον ίδιο 

λόγο και η ΔΟΠ ισχυρίζεται ότι αφού η ποιότητα και η ικανοποίηση του 

πελάτη είναι απαραίτητα για την επιβίωση της επιχείρησης στο μέλλον, 

πρέπει να ενσωματωθούν στην κουλτούρα της επιχείρησης και να δεσμευτούν 

σ' αυτά όλα τα μέλη της επιχείρησης. 

Αλλά και η περιγραφή του ρόλου της διοίκησης από το οργανικό μοντέλο 

δένει εύκολα με τον ρόλο της διοίκησης όπως έχει περιγραφεί από τους 

οπαδούς της ΔΟΠ. Σύμφωνα με το οργανικό μοντέλο, η διοίκηση αποτελεί 
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τον εγκέφαλο του συστήματος, και άρα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του 

οράματος και την δημιουργία πολιτικής και παραμέτρων του συστήματος για 

την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων [247]. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την 

θεωρία της ΔΟΠ, κύριο καθήκον της διοίκησης είναι η δημιουργία οράματος 

που περιέχει την ΔΟΠ σαν αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης, και η 

δημιουργία κατάλληλης δομής, πολιτικής και πρακτικών για την 

πραγματοποίηση αυτού του οράματος. 

Όσον αφορά τον ρόλο και την αντιμετώπιση των εργαζομένων, στο οργανικό 

μοντέλο οι εργαζόμενοι δουλεύουν για την εκπλήρωση ενός κοινού στόχου, 

και όχι από τυφλή υπακοή. Οι εργαζόμενοι έχουν την ελευθερία να παίρνουν 

τις κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν, 

ορίζουν τον ρόλο τους και αυξάνουν την δύναμη τους, καθιστώντας λιγότερο 

εύκολη την αντικατάσταση τους. Αυτή η αντιμετώπιση βέβαια έρχεται και 

πάλι σε συμφωνία με την ΔΟΠ, στο περιβάλλον της οποίας οι εργαζόμενοι 

παρακινούνται από την δέσμευση τους στην ποιότητα και τον κοινό στόχο 

που είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η αυξημένη εκπαίδευση και επένδυση 

στον ανθρώπινο παράγοντα, κάνει, και στην ΔΟΠ, λιγότερο εύκολη την 

αντικατάσταση τους [242]. Επίσης, η αύξηση της αποκέντρωσης μέσα στην 

επιχείρηση είναι σε συμφωνία με την ΔΟΠ, η οποία επίσης υποστηρίζει την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, την πρωτοβουλία τους για την λήψη 

αποφάσεων και την πολυτιμότητά τους για την επιχείρηση. 

Αλλωστε, πολλοί αναφέρουν ότι ο Deming, γκουρού της ΔΟΠ, έχει 

επηρεαστεί από την θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων και της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. «Ο Deming υιοθέτησε πολλές από τις κλασσικές ιδέες των 

ανθρωπίνων σχέσεων και επηρεάστηκε βαθιά από την δουλειά των Frederick 

Herzberg, Abraham Maslow, και του συναδέρφου του στο MIT, Douglas 

McGregor, λαμπρών και ηγετικών υποστηρικτών της κίνησης των ανθρωπίνων 

σχέσεων» [142]. 

Το μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την 

φιλοσοφία της ΔΟΠ σχετικά με την οργάνωση και την διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων, αφού οι πεποιθήσεις τους είναι κοινές. Το μοντέλο αυτό, 

το οποίο πρώτο-αναπτύχθηκε στο τέλος της δεκαετίας του '30, αρχές της 

δεκαετίας του '40, εστιάζει στο κοινωνικό περιβάλλον της εργασίας, σε 
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αντίθεση με το επιστημονικό μάνατζμεντ που εστίασε στο φυσικό. Εξετάζει 

τον ρόλο της επιχείρησης σαν κοινωνικού συστήματος με τυπικές και άτυπες 

μορφές επικοινωνίας, και όπως συμβαίνει και με την ΔΟΠ, δίνει έμφαση στις 

ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων της. Μελετά τα άτομα που 

εργάζονται σε ομάδες, παρατηρεί τον τρόπο συμπεριφοράς τους και 

προσπαθεί να τον εξηγήσει. Ασχολείται με προβλήματα, όπως είναι η 

εργασιακή μονοτονία, οι απουσίες, η κίνηση του προσωπικού, οι διαμάχες, η 

δυσφορία, η αναταραχή, και το χαμηλό ηθικό, όλα από τα οποία 

αναμφισβήτητα οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα. Βασικός ισχυρισμός 

του μοντέλου είναι ότι τα προβλήματα αυτά έχουν τις ρίζες τους στην 

υπερβολική μηχανοποίηση/ τυποποίηση της εργασίας, και στην 

επιχειρησιακή λογική που επέβαλε το επιστημονικό μάνατζμεντ. 

Οι ειδικοί των ανθρωπίνων σχέσεων προτείνουν ένα σύνολο από μεθόδους και 

τεχνικές διάγνωσης και επέμβασης, για την εξερεύνηση και ανάλυση του 

κοινωνικού συστήματος στον εργασιακό χώρο, και τη βελτίωση των σχέσεων. 

Η διεύρυνση, ο εμπλουτισμός, και η κυκλική αλλαγή εργασίας αντιτάσσονται 

στην υπερβολική μηχανοποίηση και τυποποίηση της εργασίας από το 

επιστημονικό μάνατζμεντ. Η εργασία σε μικρές ομάδες, και η ομαδικότητα 

έρχονται να αντικαταστήσουν την εργασία σε μορφή γραμμής 

συναρμολόγησης που πρότεινε το επιστημονικό μάνατζμεντ. 

Το μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων αναγνωρίζει, όπως και η ΔΟΠ, την 

παραγωγική δύναμη της ομαδικής εργασίας. Η ιεραρχία αποκτάει λιγότερη 

σημαντικότητα, και τονίζεται η σημασία της ηγεσίας, της συμμετοχής, και της 

επικοινωνίας. Τέλος, όπως και η ΔΟΠ, υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν 

έχουν μόνον οικονομικές ανάγκες, και άρα δεν παρακινούνται μόνον από 

οικονομικά κίνητρα. Η ασφάλεια, η σταθερότητα, η αναγνώριση 'και η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι μερικές άλλες από τις ανάγκες τους, και 

προτείνουν τα χρηματικά κίνητρα για ομαδική και όχι για ατομική απόδοση. 

Ακόμη, τόσο στο οργανικό μοντέλο όσο και στην ΔΟΠ, g έλεγχος 

μετατοπίζεται από τις κατακόρυφες ιεραρχίες σε οριζόντιες ροές διαδικασιών 

και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων και 

λειτουργιών επιτυγχάνεται με την συμμετοχή σε τυπικές και άτυπες ομάδες 

εργασίας και κύκλους ποιότητας. 
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Η αντιμετώπιση των προμηθευτών και των πελατών από την ΔΟΠ, σαν μέλη 

της επιχείρησης, είναι απόλυτα σύμφωνη με τη λογική του οργανικού 

μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο, οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από άλλες 

κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν ή να 

προβλεφθούν, και άρα η ενσωμάτωση μερικών απ' αυτές μέσα στην 

επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο που έχει η επιχείρηση επάνω 

τους [248]. 

Τέλος, βασική υπόθεση του οργανικού μοντέλου είναι ότι η επιχείρηση, σαν 

ζωντανός οργανισμός, πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντολογικές δυνάμεις, για να επιβιώσει, και άρα πρέπει συνεχώς να 

αλλάζει. Συνεπής μ' αυτή τη φιλοσοφία είναι και η συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, που 

πρεσβεύεται από την ΔΟΠ. Η συνεχής βελτίωση πετυχαίνεται με την 

εκμετάλλευση των εξωτερικών ευκαιριών και την ανταπόκριση στις 

μεταβολές των επιθυμιών και των απαιτήσεων των πελατών. Το οργανικό 

μοντέλο δίνει έμφαση στην μελέτη και αξιολόγηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και στην προσαρμογή της επιχείρησης στα αποτελέσματα. 

"Αυτό, για την ΔΟΠ, σημαίνει ανάλυση και αξιολόγηση των επιθυμιών των 

πελατών και προσαρμογή της επιχείρησης σ' αυτές τις επιθυμίες με τον 

σχεδιασμό προϊόντων, υπηρεσιών, και παραγωγικών διαδικασιών που τις 

ικανοποιούν, που είναι άλλωστε και ο ορισμός ττκ ποιότητας στην ΔΟΠ". 

Όπως τελικά επισημαίνει η Spencer [242]: «Μερικές από τις «επαναστατικές» 

νέες ιδέες της ΔΟΠ προέρχονται από την θεωρία συστημάτων και το 

οργανικό μοντέλο διοίκησης. Το μοντέλο αυτό είναι συμβατό με τον 

εξωτερικά προσανατολισμένο ορισμό ποιότητας που δίνει η ΔΟΠ, σαν 

ικανοποίηση του πελάτη, την εξασθένιση των επιχειρησιακών συνόρων, την 

έμφαση στην οριζόντια ροή εργασίας, την ελάττωση των εμποδίων μεταξύ των 

τμημάτων και τις δια-λειτουργικές ομάδες, την χρήση του οράματος σαν 

κίνητρο εργασίας, και .την δέσμευση στην ενδυνάμωση των εργαζομένων, 

μέσα σε όρια που ορίζονται από το σύστημα. Αλλωστε, ο Deming, σε όλο του 

το έργο, περιγράφει τις επιχειρήσεις σαν συστήματα. Ακόμη, και τα δύο 

μοντέλα, υποθέτουν ότι η διοίκηση είναι ικανή να επηρεάζει και να 
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διαμορφώνει την επιχειρησιακή κουλτούρα για την βελτίωση της απόδοσης 

και την επιβίωση της επιχείρησης.» 

Ωστόσο, παρ' όλες τις ομοιότητες με το οργανικό μοντέλο, δεν πρέπει να 

υποτιμήσουμε και τις μηχανικές της ρίζες. Η ΔΟΠ δεν απορρίπτει το 

μηχανικό μοντέλο και υιοθετεί το οργανικό, αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και 

από τα δύο. "Παρόλο που πολλές από τις ιδέες της ΔΟΠ είναι παρόμοιες με 

τις αντίστοιχες του οργανικού μοντέλου, βασίζονται πάνω σε συγγενείς ιδέες 

του μηχανικού μοντέλου (π.χ. η διακύμανση πρέπει να ελέγχεται και να 

μειώνεται, οι στόχοι απόδοσης πρέπει να πραγματοποιηθούν και οι 

διαδικασίες θα πρέπει να λειτουργούν αποδοτικά.) Κάποια μάλιστα από τα 

οργανικά συστατικά της ΔΟΠ, μπορούν να επιτύχουν μόνον εάν στηριχτούν 

σε αντίστοιχα μηχανικά. Για παράδειγμα, οι δια-λειτουργικές ομάδες μπορούν 

να πετύχουν πραγματικές βελτιώσεις μόνον εάν εργάζονται με σταθερές και 

καλά ορισμένες εργασίες. Παρόμοια, η ικανοποίηση των πελατών είναι 

πιθανότερο να επιτευχθεί όταν οι απαιτήσεις τους μεταφράζονται επιτυχώς σε 

εσωτερικά πρότυπα ποιότητας και επιτυγχάνεται συμμόρφωση ως προς αυτά 

τα εσωτερικά πρότυπα» [242]. Σ' αυτήν άλλωστε την αντίληψη στηρίζεται και 

ο ορισμός της ποιότητας που δίνει ο Crosby, «συμμόρφωση στις απαιτήσεις». 

Οι διαφορές ανάμεσα στην «ορθολογιστική» σχολή, που βασίζεται στις αρχές 

του επιστημονικού μάνατζμεντ και την θεωρία της γραφειοκρατίας, και στην 

σχολή των «Ανθρώπινων σχέσεων», που βασίζεται στον ρόλο της 

επιχείρησης σαν κοινωνικού συστήματος, έχουν ομαδοποιηθεί κάτω από τις 

ταμπέλες «Θεωρία Χ» και «Θεωρία Υ» [142]. 

Είναι σίγουρο πως η ΔΟΠ ταυτίζεται σημαντικά με τις υποθέσεις της θεωρίας 

Υ, αφού όπως και ο Deming [3] αναφέρει: «Οι άνθρωποι γεννιούνται με 

εσωτερική παρότρυνση Οι άνθρωποι γεννιούνται με ανάγκη για σχέσεις 

με άλλους ανθρώπους, με ανάγκη να αγαπούν τους γύρω τους και να είναι οι 

ίδιοι αγαπητοί, με ανάγκη να είναι σεβαστοί στους άλλους Ο άνθρωπος 

γεννιέται με φυσική τάση να μαθαίνει και να είναι εφευρετικός.» / 

Μερικοί συγγραφείς του μάνατζμεντ ισχυρίζονται ότι η ΔΟΠ μπορεί να 

γεφυρώσει αυτές τις δύο σχολές, αφού η επιστημονική προσέγγιση της ΔΟΠ 

είναι συνεπής με τις θεωρίες της ορθολογιστικής σχολής, ενώ ο σχεδιασμός 
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εργασίας, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, και τα σημεία που αφορούν στην 

δομή της επιχείρησης είναι σύμφωνα με την προσέγγιση των ανθρωπίνων 

σχέσεων [4] Σχετικά μ' αυτή τη γεφύρωση, ο Peter Drucker [250] αναφέρει: 

«Η ικανότητα της ΔΟΠ να γεφυρώσει τις δύο σχολές οφείλεται σε ένα 

σημαντικό στοιχείο - Η πληροφόρηση από τις αναλυτικές μεθόδους 

επανέρχεται στους υπαλλήλους αντί για τη διοίκηση. Ευθυγραμμίζοντας την 

πληροφόρηση με την ανάθεση ευθύνης στους εργαζόμενους, ο SPC λύνει μία 

μέχρι τώρα άλυτη διαμάχη. Για περισσότερο από έναν αιώνα, έχουν 

κυριαρχήσει δύο βασικές προσεγγίσεις στην κατασκευή, και ειδικά στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η μία είναι η μηχανική προσέγγιση, με οδηγό το 

«επιστημονικό μάνατζμεντ» του Frederick Winslow Taylor. Η άλλη είναι η 

προσέγγιση των «ανθρωπίνων σχέσεων», που αναπτύχθηκε πριν από τον Ιο 

παγκόσμιο πόλεμο από τους, Andrew Carnegie, Julius Rosenwald, και Hugo 

Munsterbubrg, ψυχολόγο του Harvard. Οι δύο προσεγγίσεις έχουν μόνιμα 

χαρακτηριστεί ως αντίθετες, και μάλιστα ως «άλληλα-αναιρόμενες». Στον 

στατιστικό έλεγχο της ποιότητας συμπορεύονται». 

Στο ίδιο θέμα, οι Grant et al [142] σχολιάζουν: «Εκτός από το μοντέλο 

ανθρωπίνων σχέσεων, η ΔΟΠ έχει ενσωματώσει και πολλές ιδέες του 

επιστημονικού μάνατζμεντ. Συνενώνει βελτιωμένες τεχνικές διαχείρισης 

διαδικασιών και ανθρωπίνων σχέσεων. Οι μάνατζερ αλλά και οι εργαζόμενοι 

εκπαιδεύονται στον στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών, στην διοίκηση 

παραγωγής, και σε τεχνικές λεπτομερούς ανάλυσης της εργασίας, ώστε να 

μπορέσουν να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της αποδοτικότητας, και της 

ποιότητας στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην διανομή και στις 

πωλήσεις....Η ΔΟΠ είναι εκλεκτική σαν τεχνική, αλλά σαν ιδεολογία 

ακολουθεί την κλασσική προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων. Η «ολική 

ικανοποίηση του πελάτη» που υποστηρίζει δίνει στην επιχείρηση μία 

επίσημη αποστολή, αναθέτοντας ηγετικό ρόλο στους μάνατζερ, και 

ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους, αναβαθμίζοντας τους απρ απλούς 

υφιστάμενους σε μέλη ομάδας.» · ' 

2.6.2.3: Η ΔΟΠ ΚΑΙ TO «CONTIGENCY» ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι υποστηρικτές αυτού του μοντέλου δέχονται ότι η επιχείρηση είναι ένα 

σύστημα με συγκεκριμένα όρια που το χωρίζουν από το εξωτερικό 
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περιβάλλον του, το οποίο το επηρεάζει. Διαφωνούν με την ύπαρξη ενός 

μοναδικού, βέλτιστου τρόπου οργάνωσης και διοίκησης, και προτείνουν 

οργανωσιακές δομές και συστήματα διοίκησης κατάλληλα για την 

συγκεκριμένη κατάσταση της επιχείρησης μετά από ανάλυση του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος της, και καθορισμό των αντίστοιχων 

μεταβλητών. Αποφάσεις όπως ο βαθμός συγκεντρωτισμού, ο βαθμός 

ενδυνάμωσης των εργαζομένων, ο βαθμός τυποποίησης, το είδος της δομής, 

και άλλα που αφορούν την οργάνωση της επιχείρησης, εξαρτώνται από το 

τελικό προϊόν που παράγει η επιχείρηση, την παραγωγική διαδικασία, την 

τεχνολογία, και το εξωτερικό περιβάλλον της [142]. 

Αντίθετα, οι αρχές, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της ΔΟΠ προτείνονται για κάθε 

επιχείρηση, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σχετικά με το εξωτερικό 

περιβάλλον της, το προϊόν, την τεχνολογία, ή την παραγωγική διαδικασία που 

χρησιμοποιεί. Αλλωστε τα δεκατέσσερα σημεία του Deming, καθώς και τα 

δέκα «απόλυτα» του Crosby έχουν την μορφή «συνταγών» που απευθύνονται 

σε όλες τις επιχειρήσεις. Η κατάλληλη προσαρμογή τους στις συγκεκριμένες 

περιστάσεις ανατίθεται στην ηγεσία της κάθε επιχείρησης. 

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί ερευνητές της ΔΟΠ οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι η εφαρμογή κάποιου προγράμματος ΔΟΠ θα πρέπει να προσαρμόζεται 

στις ανάγκες της επιχείρησης. Ο Atkinson [33], υποστηρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνολογία, έχουν διαφορετική 

ιστορία και εμπειρίες, απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικά 

προϊόντα, και απασχολούν εργαζόμενους διαφορετικής κουλτούρας, και γι' 

αυτόν τον λόγο, η προσπάθεια ανάπτυξης ολικής ποιότητας και η ανάγκη 

βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Kees Van Ham [34], είπε σχετικά με την ανάπτυξη Ολικής 

Ποιότητας ότι: "Οι επιχειρήσεις διαφέρουν από πλευράς ιστορίας, αγοράς, 

στυλ ηγεσίας, και κουλτούρας περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει το προσωπικό της, μοναδικό πρόγραμμα 

εφαρμογής Ολικής Ποιότητας, και δεν μπορούμε να μιλάμε για μία γενική 

συνταγή εφαρμογής για όλους". 

Μάλιστα, ο Van Der Akker [35], υποστήριξε ότι η ΔΟΠ πρέπει να εφαρμοστεί 

με διαφορετικό τρόπο ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικές εγκαταστάσεις της 

ίδιας της επιχείρησης λόγω της διαφοράς στην κουλτούρα τους. 
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Ot P. George Benson, Jayant V. Saraph, και Roger G. Schroeder [32], το 1991 

εξέτασαν εμπειρικά την επιρροή του ποιοτικού πλαισίου μιας επιχείρησης 

στην διαχείριση ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, μελέτησαν την σχέση μεταξύ 

του επιχειρησιακού ποιοτικού πλαισίου, της ιδανικής διαχείρισης της 

ποιότητας, και της πραγματικής διαχείρισης της ποιότητας, με συλλογή 

δεδομένων από 152 επιχειρήσεων κατασκευής και υπηρεσιών. Το τελ ικό 

συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως τόσο η ιδεατή όσο και η πραγματική 

διαχείριση της ποιότητας επηρεάζονται από το ποιοτικό πλαίσιο της 

επιχείρησης, από εσωτερικούς παράγοντες όπως η γνώση της διοίκησης, η 

ανώτερη υποστήριξη για ποιότητα, και η προηγούμενη απόδοση στην 

ποιότητα, και από εξωτερικούς παράγοντες όπως ο βαθμός ανταγωνισμού στον 

κλάδο, και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις σε ποιοτικά θέματα. 

Έτσι, παρόλο που οι περισσότεροι συγγραφείς θεωρούν ότι η ιδανική 

διαχείριση της ποιότητας είναι μία μοναδική και παγκόσμια έννοια, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ακόμη και η έννοια της ιδεατής 

διαχείρισης της ποιότητας εξαρτάται από το πλαίσιο ποιότητας της 

επιχείρησης (όπως αυτό ορίστηκε από τους ερευνητές) και άρα είναι χρήσιμο 

να το γνωρίζει η επιχείρηση, ώστε να μπορεί να εξηγεί και να προβλέπει 

θέματα που αφορούν την διαχείρισης της ποιότητας. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ακόμη, ότι η εντύπωση των διευθυντών για την ιδεατή 

διαχείριση της ποιότητας δεν επηρεάζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, 

το είδος της επιχείρησης, ή την θέση του διευθυντή σ' αυτήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΑΝΑ/^ΓΣ Η ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΟΠ / 

νγχΤΓΡίΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σ' αυτό χ ° κεφάλαιο, θα εξεταστούν αναλυτικά οι βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, 

ρ σ ι μ 0 ττοιώντας ως οδηγό τις κατηγορίες του βραβείου Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA), αφού αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πλαίσιο 

στην συνέχεια Ίια τ Τ 1 ν εμπειρική έρευνα της διατριβής. 

Οι λ ό γ ο ι Ylct τους οποίους επιλέχθηκε αυτό το βραβείο ως πλαίσιο εξέτασης 

ττκ Δθΐ1> αναφέρονται στην περιγραφή του βραβείου στο δεύτερο κεφάλαιο, 

καθώς Κ-0-1 σ τ Γ 1 ν περιγραφή της έρευνας, στο έκτο κεφάλαιο. Συμπληρωματικά, 

αναφέρε^ 0 · 1 κ α ι "Π επισήμανση των Dean & Bowen για το MBNQA: 

« Υ π ά ρ Χ ° υ ν π ° λ λ ά πλεονεκτήματα για την χρήση των κριτηρίων του Baldrige. 

ΚαταρΧ"Πν' το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται το βραβείο αγγίζει 

τους κ ύ ρ ι θ υ ζ τ °μείς της ΔΟΠ. Δεύτερον, έχει επανειλημμένα ανανεωθεί από 

οιιάδα ειδικών στην ΔΟΠ, ώστε να αντιπροσωπεύει την σύγχρονες τάσεις 

/σκέψεις σ τ Ί Ί ν Ολική Ποιότητα. Τρίτον, το πλαίσιο του βραβείου δεν 

π ε ο ι ο ρ ί ζ ε τ α ι σ ε ^ α συγκεκριμένη άποψη/θεωρία, (π.χ. του Deming ή του 

Juran) αλλά ενσωματώνει όλες τις διαφορετικές απόψεις προσεγγίσεις.» 

ΤαυτΟΎΡ° ν α α ε τ Τ Ί ν παρουσίαση και ανάλυση των βασικών κατηγοριών της 

ΔΟΠ γίνεται συσχέτιση τους με τις άλλες θεωρίες διοίκησης. 

3.1: ΗΤ££ΙΑ 

3.1.1: H j j y £ g f a σ τ Τ Ι ΑΟΠ 

Ο Ross p e r o t είπε κάποτε ότι η διαχείριση αρμόζει σε αποθέματα α \̂.λά όχι σε 

ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται ηγεσία [13]. Σαν μια νέα μορφή αλλαγής της 

ε π ι - , ε ι ρ η σ ΐ α κ ή ς κουλτούρας, η ΔΟΠ απαιτεί ποικιλία προσόντων και 

μεθόδων, πέρα από την παραδοσιακή εκπαίδευση και πείρα του ηγέτη. Η 

ΔΟΠ υποσττ1Ρ^ζει ότι η βελτίωση της ποιότητας είναι ευθύνη των ανωτάτων 

στελεχών της επιχείρησης, οι οποίοι θα πρέπει να επιδείξουν την κατάλληλη 
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ηγεσία, για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ικανοποίηση του πελάτη. Η 

ηγεσία θα πρέπει να προσφέρει όραμα, κατεύθυνση, και ενέργειες 

προσανατολισμένες στην ποιότητα. Ο Deming [3] καλεί την διοίκηση να 

μεταβάλλει την επιχειρησιακή φιλοσοφία, καθιερώνοντας την ηγεσία στην 

θέση της επιθεώρησης. Ο Ishikawa [7] το επαναλαμβάνει αυτό, λέγοντας πως 

η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει ηγεσία στην ποιότητα και στον 

έλεγχο της ποιότητας. 

Ηγεσία στη ΔΟΠ σημαίνει δεσμευμένη στην ποιότητα ανώτατη διοίκηση. 

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος 

ποιότητας, και πολύ περισσότερο για την υιοθέτηση ολικής ποιότητας, η 

απόλυτη δέσμευση της διοίκησης στη προσπάθεια. Τόσο ο Deming [3], όσο 

και ο Juran [4], υποστηρίζουν ότι η τεράστια πλειοψηφία των προβλημάτων 

ποιότητας οφείλονται στο σύστημα, για το οποίο υπεύθυνη είναι η διοίκηση. 

Αρα, η επιτυχημένη διαχείριση της ποιότητας επαφείεται, σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, στη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Μάλιστα, ο Feigenbaum [6] 

υποστηρίζει ότι ο γενικός διευθυντής μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι ο 

κύριος σχεδιαστής του προγράμματος ποιότητας της επιχείρησης, και ο 

Crosby [5] σχολιάζει, πως αυτό το καθήκον είναι πολύ σημαντικό, για να 

αφεθεί απλά σαν υπευθυνότητα των διευθυντών ποιότητας. Η δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης αντιμετωπίζεται από τους συγγραφείς, σαν ένα μέσο 

προώθησης της δέσμευσης σε ολόκληρη την επιχείρηση. 

Η δέσμευση στην ποιότητα έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές και από πάρα 

πολλούς συγγραφείς ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας, με αποκορύφωμα ίσως 

την δήλωση των Peters και Austin [148] ότι «Η ποιότητα είναι μία λειτουργία 

δέσμευσης», και ότι η ουσία της διοίκησης είναι η δέσμευση στους 

ανθρώπους και τα προϊόντα της. 

Αλλωστε, έχει αποδειχτεί και μέσα από εμπειρικές μελέτες [115J, ότι η 

κατανόηση, η ηγεσία, και η συνεχής υποστήριξη της διοίκησης αποτελούν 

τον πρώτο πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για την εφαρμογήιτης ΔΟΠ 

[115]. 

Εκτός από τα βασικά στοιχεία ηγεσίας που αφορούν άμεσα το σύστημα της 

επιχείρησης, όπως η υπευθυνότητα για την ποιότητα, η ανάπτυξη πολιτικής 

ποιότητας, η θέσπιση και παρακολούθηση στόχων, οι επιθεωρήσεις 
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ποιότητας και οι αξιολογήσεις, εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη 

κουλτούρας και οράματος ποιότητας, η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο ενθαρρύνεται η καινοτομία και η λήψη ρίσκου, και δίνεται 

μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας, απ' ότι σε άλλους 

βραχυπρόθεσμους στόχους. 

Η κατανόηση της έννοιας της κουλτούρας μέσα στην επιχείρηση είναι πολύ 

σημαντική. Παρόλο που οι επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους 

διαφορετικών εθνικοτήτων και κουλτούρας, μέσα στην επιχείρηση 

αναπτύσσεται πάντα μια μοναδική «επιχειρησιακή κουλτούρα». Για την 

επιτυχημένη αλλαγή στην ΔΟΠ, είναι απαραίτητο να αλλάξει αυτή η 

επιχειρησιακή κουλτούρα, λόγω των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν 

μεταξύ των παραδοσιακών δυτικών πρακτικών με τις σχετικά νέες πρακτικές 

της ΔΟΠ. Ο Glover [135] αναφέρει σχετικά: «.'Όταν μια ετπχείρηση επιχειρεί την 

μετάβαση της στην ΔΟΠ, πρέπει να αρχίσει να βλέπει τις καταστάσεις, τους 

ανθρώπους, και τις διαδικασίες, με αντίθετο τρόπο απ' αυτόν που είχε συνηθίσει 

ακολουθώντας τις δυτικές τακτικές και αξίες. Οι ξεπερασμένες μας αντιλήψεις και 

αξίες σχετικά με την διοίκΐ]οι\ και τις επιχειρήσεις έχουν συνεισφέρει στην τωρινή 

κρίσί] ποιότητας». 

Η θετική στάση της διοίκησης στη προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας 

είναι απαραίτητη, τόσο με τα λόγια, όσο και με τις πράξεις. Η μορφή ηγεσίας 

που απαιτείται είναι ενεργητική και όχι παθητική. Η διοίκηση θα πρέπει να 

δίνει έμπρακτα προτεραιότητα στη ποιότητα, και να πορεύεται και να ενεργεί 

σύμφωνα μ' αυτά που λέει, ώστε να είναι αξιόπιστη στην αντίληψη των 

εργαζομένων. Ως δείκτης δέσμευσης της διοίκησης στη ποιότητα, θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν οι ώρες που αφιερώνει η διοίκηση για την 

υποστήριξη, την καθοδήγηση και την παρότρυνση των εργαζομένων. Η 

ενεργός συμμετοχή της σε ομάδες βελτίωσης της ποιότητας, η προσωπική 

εκτίμηση της απόδοσης σχετικά με την ποιότητα, οι επαφές με τους πελάτες, 

και η αναγνώριση των εργαζομένων που συμβάλλουν στην βελτίωση της 

ποιότητας, βοηθούν σημαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο Bryce [104] 

επισημαίνει ότι: «Η διοίκηση θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα με ενεργό 

συμμετοχή και δέσμευση για την πραγματοποίηση των στόχων ποιότητας, 

αναλαμβάνοντας υπευθυνότητα για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, 

και αλλάζοντας διαδικασίες, και πρακτικές που αποτελούν εμπόδια για την 
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βελτίωση». Επίσης, ο Gilbert [146], ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρκετή η 

ανάπτυξη μιας πολιτικής ποιότητας από την επιχείρηση. Η ορατή συμμετοχή 

και η συνειδητοποιημένη δράση της διοίκησης, είναι αυτά που ξεχωρίζουν τα 

επιτυχημένα προγράμματα ποιότητας. 

Οι Leonard και Sasser [18], βλέπουν την «υποστήριξη», σαν τη βασικότερη 

απαίτηση για ένα πρόγραμμα ποιότητας, παρόλο που πιστεύουν ότι και η 

προσωπική συμπεριφορά της διοίκησης παίζει σημαντικό ρόλο για την 

επίτευξη των αλλαγών που απαιτούνται. Ο Crosby [5] είναι περισσότερο 

απόλυτος σχετικά με τον ενεργό ρόλο που πρέπει να παίξει η διοίκηση στην 

όλη προσπάθεια, και δηλώνει πως «Συμμετοχή , αντί για υποστήριξη, 

απαιτείται από την διοίκηση», τέλος, ο Cook [94] αναφέρει ότι: «Σε ένα 

περιβάλλον ολικής ποιότητας, οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν πολλά 

πράγματα, όπως: α)να δείχνουν ενδιαφέρον, β)να παρέχουν πόρους, και γ)να 

ενθαρρύνουν την συμμετοχή όλων των εργαζομένων, γιατί όλες οι αλλαγές 

πρέπει να προέρχονται από την ηγεσία». 

Στις επιχειρήσεις ολικής ποιότητας, η πρώτη που εκπαιδεύεται σε θέιιατα 

ποιότητας και ολικής ποιότητας, είναι η ανώτατη διοίκηση. Αυτό είναι 

απαραίτητο, για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση που θα ακολουθήσει στα 

υπόλοιπα άτομα της επιχείρησης, θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

της επιχείρησης, και για να επιβεβαιωθεί η δική της δέσμευση και ηγεσία για 

την ποιότητα . Η ηγεσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 

αρχές της ΔΟΠ εφαρμόζονται πλήρως, επανεξετάζονται, αναθεωρούνται και 

βελτιώνονται συνεχώς. Η διοίκηση θα πρέπει να συμμετέχει αποτελεσματικά, 

μαθαίνοντας πρώτη την εφαρμογή των εργαλείων και τεχνικών βελτίωσης της 

ποιότητας; παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους (χρόνο και χρήμα),για τη 

συμμετοχή των εργαζομένων; και βελτιώνοντας το σύστημα μέσα στο,οποίο 

ενεργούν οι εργαζόμενοι. 

Η ΔΟΠ αναγνωρίζει ότι τα κεφάλαια μιας επιχείρησης δεν περιορίζονται 

μόνο στα κτίρια, στη γη, στον εξοπλισμό, και στις τραπεζικές καταθέσεις. 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, κεφάλαια αποτελούν και οι εργαζόμενοι, 

οι πελάτες, οι προμηθευτές, το περιβάλλον, η κοινότητα, η φήμη στην αγορά, 

οι αξίες, και η συνολική κουλτούρα. Σύμφωνα με τον Glover [135]: «Είναι η 

επιτυχημένη διαχείριση όλων αυτών των κεφαλαίων που Θα εξασφαλίσει τελικά την 
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επιτυχημένη απόδοση σε μια επιχείρηση. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να 

προσαρμοστεί στις αλλαγές και προκλήσεις αυτής της δεκαετίας χωρίς να 

διαχειρισθεί αποτελεσματικά όλ' αυτά τα κεφάλαια».. 

ΓΥ αυτό, σημαντική ευθύνη της διοίκησης αποτελεί η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων, ο ρόλος των οποίων στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας με 

μικρά βήματα, που πρεσβεύει η ΔΟΠ, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αλλωστε, η 

συνειδητοποίηση από τους εργαζόμενους ότι δεν έχουν καμία δύναμη να 

αλλάξουν ή να βελτιώσουν οτιδήποτε, μέσα από δική τους προσπάθεια, είναι 

ένας από τους .κύριους λόγους που οδηγούν στην απάθεια για οποιαδήποτε 

προσπάθεια γίνεται στην επιχείρηση. Με την αποκέντρωση των λειτουργικών 

αποφάσεων, η ΔΟΠ αυξάνει τυπικά τη συμμετοχή των χαμηλότερων βαθμίδων 

στις ανωτέρου επιπέδου αποφάσεις. Οι δύο τάσεις που υποστηρίζονται από τη 

ΔΟΠ, αυτοδιοίκηση και συμμετοχική λήψη αποφάσεων, φέρνουν ουσιαστική 

αλλαγή στον ρόλο της διοίκησης. Ο Glover [135] αναφέρει σχετικά: «Σε μία 

φιλοσοφία ΔΟΠ, οι προτεραιότητες της διοίκησης επανα-ιεραρχούνται, οι 

διοικητικές λειτουργίες λήψης αποφάσεων και ελέγχου συρρικνώνονται, και 

οι ρόλοι της διοίκησης σαν σύμβουλοι και καθοδηγητές μεγαλώνουν». 

Επίσης, η αλλαγή απαιτεί ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα βελτιώνονται 

συνεχώς οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τεχνικές. Η στροφή σ' ένα 

περιβάλλον όπου η βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών θα είναι ο κανόνας, 

απαιτεί δραστικές αλλαγές στο προηγούμενο καθεστώς της επιχείρησης, με 

συνεχή εξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών, πρακτικών, και μεθόδων 

της επιχείρησης. Ο Zangwill [114] αναφέρει σχετικά: «Αυτό που πρέπει να 

παρέχει ένα σύστημα ποιότητας, είναι βελτίωση του τρόπου με τον οποίο 

γίνεται η εργασία, και αυτή είναι η ουσία της ηγεσίας». Σύμφωνα .με τον 

Γλοωερ [135]: «Εκείνοι οι ηγέτες που καλλιεργούν μία ευέλικτη 

επιχειρησιακή κουλτούρα, με δραστήριες πρακτικές και λήψη αποφάσεων με 

συναίνεση, θα επιβιώσουν στο μέλλον. Η διοικητική συμπεριφορά είναι 

βασικό στοιχείο της επιτυχίας της ΔΟΠ. Η χρήση του χρόνου, οι 

προτεραιότητες, οι καθημερινές δραστηριότητες και σχέσεις με τους 

εργαζόμενους είναι ενδεικτικά του τι συμβαίνει στην επιχείρηση». 

Τέλος, βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η σταθερότητα της διοίκησης 

μέσα στην επιχείρηση, και η δέσμευση της μεσαίας διοίκησης, ο ρόλος της 
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οποίας είναι επίσης πολύ σημαντικός, αφού αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ ανώτατης διοίκησης και εργαζομένων. Ο Crosby θεωρεί πολύ 

σημαντικό το στυλ διοίκησης για την φιλοσοφία της πρόληψης και της 

βελτίωσης στο βιβλίο του «Quality Is Free» [5]. Τα προσόντα που τονίζει είναι 

η ικανότητα να ακούει, να συνεργάζεται, να βοηθάει, να εφαρμόζει 

αποφάσεις, να μαθαίνει, να ηγείται και να ακολουθεί. 

Οι Saraph et al [107], εντόπισαν δεκατρείς μεταβλητές σγετικά ιιε τον ηγετικό 

ρόλο της διοίκησης, και την πολιτική ποιότητας, με τις οποίες υποστηρίζουν 

πως η διοίκηση μπορεί να αξιολογήσει τον ηγετικό της ρόλο, την δέσμευση, 

και την πολιτική της σχετικά με την ποιότητα. Αυτές οι μεταβλητές 

περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ο βαθμός στον οποίο αναλαμβάνει 

υπευθυνότητα για την ποιότητα, ο βαθμός στον οποίο αξιολογείται σε σχέση 

με την πολιτική ποιότητας, ο βαθμός στον οποίο υποστηρίζει μακροπρόθεσμα 

προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, το είδος των στόχων ποιότητας που 

θέτει, και τη σχετική σημασία που αποδίδει στην ποιότητα σε σύγκριση με τα 

χρονοδιαγράμματα και το κόστος. 

Πολλές από τις παραπάνω απαιτήσεις σχετικά με την ηγεσία, καλύπτονται 

από τα παρακάτω έ£ι κοινά χαρακτηριστικά/ ενέργειες που παρουσίασαν 

επιτυχημένα ηγέτες επιχειρήσεων που εφήρμοσαν Ολική Ποιότητα [13]: 

• Αναπτύσσουν στρατηγικό όραμα και ξεκάθαρες αξίες ποιότητας , οι οποίες 

αποτελούν την βάση για την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σ' όλα τα 

επίπεδα της επιχείρησης. Το όραμα και οι αξίες αυτών των επιχειρήσεων 

είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα, τον εσωτερικό και τόν 

εξωτερικό πελάτη, την συνεχή βελτίωση και την ομαδικότητα 

• Θέτουν υψηλές προσδοκίες: Ένας ηγέτης μπορεί να εμπνεύσει τους 

ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν πίστευαν ότι μπορούν να κάνουν. 

Για να επιτύχει όμως αυτούς τους «απαιτητικούς» στόχους πρέπει να 

παρέχει στους εργαζόμενους τους κατάλληλους πόρους και υποστήριξη, 

ιδιαίτερα εκπαίδευση και μάθηση. / 

• Δείχνουν ουσιαστική προσωπική δέσμευση και συμμετοχή στην ποιότητα, 

σαν μέρος της αποστολής τους. Δείχνουν ένα ιδιαίτερο πάθος για την 

ποιότητα, και με την ενεργό συμμετοχή τους κάνουν πράξη τα όσα λένε. 
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Έτσι, αποτελούν πραγματικά μοντέλα προς μίμηση για όλους τους 

εργαζόμενους. 

• Ενσωματώνουν τις αξίες ποιότητας στις καθημερινές πρακτικές διοίκησης 

και ηγεσίας. Αξιολογούν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της 

προσωπικής τους ηγεσίας, εντοπίζοντας τις αδυναμίες τους και 

λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Οι ηγέτες θεωρούν τον εαυτό τους 

υπεύθυνο για το είδος ηγεσίας που παρέχουν και χρησιμοποιούν εργαλεία 

ποιότητας για να βελτιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες. 

• Δημιουργούν και διατηρούν ένα περιβάλλον κατάλληλο για άριστη 

εργασία. Οι ηγέτες παρέχουν ένα περιβάλλον με λίγες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μάνατζερ να πειραματίζονται και 

να παίρνουν ρίσκο, να επιτρέπει στους εργαζόμενους να εκφράζονται 

ανοικτά για τα προβλήματα τους, να ευνοεί την ομαδική εργασία, και να 

προωθεί την κατανόηση των εργαζομένων σχετικά με τις ευθύνες τους για 

την ποιότητα. 

• Διασφαλίζουν ότι η μεσαία διοίκηση και οι επιθεωρητές καταλαβαίνουν 

τον ρόλο τους και τις ευθύνες τους για την ποιότητα, αφού η διοίκηση σε 

όλα τα επίπεδα- πρέπει να επικοινωνεί και να ενδυναμώνει τις αξίες 

ποιότητας σ' όλους τους εργαζομένους. Βασικό κριτήριο προαγωγής των 

μάνατζερ γίνεται η απόδοση τους σχετικά με την ποιότητα, και η 

υποστήριξη τους στην στρατηγική ποιότητας. 

3.1.2: Θεωρίες Ηγεσίας/ Συσχέτιση με ΑΟΠ 

Ο Peter Drucker [144] αναφέρει ότι ο ρόλος της διοίκησης είναι να κάνει 

παραγωγικούς τους υπαλλήλους, και από την ικανότητα της εξαρτάται η θέση 

της επιχείρησης στην ανταγωνιστική αρένα. Ειδικότερα, λέει: «Η διοίκηση, η 

ικανότητα της, η ακεραιότητα της, και η απόδοση της θα είναι καθοριστικές 

τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τον υπόλοιπο ελεύθερο κόσμο 

στις ερχόμενες δεκαετίες». 

Επίσης, σχετικά με τη σημαντικότητα της διοίκησης, οι Peters και; Waterman 

στο βιβλίο τους «In Search of Excellence» [14], γράφουν: «Υπάρχουν καλά νέα 

από την Αμερική. Οι επιτυχημένες μέθοδοι διοίκησης σήμερα δεν αποτελούν 

αποκλειστικό προνόμιο της Ιαπωνίας. Τα καλά νέα έρχονται από την 

παραγωγή προϊόντων που δουλεύουν και από την τίμια αντιμετώπιση των 
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ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν με την επιχείρηση Ακόμη 

και η δουλειά της διοίκησης γίνεται πιο ευχάριστη. Αντί να παίζει 

εγκεφαλικά παιχνίδια μέσα στα στείρα ησυχαστήρια της, ασχολείται με την 

ανάπτυξη αξιών και την προώθηση τους στους υπαλλήλους, μέσα από 

ουσιαστική ηγεσία και ανακοίνωση τους στον χώρο εργασίας.». 

Δεκάδες διαφορετικές θεωρίες σχετικά με την ηγεσία βρίσκονται στην 

βιβλιογραφία, μετά από χιλιάδες μελέτες πάνω στο αντικείμενο. Ωστόσο^ 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις βασικές προσεγγίσεις: 

1. Προσέγγιση Χαρακτηριστικών Γνωρισμάτων (Trait Approach): Αυτή η 

προσέγγιση περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και 

μεθόδους αναγνωρισμένων ηγετών. Μελέτη της βιβλιογραφίας και έρευνας 

σε «trait» θεωρίες ηγεσίας έδειξε τα παρακάτω έξι επιθυμητά γνωρίσματα 

ενός ηγέτη [136]: α)Κινητήρια Δύναμη (Την θέληση να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, υψηλή ενέργεια, και επιδίωξη επιτυχίας), β)Κίνητρο 

(Δυνατή επιθυμία να ηγείται και να επηρεάζει ανθρώπους), γ)Ακεραιότητα 

(Ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τους άλλους), δ)Αυτοπεποίθηση 

(Αποφασιστικότητα, θετική σκέψη, και εμπιστοσύνη), ε)Ευφυία (Ικανότητα 

να χειρίζεται και να επεξεργάζεται πολύπλοκες πληροφορίες), και 

στ)Γνώσεις (Καλή κατανόηση της δουλειάς, της επιχείρησης και του 

κλάδου). 

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει δεχθεί αρκετή κριτική, αφού διάφορες 

έρευνες απέδειξαν ότι οι ικανοί ηγέτες δεν έχουν απαραίτητα κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και όμως να είναι 

όλοι εξίσου πετυχημένοι [ 13]. 

2. Behavioral View/ Behavioral Theories of leadership: Η προσέγγιση αυτή 

επιχειρεί να ανακαλύψει την σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς τ,ων ηγετών 

και της απόδοσης τους, ώστε να εντοπίσει εκείνα τα χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς που εξασφαλίζουν επιτυχημένη απόδοση στα καθήκοντα με 

ταυτόχρονη ικανοποίηση των εργαζομένων. 
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Το πρώτο μοντέλο αυτής της προσέγγισης αναπτύχθηκε από μία σειρά 

ερευνών που έγιναν στο πανεπιστήμιο του Ohio [252], και οι οποίες έδειξαν 

ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μιας 

άνθρωπο-κεντρικής προσέγγισης που εστιάζει στις σχέσεις με τους 

εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, και μιας εργασιο-κεντρικής 

προσέγγισης που εστιάζει στο να γίνει τελικά η δουλειά. 

Έρευνα του πανεπιστημίου του Michigan [136] έδειξε ότι ο ηγέτης της 

άνθρωπο-κεντρικής προσέγγισης καθορίζει τους στόχους, τους 

γνωστοποιεί στους ακολούθους του, και τους δίνει σημαντική ελευθερία για 

να τους επιτύχουν. Αντίθετα, ο ηγέτης της εργασιο-κεντρικής 

προσέγγισης, καθορίζει τους στόχους, σχεδιάζει την δουλειά των 

ακολούθων του, τους επιβλέπει στενά για να ελέγξει την συμμόρφωση τους 

ως προς τις οδηγίες του, χρησιμοποιεί πρότυπα επίπεδα απόδοσης και 

κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με υψηλή 

απόδοση ηγούνταν από ηγέτες με ανθρωποκεντρικό στυλ. 

Σ' ένα περιβάλλον ΔΟΠ ταιριάζει περισσότερο ο ηγέτης της άνθρωπο-

κεντρικής προσέγγισης, αφού η ΔΟΠ δίνει τεράστια σημασία στις 

δυνατότητες των ανθρώπων και στη συνεισφορά τους στην επιχείρηση. 

Ακόμη, οι γενικότερες υποθέσεις της ΔΟΠ σχετικά με τις ικανότητες και 

ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και με το κατάλληλο στυλ διοίκησης που 

πρέπει να αναπτυχθεί για να τις ικανοποιήσει, είναι σε αρμονία με τις 

αντίστοιχες υποθέσεις της άνθρωπο-κεντρικής προσέγγισης διοίκησης. 

Ωστόσο, στη θεωρία της ΔΟΠ, μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποια 

στοιχεία κοινά με την εργασιο-κεντρική προσέγγιση, όπως είναι η 

τεκμηρίωση και τυποποίηση των διαδικασιών, ο στατιστικός έλεγχος 

διαδικασιών, η διατήρηση στοιχείων απόδοσης τους, και η ελάττωση των 

διακυμάνσεων. 

Ένα άλλο περίφημο behavioral μοντέλο ηγεσίας είναι οι θεωρίες Χ και Υ 

του Douglas McGregor [254]. Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ 

παραδοσιακής διοίκησης και ηγεσίας αντανακλώνται στις διαφορές μεταξύ 

της θεωρίας Χ και θεωρίας Υ του McGregor. Τα μοντέλα αυτά δείχνουν ότι 

οι ηγέτες έχουν συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με τους εργαζόμενους και 
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αυτές οι απόψεις επηρεάζουν το στυλ διοίκησης που εφαρμόζουν, με 

αποτέλεσμα να έχουμε δύο διαφορετικούς τύπους ηγέτη, τον τύπο Χ και 

τον τύπο Υ. 

Οι υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν οι μάνατζερ τύπου Χ είναι 

ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιπαθούν την εργασία τους και όποτε 

είναι δυνατόν την αποφεύγουν, οπότε χρειάζεται εξαναγκασμός, 

καθοδήγηση και στενή παρακολούθηση για να επιτύχουν τους 

επιχειρησιακούς στόχους. Οι περισσότεροι έχουνε λίγες φιλοδοξίες, 

αποφεύγουν την λήψη ευθυνών, και ενδιαφέρονται κυρίως για την 

ασφάλεια στην θέση εργασίας τους. 

Οι υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν οι μάνατζερ τύπου Υ είναι 

ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται ως φυσική την άσκηση φυσικής 

και πνευματικής προσπάθειας στην εργασία τους και προτιμούν την αυτό-

καθοδήγηση και τον αυτοέλεγχο. Επίσης, οι περισσότεροι μαθαίνουν, με 

την ενθάρρυνση, να δέχονται και να αναλαμβάνουν ευθύνες και να 

δείχνουν φαντασία και δημιουργικότητα για την λύση επιχειρησιακών 

προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι, κάτω από αποτελεσματική ηγεσία, και όταν 

τους δίνονται τα απαραίτητα μέσα, προσπαθούν από μόνοι τους να 

πετύχουνε υψηλή απόδοση. 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω υποθέσεων, η αντιμετώπιση ενός 

εργαζόμενου που δεν καταφέρνει να φτάσει τους στόχους διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των δύο τύπων μάνατζερ. Ο τύπος Χ μάνατζερ, τον 

αντιμετωπίζει σαν τεμπέλη που χρειάζεται στενή παρακολούθηση, ενώ ο 

τύπος Υ μάνατζερ προσπαθεί να τον βοηθήσει να κάνει σωστά τη δουλειά 

του, προσφέροντας του περισσότερη εκπαίδευση, υποστήριξη και 

αυτονομία. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο προτεινόμενος τρόπος 

συμπεριφοράς ενός ηγέτη σύμφωνα με την προσέγγιση της ΔΟΠ ταυτίζεται 

μ' αυτόν της θεωρίας Υ. Μάλιστα, μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του 

Deming είναι σε συμφωνία με τη θεωρία Υ. Βασική υπόθεση της ΔΟΠ είναι 

ότι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να κάνουν καλής ποιότητας δουλειά και 

είναι σε θέση να το πετύχουν μόνον όταν η διοίκηση τους παρέχει τα 

κατάλληλα μέσα. Το σύστημα μέσα στο οποίο ενεργούν οι εργαζόμενοι 
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είναι υπεύθυνο για το 80% των προβλημάτων που συμβαίνουν, και η 

διοίκηση είναι η μόνη υπεύθυνη για την βελτίωση του. 

Ένα επίσης δημοφιλές behavioral μοντέλο ηγεσίας είναι το Managerial 

Grid των Blake-Mouton [13], το οποίο επανεκδόθηκε το 1991 σαν 

Leadership Grid από τους Blake & McCanse [136]. Το μοντέλο αυτό ορίζει 

πέντε διαφορετικά στυλ διοίκησης, με διαφορετικές αναλογίες ανθρωπο

κεντρικής και εργασιο-κεντρικής προσέγγισης, αφού υποστηρίζει την 

ανάγκη εστίασης και στα δύο, και υποστηρίζει ότι οι ικανοί ηγέτες 

οφείλουν να βρουν την κατάλληλη για την επιχείρηση τους ισορροπία. 

Σύμφωνα μ! αυτό το μοντέλο, ο ηγέτης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ, βρίσκεται 

περισσότερο κοντά στον (9,9) ηγέτη (Διοίκηση Ομάδας) του managerial 

Grid, σ' ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και σεβασμού, όπου η εργασία 

διεξάγεται από δεσμευμένους ανθρώπους, με κοινό όραμα και άλληλα-

εξάρτηση. 

3. Situational approaches/Situational Theories of leadership: Αυτή η 

προσέγγιση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μία παγκόσμια προσέγγιση 

διοίκησης, αλλά ο αποτελεσματικός τρόπος ηγεσίας εξαρτάται από τις 

συγκεκριμένες καταστάσεις, και καθορίζεται από τρεις μεταβλητές: τον 

ηγέτη, τους υφιστάμενους, και την κατάσταση. 

Η τρέχουσα θεωρία ηγεσίας βασίζεται σημαντικά σ' αυτήν την προσέγγιση 

και υποστηρίζει ότι είναι μάλλον αδύνατον να επιτευχθούν τα ίδια 

αποτελέσματα ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο ηγεσίας σε διαφορετικές 

καταστάσεις. 

Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα που προτείνουν την κατάλληλη 

μορφή ηγεσίας για διαφορετικές μορφές των τριών μεταβλητών, και για 

συνδυασμούς τους. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά αυτών των μοντέλων, 

μπορούμε να πούμε ότι ο ηγέτης της ΔΟΠ αντιπροσωπεύεται περισσότερο 

από το GII στυλ ηγέτη της situational θεωρίας ηγεσίας που προτάθηκε από 

τους Vroom και Yetton, και τροποποιήθηκε από τους Vroom και Jago [13]. 

Σύμφωνα μ' αυτό το μοντέλο, ο ηγέτης μοιράζεται κάθε πρόβλημα με τους 

ακολούθους του, σε μία ομάδα. Η ομάδα δημιουργεί και αξιολογεί 

εναλλακτικές λύσεις, και προσπαθεί να επιτύχει συμφωνία σε μία λύση. Ο 
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ηγέτης ενεργεί σαν επικεφαλής της ομάδας, και η λύση που έχει την 

υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας, γίνεται αποδεκτή και εφαρμόζεται. 

Εκτός όμως από τις παραπάνω βασικές προσεγγίσεις, προκύπτουν κατά 

καιρούς και διάφορες νέες θεωρίες ηγεσίας οι οποίες επιχειρούν να 

βελτιώσουν και να συμπληρώσουν τις προηγούμενες, δίνοντας απαντήσεις 

εκεί που δεν δίνουν οι παραδοσιακές θεωρίες. 

Μία τέτοια ανερχόμενη θεωρία ηγεσίας είναι η «Μετασγ η ματιστικη» [13], η 

οποία επιχειρεί να εξηγήσει τις ηγετικές ανάγκες για την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος ολικής ποιότητας σε μία επιχείρηση. Ο Bernard Bass 

ισχυρίζεται ότι «μετασχηματιστής» ηγέτης είναι κάποιος που δείχνει 

χαρισματική ηγεσία, που εμπνέει, που ερεθίζει πνευματικά και που κάνει 

καθέναν από τους υφιστάμενους να αισθάνεται ότι είναι μοναδικός. 

Επισημαίνει ότι οι ηγέτες είναι ικανοί να υποκινούν και να χρησιμοποιούν τις 

αξίες, τα πιστεύω και τις ικανότητες των ακολούθων τους για να επιτύχουν 

τους στόχους τους. Οι ηγέτες που κατορθώνουν τα παραπάνω σ' ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ή σε περίπτωση κρίσης, είναι οι 

«μετασχηματιστές» [136]. 

Οι ηγέτες αυτού του μοντέλου μπορούν να υιοθετήσουν την συμπεριφορά 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω μοντέλα ηγεσίας, αρκεί να σκέφτονται 

μακροπρόθεσμα, να εστιάζουν στον πελάτη, να προωθούν κοινές αξίες και 

όραμα στην επιχείρηση, να επενδύουν στην εκπαίδευση, να παίρνουν κάποια 

ρίσκα, και να φέρονται στους εργαζομένους σαν άτομα με ξεχωριστή 

προσωπικότητα. 

Όπως σχολιάζουν οι Dean και Bowen [130]: «Συνήθως η αλλαγή για την ΔΟΠ 

στηρίζεται στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της επιχείρησης, από τον 

κατακόρυφο, ιεραρχικό τρόπο οργάνωσης, στον οριζόντιο, βασιζόμενο στο 

σύστημα και στις διαδικασίες. Αρα, η μετασχηματιστική θεωρία μπορεί να 

είναι το κλειδί για την μόνιμη μετάβαση της επιχείρησης σε μία κουλτούρα 

ΔΟΠ. Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ δίνουν έμφαση στις ενέργειες της ανώτατης 

ηγεσίας, σε μεγάλο βαθμό όπως. και η θεωρία της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας». 

Συγγραφείς της ΔΟΠ, αλλά και της μετασχηματιστικής ηγεσίας, τονίζουν τη 

σημασία της επικοινωνίας και μετάδοσης των αξιών, του σαφούς ορισμού και 

της εφαρμογής ενός οράματος. Το όραμα αυτό, μεταφράζεται στη ΔΟΠ ως 
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ευθυγράμμιση των αξιών όλων των μελών της επιχείρησης με τις αξίες της 

ποιότητας, της εστίασης στον πελάτη, της συνεχούς βελτίωσης, και της 

ομαδικής εργασίας. 

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι ηγέτες ΔΟΠ να είναι μετασχηματιστές. 

Ο μετασχηματιστής χαρισματικός ηγέτης συναντάται σπάνια, και είναι 

περισσότερο αποτελεσματικός στις κορυφαίες θέσεις της επιχείρησης. Ο 

Atkinson [255] επισημαίνει: «Μία επιχείρηση που προσπαθεί να εφαρμόσει 

Ολική Ποιότητα χρειάζεται τόσο τους ηγέτες που ορίζουν το όραμα και τις 

αξίες της επιχείρησης, όσο και αυτούς που είναι αποτελεσματικοί στην 

άσκηση της καθημερινής εργασίας που είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

τους». 

Όπως άλλωστε αναφέρουν οι Evans & Lindsay [13]: «Ο σκοπός των διαφόρων 

θεωριών ηγεσίας είναι η εξήγηση των διαφορετικών στυλ ηγεσίας. Ο καλά 

ενημερωμένος μάνατζερ, μηχανικός ή τεχνικός, θα πρέπει να γνωρίζει καλά 

αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, για την καλύτερη κατανόηση της 

επίδρασης που έχουν οι διαφορετικοί τρόποι ηγεσίας στην συμπεριφορά των 

εργαζομένων, ώστε να οδηγήσουν στην επιτυχημένη υιοθέτησης της ΔΟΠ». 
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3.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3.2.1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Λέγεται πως η στρατηγική δυναμικότητα μιας επιχείρησης θεωρείται 

συνάρτηση της ελκυστικότητας της αγοράς και της δύναμης της επιχείρησης 

[66]. Η ελκυστικότητα της αγοράς εξαρτάται από το μέγεθος της και την 

δυνατότητα ανάπτυξης που παρέχει, ενώ η δύναμη της επιχείρησης αφορά τον 

τρόπο λειτουργίας της. 

Η τάση ανάπτυξης της ποιότητας σαν βασικής στρατηγικής παραμέτρου στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, εξηγείται χαρακτηριστικά από τους Κ. Ohmae [66] 

και Joe Flower [67]: 

«Πριν από την δεκαετία του '70, η ελκυστικότητα της αγοράς και η εσωτερική 

δύναμη μιας επιχείρησης θεωρούνταν ίσης σημαντικότητας, και γι' αυτό το 

λόγο υπήρχε ισορροπία στην χρήση τους σαν βασικά στοιχεία της συνολικής 

στρατηγικής (corporate strategy). 

Στην δεκαετία του '70, όπως αναφέρει ο Joe Flower[67]: "Πολλές επιχειρήσεις 

αντιμετώπιζαν το μέγεθος της αγοράς, σαν βασικό μέσο για την απεριόριστη 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Έτσι πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να δίνουν 

λιγότερη έμφαση στην εσωτερική δύναμη και ικανότητα τους, αυξάνοντας 

σημαντικά την έμφαση στην ανακάλυψη ελκυστικών αγορών. Σε γενικές 

γραμμές, επικρατούσε η αντίληψη ότι πρόσθετη αξία στις επιχειρήσεις 

πετυχαίνεται κυρίως μέσα από την εξωτερική τους ανάπτυξη, με αγορές και 

συγχωνεύσεις, παρά μέσα από την εσωτερική βελτίωση της λειτουργίας τους, 

και την αύξηση των δυνατοτήτων τους. 

Από την δεκαετία του '80 όμως, ο στρατηγικός προσανατολισμός 

μεταφέρθηκε από την ελκυστικότητα της αγοράς στην εσωτερική ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Αυτή η τάση περιγράφτηκε και σαν 

«Επιστροφή στις Βάσεις». Όπως αναφέρει ο Joe Flower [67], «Το κέρδος δεν 

είναι αρκετό. Το κέρδος, σαν στόχος, είναι ανεπαρκές ακόμη κάι για την 

διατήρηση του κέρδους. Την δεκαετία του '90, πολλές επιχειρήσεις 

προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο εσωτερικό 

προσανατολισμό, με έμφαση σε αυτό που τόσο πολύ έχει σχολιαστεί και 

αναλυθεί, στην ποιότητα. Η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας δίνει στην 
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επιχείρηση τη δυνατότητα να συνδυάσει δύο από τις τρεις γενικές 

στρατηγικές που προτείνει ο Porter, την στρατηγική διαφοροποίησης με την 

στρατηγική χαμηλού κόστους». 

Ο λόγος που επιτρέπει αυτό το συνδυασμό, είναι ο επιτυχημένος συνδυασμός 

ποιότητας και παραγωγικότητας, όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. 

Η κατηγορία «Στρατηγικός Σχεδιασμός» στο MBNQA, θίγει στον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη προγραμμάτων με ειδική εστίαση 

στον πελάτη και τη λειτουργική απόδοση της επιχείρησης. Τονίζει ότι η 

ποιότητα - όπως αυτή ορίζεται από τον πελάτη - και η άριστη λειτουργική 

απόδοση, πρέπει να αποτελούν κεντρικό στοιχείο στο συνολικό 

επιχειρηματικό σχεδιασμό. Το πρώτο μέρος των απαιτήσεων εστιάζει στον 

τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει 

μία στρατηγική εστιασμένη στον πελάτη, και το δεύτερο, στην επιτυχημένη 

μετάφραση των επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για 

τις ομάδες εργασίας και για τους προμηθευτές. 

Είναι απαραίτητο για μια επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να υιοθετήσει 

ολική ποιότητα, να διευκρινίσει πρώτα την αποστολή της και τις μελλοντικές 

της ανάγκες, ώστε να μπορέσει να προσδιορίσει τον ρόλο της ποιότητας στην 

ικανοποίηση τους [102]. Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, όπως 

υποστηρίζουν πολλοί γκουρού της ποιότητας, μπορεί να ξεκινήσει με την 

διαμόρφωση της πολιτικής ποιότητας στην επιχείρηση, η οποία πρέπει να 

είναι απλή, άμεση, και ξεκάθαρη, και να αφορά όλες, και καθεμία ξεχωριστά, 

τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι ορατή, και να μη 

σχετίζεται μόνο με τα προϊόντα και την κατασκευή, αλλά με όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Όπως αναφέρει ο Crosby [5], η ανάπτυξη της 

πολιτικής ποιότητας από την ανώτατη διοίκηση, εκτός του ότι δηλώνει την 

δέσμευση της στην ποιότητα, προσφέρει και το επιπλέον πλεονέκτημα της 

αυξημένης "ορατότητας" των θεμάτων ποιότητας στην επιχείρηση, και της 

καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων για την επίτευξη τους. 

Ο Kanji [109], αναφέρει ότι για να είναι επιτυχημένη μία επιχείρηση, θα 

πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και ευθυγράμμιση μεταξύ πέντε βασικών 

στοιχείων της, που είναι: ο σκοπός, οι στόχοι, η στρατηγική, η δομή, και η 
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κουλτούρα, κάθε ένα από τα οποία προσδιορίζει το επόμενο, και άρα όλα μαζί 

προσδιορίζουν την κουλτούρα της. Ωστόσο, και η κουλτούρα της 

επιχείρησης, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και καθορίζει τα προηγούμενα 

στοιχεία, δηλαδή, το σκοπό της επιχείρησης, τους στόχους της, τη 

στρατηγική της, και την δομή της. Πολύ συχνά η ΔΟΠ αναφέρεται σαν μία 

νέα κουλτούρα. Η ενσωμάτωση της ΔΟΠ στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της 

επιχείρησης, είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η ζητούμενη αλλαγή 

κουλτούρας στην επιχείρηση, η οποία στην συνέχεια θα καθοδηγεί τις 

αποφάσεις, τους στόχους εργασίας, και τη γενικότερη δράση της 

επιχείρησης. 

Σε πολλές επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός ξεκινάει με την ανώτατη διοίκηση να 

θέτει στόχους, οικονομικούς και αναπτυξιακούς, οι οποίοι στη συνέχεια 

μετατρέπονται σε συγκεκριμένους στόχους για κάθε τμήμα ή περιοχή της 

επιχείρησης. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Zangwill [114], «Αυτό που συχνά 

αγνοείται σ' αυτούς τους στόχους, είναι ο πελάτης, ο οποίος στηρίζει και 

συντηρεί την επιχείρηση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να αρχίζει με 

τον πελάτη, και η βασική πρόκληση του σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη». Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) πρέπει να 

περιέχει ετήσιους στόχους βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών, της ασφάλειας, του εργασιακού κλίματος, και της ευθυγράμμισης 

της εργασίας (process streamlining), συμπληρώνοντας τους ήδη υπάρχοντες 

στόχους βελτίωσης σχετικά με το κόστος, το χρόνο αποστολής, το μερίδιο 

αγοράς, τις επενδύσεις και τις πωλήσεις. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η διαδικασία σχεδιασμού είναι μία 

κατακόρυφη διαδικασία, η οποία καθοδηγείται από πάνω προς τα κάτω, ή από 

κάτω προς τα πάνω. Σύμφωνα με τη ΔΟΠ, ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι μία 

οριζόντια διαδικασία, η οποία καθοδηγείται από τον πελάτη προς το 

εσωτερικό της επιχείρησης. Οι οικονομικοί στόχοι είναι επίσης απαραίτητοι, 

αλλά οι πελάτες είναι.αυτοί που θα πρέπει να καθοδηγούν την'διαδικασία 

θέσπισης στόχων, και κάθε τμήμα και ομάδα μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει 

να έχει στόχους οι οποίοι επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση του. 

Απαιτείται λοιπόν, η θέσπιση στόχων ποιότητας στην ανώτατη διοίκηση, οι 

οποίοι συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη, και οι οποίοι στην 
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συνέχεια μεταφράζονται σε στόχους για τις κατώτερες βαθμίδες, και για κάθε 

εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση. Μ' αυτό το τρόπο, κάθε εργαζόμενος έχει 

στόχους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη. 

Οποιαδήποτε επιχείρηση υιοθετήσει την Ολική Ποιότητα, πρέπει να έχει 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η ιδέα της Ολικής Ποιότητας πραγματοποιείται 

μέσα από τη διαμόρφωση μιας πολιτικής ποιότητας και ενός σχεδίου 

ποιότητας, που εντάσσονται αρμονικά στη συνολική πολιτική και τα σχέδια 

της επιχείρησης. Για να πραγματοποιηθούν όμως οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, 

χρειάζεται πρώτα να αναπτυχθούν βραχυπρόθεσμα προγράμματα και να 

αναπτυχθούν και πραγματοποιηθούν βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Με αυτό το 

τρόπο, η πολιτική της επιχείρησης πραγματοποιείται μέσα από το καθημερινό 

πρόγραμμα εργασίας της. Για την ανάπτυξη, αλλά και την πραγματοποίηση 

αυτών των στόχων, είναι υπεύθυνη η διοίκηση. 

Σύμφωνα με τον Juran, το σημαντικότερο καθήκον για ένα μάνατζερ στον 

τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού, είναι η θέσπιση στόχων, η δημιουργία 

του κατάλληλου πλαισίου στήριξης των στόχων, η παροχή πόρων, η 

αξιολόγηση της προόδου και της βελτίωσης, και η αναγνώριση των ατόμων 

που συνεισφέρουν σ' αυτή τη διαδικασία. 

Επίσης είναι ευθύνη της διοίκησης να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική 

για την εφαρμογή της ΔΟΠ. Πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια η έννοια και η 

σημασία της ΔΟΠ για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, και να αναπτυχθεί το 

όραμα της. «Σημάδι της δέσμευσης της διοίκησης στην Ολική Ποιότητα, 

αποτελεί ο βαθμός στον οποίο η ΔΟΠ ενσωματώνεται στα στρατηγικά και 

λειτουργικά σχέδια της επιχείρησης» [115]. 

3.2.2: Ο Ρόλος της Ποιότητας στην Στρατηγική 

Ίσως η σημαντικότερη διαφορά της ΔΟΠ με την θεωρία διοίκησης πηγάζει 

από τον ρόλο της ποιότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό [130]. Η ΔΟΠ, μέσα 

από τις απαιτήσεις του MBNQA, τονίζει ότι η ποιότητα ως ικανοποίηση του 

πελάτη, αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό παράγοντα μιας επιχείρησης, και 

άρα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού στρατηγικού 

σχεδιασμού. Αντίθετα, ερευνητές της διοίκησης επιχειρήσεων [130] 
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επισημαίνουν ότι η ποιότητα περιορίζει το σύνολο των εναλλακτικών 

στρατηγικών μιας επιχείρησης, και άρα και την ανταγωνιστική της ικανότητα. 

Για την ΔΟΠ, η επιχείρηση αρκεί να εστιάσει στην ποιότητα, ως 

ικανοποίηση του πελάτη, και στην συνεχή βελτίωση της, και αυτό θα είναι 

αρκετό για την επιτυχία και ευημερία της. Άλλες στρατηγικές ενασχολήσεις 

θεωρούνται, στην καλύτερη περίπτωση, ως δευτερεύουσας σημασίας. Αυτή η 

άποψη όμως είναι σε αντίθεση με τον ρόλο της ποιότητας στην βιβλιογραφία 

της στρατηγικής, και πηγάζει κυρίως από την πεποίθηση ότι βελτιώνοντας 

την ποιότητα βελτιώνονται και άλλες παράμετροι απόδοσης της επιχείρησης, 

και κυρίως το κόστος, όπως υποστηρίζουν και εμπειρικές μαρτυρίες [131]. 

Στη θεωρία της διοίκησης και της στρατηγικής, η ποιότητα μπορεί πράγματι 

να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, 

είναι όμως απλά ένα ανάμεσα σε πολλά. Για παράδειγμα, η ποιότητα είναι 

ένας τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να επιδιώξει μία στρατηγική 

διαφοροποίησης. Υπάρχουν όμως κι' άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

επιδιώξει αυτήν την στρατηγική, όπως είναι η ταχύτητα, η ασφάλεια, και η 

διαθεσιμότητα [132]. Ακόμη, ενώ η ποιότητα είναι σημαντική και για τις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ανταγωνιστική στρατηγική χαμηλού κόστους, ο 

ρόλος της περιορίζεται μόνον στην εξασφάλιση ότι οι προσπάθειες της 

επιχείρησης για χαμηλού κόστους προϊόντα δεν αποβαίνουν σε βάρος της 

ποιότητας, σε σημείο που οι πελάτες της επιχείρησης να μην θεωρούν τα 

προϊόντα της ανταγωνίσιμα με τα αντίστοιχα, υψηλότερης ποιότητας 

προϊόντα [132]. 

Οι Dean και Bowen εξήγησαν τις αντιθέσεις που παρουσιάζονται σ' αυτό το 

θέμα, βάσει του ορισμού που δίνεται στην ποιότητα. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε 

την ποιότητα ως ικανοποίηση ή και υπέρβαση των απαιτήσεων του πελάτη, 

τότε φαίνεται να περιλαμβάνει κάθε πηγή διαφοροποίησης, και άρα δεν είναι 

περίεργο το γεγονός ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτόν τον ορισμό, υποστηρίζουν 

ότι η υψηλή ποιότητα εγγυάται την επιτυχία. Πολύ περισσότερο μάλιστα, αν 

προσθέσουμε και το γεγονός ότι η ολική ποιότητα συνδέεται και με ελάττωση 

του κόστους, και άρα μπορεί κάλλιστα να ταυτιστεί ή έστω να συμβαδίσει με 

μια ανταγωνιστική στρατηγική χαμηλού κόστους. «Στην πραγματικότητα, αν 

μία επιχείρηση ορίζει την ποιότητα ως ικανοποίηση του πελάτη, ο 

επιχειρησιακός στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται σχεδιασμός ποιότητας» [13]. 
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Όταν όμως η ποιότητα ορίζεται πιο στενά, σαν συμμόρφωση σε εσωτερικά 

ορισθείσες προδιαγραφές, τότε ο ρόλος της περιορίζεται στον ρόλο που της 

έχει δοθεί κλασσικά από τη θεωρία της διοίκησης [130]. 

3.2.3: Εστίαση Στρατηγικής / Στόχοι 

Στο παρελθόν, ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορούσε κυρίως οικονομικούς 

στόχους και στόχους μάρκετινγκ. Ο ποιοτικός στρατηγικός σχεδιασμός - μία 

συστηματική προσέγγιση θέσπισης στόχων ποιότητας - θεωρούνταν 

ξεχωριστή διαδικασία από τον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό. Ο 

ποιοτικός προγραμματισμός συνήθως γινόταν σε κατώτερα επίπεδα της 

επιχείρησης, και εστίαζε κυρίως στην παραγωγή και στην τεχνολογία. 

Χαρακτηριστικά, οι Evans και Lindsay αναφέρουν: «Ο ρόλος της ποιότητας 

στην στρατηγική έχει αλλάξει από το 1980 και μετά. Στόχοι βελτίωσης της 

ποιότητας όπως η καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, η ελάττωση των 

ελαττωματικών και της επανεργασίας, και η ελάττωση του κύκλου των 

διαδικασιών, θεωρούνται εξίσου σημαντικοί με τους οικονομικούς στόχους και 

τους στόχους μάρκετινγκ.». 

Η ΔΟΠ εστιάζει στις επιπτώσεις της στρατηγικής τόσο στους εξωτερικούς 

όσο και στους εσωτερικούς μετόχους της επιχείρησης, που είναι οι 

εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι μέτοχοι και η κοινωνία μέσα 

στην οποία ενεργεί. Αντίθετα με την παραδοσιακή άποψη της διοίκησης ότι 

το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι μάνατζερ και οι 

μέτοχοι, η ΔΟΠ εστιάζει στους εργαζόμενους και στους πελάτες της, αφού 

αυτοί καθορίζουν την αξία των προϊόντων/ υπηρεσιών της επιχείρησης. Γι' 

αυτό το λόγο, πρεσβεύει την ανάγκη ανάπτυξης μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, με 

κύριο στόχο την ικανοποίηση των επιθυμιών του πελάτη. 

Επίσης στρατηγικός στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η σύναψη 

σχέσεων συνεργασίας με λίγους εκλεκτούς προμηθευτές, με στόχο την 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προμηθειών και την μείωση της τιμής. 

Αυτός ο στόχος έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη πως η 

ύπαρξη μικρού αριθμού προμηθευτών αποτελεί κίνδυνο για την επιχείρηση, 

καθώς και με τον παραδοσιακό τρόπο επιλογής προμηθευτή σύμφωνα με την 

τιμή. 
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Η εστίαση στον παραδοσιακό σχεδιασμό αφορούσε κυρίως την ικανοποίηση 

των μετόχων, και γι' αυτό οι στόχοι ήταν κυρίως οικονομικοί και 

βραχυπρόθεσμοι. Αντίθετα, η ΔΟΠ πρεσβεύει την ανοιχτή επικοινωνία με 

τους υπαλλήλους και τους μετόχους της, επιδιώκοντας την ευθυγράμμιση των 

στόχων τους μ' αυτούς της επιχείρησης, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν 

μόνον με έμφαση στην ποιότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τέλος, η 

εστίαση της ΔΟΠ στην κοινωνία εκφράζεται μέσα από την υιοθέτηση 

προσεγγίσεων πέρα από την απλή συμμόρφωση στις ελάχιστες νομικές 

διατάξεις, όπως είναι το TQEM (Total Quality Environmental Management), 

μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος 

Αρα, από την πλευρά της ΔΟΠ ο στόχος της στρατηγικής είναι αρκετά απλός 

και ευθύς. Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης πρέπει να είναι η αναγνώριση 

των απαιτήσεων και επιθυμιών των πελατών και η ευθυγράμμιση της 

επιχείρησης, μέσα από ένα σύνολο προγραμμάτων, μ' αυτές τις απαιτήσεις. 

Η τρέχουσα τάση είναι η εναρμόνιση του επιχειρησιακού στρατηγικού 

σχεδιασμού με τον ποιοτικό στρατηγικό σχεδιασμό, αφού έχει γίνει 

αντιληπτό από τις περισσότερες επιχειρήσεις ότι η ποιότητα μπορεί να 

οδηγήσει στην ικανοποίηση και των άλλων στόχων (οικονομικών και 

μάρκετινγκ). Η ολοκλήρωση (ένταξη) της ΔΟΠ στον επιχειρησιακό 

στρατηγικό σχεδιασμό είναι συνήθως η φυσική εξέλιξη. Σύμφωνα με την 

ΔΟΠ, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν παγκόσμια αναγνώριση, θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν την ποιότητα σαν αναπόσπαστο μέρος του συνολικού 

στρατηγικού σχεδιασμού τους και σαν βασική λειτουργική στρατηγική. 

3.2.4: Εφαρμογή Στρατηγικής 

Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή της στρατηγικής. Ο Juran για παράδειγμα, στην τριλογία του 

Σχεδιασμός - Έλεγχος - Βελτίωση, τόνισε την ανάγκη για συμμετοχή όλων 
ι 

των τμημάτων της επιχείρησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

προγραμμάτων ποιότητας. Η σημαντικότητα της εφαρμογής της στρατηγικής 

αναγνωρίζεται καθαρά και από το βραβείο MBNQA. Στην θεωρία της 

στρατηγικής ωστόσο, δίνεται λιγότερη έμφαση στην εφαρμογή της 

στρατηγικής απ' ότι στον σχεδιασμό της. Οι Dean και Bowen [130] 
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σχολιάζουν ότι: «Η θεωρία της στρατηγικής έχει ασχοληθεί περισσότερο με 

το περιεχόμενο της στρατηγικής και τους δυνατούς τρόπους ανταγωνισμού 

μιας επιχείρησης, αλλά λιγότερο με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί στην 

συνέχεια αυτή η στρατηγική». 

Δεν έχει αναπτυχθεί λοιπόν αρκετή θεωρία από τους ερευνητές της διοίκησης 

σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής. Αντίθετα η ΔΟΠ δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στο στάδιο της εφαρμογής και προτείνει μία μέθοδο ονομαζόμενη 

«policy deployment». Η προσέγγιση αυτή αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό 

και την θέσπιση προτεραιοτήτων σ' ολόκληρη την επιχείρηση, την 

προσφορά πόρων για την πραγματοποίηση των στόχων, και την μέτρηση της 

απόδοσης με στόχο την βελτίωση της. Η ανώτατη διοίκηση θέτει ετησίως 

κάποιες στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται 

προτεραιότητες ολόκληρης της επιχείρησης, μέσα από προοδευτικά πιο 

λεπτομερή προγράμματα, σε κάθε επίπεδο, για την εφαρμογή της. Η ανώτατη 

διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και μετάδοση του οράματος της 

επιχείρησης, καθώς και για την επίτευξη της δέσμευσης όλων των 

εργαζομένων για την πραγματοποίηση του. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

υψηλοί, αλλά ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι 

εφικτοί. Όλες οι · βαθμίδες των εργαζομένων συμμετέχουν ενεργά στην 

πραγματοποίηση του οράματος, και οι ομάδες εφαρμογής έχουν την δύναμη 

να διευθύνουν και να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες τους. Βασικός 

στόχος του policy deployment είναι η διασφάλιση ότι όλες οι προσπάθειες 

βελτίωσης, σε οποιαδήποτε περιοχή, είναι συνεπείς και εστιασμένες στους 

στρατηγικούς στόχους της ανώτατης διοίκησης [13]. 

To policy deployment επιλέγει ορισμένους βασικούς ετήσιους στόχους, 

αντιπροσωπευτικούς των βασικών ανταγωνιστικών ικανοτήτων της 

επιχείρησης, οι ετήσιοι αυτοί στόχοι συνδέονται άμεσα με το όραμα και το 

στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, και ορίζονται με ξεκάθαρα μέσα 

μέτρησης για κάθε στάδιο ανάπτυξης τους στην επιχείρηση. Κάθε βαθμίδα 

στην ιεραρχία της διοίκησης είναι υπεύθυνη για κάποιο ειδνκό έργο ή 

πρόγραμμα που συμβάλλει στην πραγματοποίηση ενός ή περισσότερων 

στόχων. Οι στόχοι διασπώνται σε μικρότερους και αναπτύσσονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε κάθε εργαζόμενος ν' αντιλαμβάνεται την ευθυγράμμιση των 

προσπαθειών του με τους απώτερους στόχους της επιχείρησης, και την 
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προσωπική του συνεισφορά στην πραγμάτωση τους. Επίσης, στο policy 

deployment δημιουργούνται δια-λειτουργικές ομάδες για εξασφάλιση της 

οριζόντιας ευθυγράμμισης των προσπαθειών. Διενεργούνται αρκετές 

διαπραγματεύσεις από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, έως 

ότου επέλθει συμφωνία σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης. Κάθε ομάδα 

συμμετέχει σε τακτικές επιθεωρήσεις Kat διαγνώσεις οι οποίες εστιάζουν 

τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις διαδικασίες. Μ' αυτό το τρόπο 

διευκολύνεται η διάγνωση και θεραπεία των κύριων αιτιών που οδηγούν σε μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Μία τελευταία διαφορά μεταξύ της προσέγγισης της ΔΟΠ και της θεωρίας της 

στρατηγικής, είναι ότι για την ΔΟΠ, η διαδικασία του σχεδιασμού και 

εφαρμογής της στρατηγικής, δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες διαδικασίες της 

επιχείρησης, και άρα θα πρέπει συνεχώς να αναλύεται και να βελτιώνεται. 

Αυτό τονίζεται και από το MBNQA, το οποίο απονείμει μόρια για το «Πώς η 

επιχείρηση αξιολογεί και βελτιώνει την διαδικασία σχεδιασμού της». Ό π ω ς 

όμως επισημαίνουν οι Dean & Bowen[130]: «Οι ερευνητές της επιχειρησιακής 

στρατηγικής δεν έχουν δώσει πολύ έμφαση στην εφαρμογή και βελτίωση της 

στρατηγικής διαδικασίας . Αντίθετα, έχουνε ασχοληθεί εκτενώς με τις 

διακυμάνσεις που πρέπει να παρουσιάζει η διαδικασία σε σχέση με το 

μέγεθος, την δομή και άλλους παράγοντες». 

Οι Evans & Lindsay [13] αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν 

επιτυχημένα την ΔΟΠ, έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις 

προσεγγίσεις τους στον στρατηγικό σχεδιασμό: 

• Ενεργή συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης και των εργαζομένων στην 

διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού: Η παραδοσιακή προσέγγιση στην 

εφαρμογή της στρατηγικής είναι από την κορυφή της επιχείρησης προς τα 

κάτω, αλλά σύμφωνα με την ΔΟΠ, οι υφιστάμενοι είναι συγχρόνως 

προμηθευτές και πελάτες, και άρα η γνώμη τους είναι απαραίτητη. 

• Συμμετοχή των προμηθευτών στην διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού. 

• Εστίαση της στρατηγικής στις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη 
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Ανάπτυξη και διατήρηση καλά σχεδιασμένων συστημάτων 

επαναπληροφόρησης, για εξέταση και αξιολόγηση του στρατηγικού 

σχεδιασμού. 
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3.3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η περιοχή του Baldrige «Πληροφόρηση και Ανάλυση», αναφέρεται στην 

απαίτηση της ΔΟΠ για λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων, και ασχολείται με 

το εύρος, την διαχείριση, και την χρήση στοιχείων και πληροφοριών, για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη, για υπεροχή και τελειότητα στην ποιότητα, και για 

βελτίωση της απόδοσης. Η διοίκηση βάσει δεδομένων αποτελεί ένα από τα 

βασικά στοιχεία της ΔΟΠ, και οι απαιτήσεις της σ' αυτόν τον τομέα, αφορούν 

την συστηματική συλλογή, ανάλυση, και αξιολόγηση στοιχείων ποιότητας 

και απόδοσης, για την ικανοποίηση του πελάτη, την λύση προβλημάτων, την 

βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των προγραμμάτων βελτίωσης. Για να κατανοήσει μία 

επιχείρηση τις πραγματικές απαιτήσεις των πελατών της, τις προτεραιότητες 

τους, το βαθμό που αυτές ικανοποιούνται από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 

της, τη συγκριτική ικανοποίηση που πετυχαίνει σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της, τις δυνατότητες των διαδικασιών της, το μέγεθος και τα 

είδη διακύμανσης στην απόδοση τους, τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων 

ποιότητας, και τα αποτελέσματα εναλλακτικών σχεδίων δράσης, χρειάζεται 

αξιόπιστη πληροφόρηση, στοιχεία και ανάλυση. Χρειάζεται στοιχεία σχετικά 

με την απόδοση των προϊόντων της, την απόδοση των διαδικασιών της. τις 

απαιτήσεις και την ικανοποίηση των πελατών της, το κόστος της και την 

οικονομική της απόδοση, την απόδοση των εργαζομένων και των 

προμηθευτών της, και συγκριτικά στοιχεία απόδοσης σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της ή με κορυφαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες εργασίες. 

Για την βελτίωση της ποιότητας σ' ολόκληρη την επιχείρηση είναι 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν τα στοιχεία και οι μετρήσεις ποιότητας στις 

αναφορές που δίδονται στην μεσαία και ανώτερη διοίκηση. Επίσης όμως, οι 

εργαζόμενοι και οι επιθεωρητές γραμμής πρέπει να έχουν στην διάθεση τους 

αυτά τα στοιχεία ποιότητας, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα τα 

προβλήματα ποιότητας και να συμμετέχουν στην επίλυση τους [13]. 

/ 

Οι Sitkin et al [119], επισημαίνουν σχετικά ότι σχεδόν όλες οι προσεγγίσεις 

διαχείρισης της ποιότητας απαιτούν την δημιουργία αντικειμενικών στοιχείων 

(facts), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά για την βελτίωση των 

λειτουργικών διαδικασιών και των προϊόντων. Ειδικότερα στα προγράμματα 
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ΔΟΠ, τα γεγονότα δημιουργούνται μέσα από μία σειρά ποσοτικών τεχνικών 

και εργαλείων ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση 

και απομάκρυνση των αιτιών που προκαλούν διακυμάνσεις στις διαδικασίες 

παραγωγής και υποστήριξης, με στόχο την καλύτερη ικανοποίηση του 

πελάτη. 

Η ΔΟΠ θεωρεί την στατιστική τεκμηρίωση, με πραγματικά δεδομένα, 

απαραίτητη για τη λύση προβλημάτων, και προτείνει συγκεκριμένες τεχνικές 

για την επεξεργασία των στοιχείων. Τα εργαλεία που συναντούνται στη 

βιβλιογραφία γι' αυτό το λόγο είναι πολλά, όπως ο στατιστικός έλεγχος 

διαδικασιών, τα διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος (διάγραμμα ψαροκόκαλο). 

το διάγραμμα Pareto, η λειτουργία Quality Function Deployment, το 

Benchmarking και πολλά άλλα. 

Σε γενικές γραμμές, η ΔΟΠ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που συστηματικά 

συλλέγουν και αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά, θα είναι πολύ πιο επιτυχημένες 

από τις άλλες, και γι' αυτό το λόγο, οι επιχειρήσεις που έχουν βραβευτεί με 

το MBNQA, συλλέγουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών, τις οποίες 

χρησιμοποιούν στις αποφάσεις τους. 

Η κρίση, η εμπειρία, και το ένστικτο, που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν οι 

μάνατζερ για την λήψη αποφάσεων, δεν είναι πια αρκετά. Οι περισσότεροι 

μάνατζερ πιστεύουν ότι η κρίση τους και το ένστικτο τους είναι αρκετά καλοί 

σύμβουλοι, όμως στην πραγματικότητα, οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν το 

αντίθετο, αποδεικνύοντας ότι η κρίση και η διαίσθηση δεν είναι συνήθως 

τόσο ορθές, όσο πιστεύουμε ότι είναι. "Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλος 

του ανθρώπου τον ξεγελάει, κάνοντας τον να πιστεύει ότι η κρίση του είναι 

πολύ καλύτερη απ' ότι είναι στην πραγματικότητα", όπως αποδεικνύουν οι 

Russo, και Schoemaker [114]. Μία μάλιστα από τις συνηθέστερες περιπτώσεις 

στις οποίες γίνονται λανθασμένες κρίσεις, είναι ο εντοπισμός των επιθυμιών 

των πελατών. «Οι περισσότερες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι γνωρίζουν και 

κατανοούν τις απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών τους, ενώ στην 

πραγματικότητα, πολλές απ' αυτές είναι λανθασμένες» [114]. 

Η διοίκηση βάσει δεδομένων και όχι διαίσθησης επιχειρεί να ξεπεράσει αυτό 

το εμπόδιο. Η ανάγκη για διοίκηση βάσει στοιχείων αφορά όχι μόνον τους 
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πελάτες, αλλά οποιαδήποτε δραστηριότητα ή απόφαση λαμβάνεται μέσα στην 

επιχείρηση. 

Η πληροφόρηση απορρέει από την ανάλυση δεδομένων. Τα δεδομένα με την 

σειρά τους είναι αποτέλεσμα των μετρήσεων. Αρα, για να πετύχει άριστη 

ποιότητα μια επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο 

μέτρησης της συμμόρφωσης της τόσο με τα βιομηχανικά πρότυπα, όσο και με 

τους δικούς της, εσωτερικούς δείκτες ποιότητας που έχει θεσπίσει. Η 

μέτρηση επιτρέπει στους μάνατζερ και τους εργάτες να παρακολουθούν την 

δουλειά τους, να ελέγχουν πόσο κοντά βρίσκονται στους στόχους τους και να 

θέτουν προτεραιότητες βελτίωσης. Χωρίς μετρήσεις, δεν μπορεί να γνωρίζει 

εάν και πότε πραγματοποιεί πρόοδο. 

Ωστόσο, η μέτρηση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη όταν δεν γίνεται σωστά, 

αφού ο τρόπος που μετράει κανείς, καθορίζει το πώς αποδίδει. Επίσης, 

παρόλο που ο Deming υποστήριξε την χρήση στοιχείων για την λύση 

προβλημάτων, στεκόταν κριτικός απέναντι στην υπερβολική έμφαση στις 

μετρήσεις. Συχνά τόνιζε ότι τα σημαντικότερα στοιχεία μέτρησης, όπως η 

αξία ενός πιστού πελάτη ή το κόστος ενός δυσαρεστημένου πελάτη, είναι 

άγνωστα και αδύνατο να υπολογιστούν. 

Τέλος, σύμφωνα με την ΔΟΠ, τα στοιχεία πρέπει να χρησιμεύουν σ' όλες τις 

βαθμίδες της επιχείρησης. Τα στοιχεία σε ατομικό επίπεδο προσφέρουν 

στους εργαζόμενους πληροφόρηση για την εργασία τους και τους 

διευκολύνουν στον έλεγχο των μηχανών και διαδικασιών που χειρίζονται. Για 

την ΔΟΠ, η ανάλυση των στοιχείων αποτελεί την βάση για τον έλεγχο και 

την βελτίωση. Στο επίπεδο των διαδικασιών, τα στοιχεία που συλλέγονται 

μέσω συστηματικής μέτρησης, περιγράφουν την απόδοση των διαδικασιών και 

βοηθούν στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης. Η γνώση μεταφράζεται σε 

δύναμη, και γι' αυτό, αυτοί που έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση είναι 

ενδυναμωμένοι να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν τις κατάλληλες 

ενέργειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Στο επίπεδο 

ολόκληρης της επιχείρησης, τα λειτουργικά και ποιοτικά στοιχεία απόδοσης, 

μαζί με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, τονίζουν την συνολική απόδοση της 

επιχείρησης, και αποτελούν την βάση για το στρατηγικό σχεδιασμό και την 

λήψη αποφάσεων [13]. 

3-26 



Μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες που θα πρέπει να παίρνουν οι 

επιχειρήσεις αφορά την απόδοση των κορυφαίων επιχειρήσεων, του ίδιου ή 

άλλου κλάδου, σε κάποια δραστηριότητα. Όπως όμως αναφέρει ο W. Zangwill 

[114]: «Το δυσκολότερο στην εφαρμογή του Benchmarking, δεν είναι η 

εκτέλεση της ίδιας της διαδικασίας, αλλά οι αντιρρήσεις των ανθρώπων που 

θα κληθούν να την εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα. Οι 

άνθρωποι αυτοί, συνήθως φοβούνται, και φέρνουν ως επιχειρήματα τις 

διαφορές μεταξύ της επιχείρησης τους και των επιχειρήσεων που καλούνται 

να μελετήσουν. Απαιτείται λοιπόν, η κατάλληλη ηγεσία που θα βοηθήσει 

τους ανθρώπους να αποδεχτούν το γεγονός πως δεν είναι οι καλύτεροι, και θα 

πρέπει να βελτιωθούν μελετώντας τους καλύτερους. 

Τα παραδοσιακά συστήματα πληροφόρησης εστιάζουν στο κόστος, στην 

οικονομική λογιστική (financial accounting), στις πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, 

στις προμήθειες και στον προγραμματισμό παραγωγής. Ο παραδοσιακός 

τρόπος μέτρησης της απόδοσης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αλλά και 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, εστίαζε στο κόστος, ειδικά στις 

αγορές υψηλού ανταγωνισμού, και οι επιχειρήσεις βασίζονταν κυρίως σε 

οικονομικά στοιχεία απόδοσης, όπως η απόδοση των επενδύσεων και το 

κέρδος ανά μετοχή [256]. Τα στοιχεία όμως αυτά, σαν δείκτες απόδοσης, είναι 

στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκή, δίνοντας έμφαση στην ποσότητα 

σε βάρος της ποιότητας. «Ωστόσο, σήμερα που η ποιότητα οδηγεί τις 

αποφάσεις, με αυξημένη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη σαν 

στρατηγική διάσταση της επιχειρησιακής απόδοσης, λειτουργικές μετρήσεις 

όπως το ποσοστό σκάρτων και ο χρόνος αντίδρασης παίρνουν 

προτεραιότητα» [13]. 

Η θεωρία της διοίκησης έχει ασχοληθεί με το θέμα συλλογής και 

επεξεργασίας στοιχείων, για την λήψη αποφάσεων και την επεξεργασία 

πληροφοριών. Οι Dean & Bowen [130] αναφέρουν ότι: «Πολλοί θεωρητικοί 

της οργάνωσης επιχειρήσεων συμφωνούν ότι, σε γενικές γραμμές, η 

επεξεργασία πληροφοριών συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. Αλλά και σ' αυτό το πεδίο, η θεωρία της διοίκησης αναγνωρίζει 

την πιθανότητα εκούσιας ή ακούσιας μη πετυχημένης ανάλυσης ή 
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επεξεργασίας αυτών των στοιχείων (απλά συνοδευτική χρήση τους για την 

ενδυνάμωση αποφάσεων που έχουνε ήδη παρθεί, τροποποίηση τους για την 

υποστήριξη ειλημένων αποφάσεων, ανικανότητα επεξεργασίας λόγω ελλιπών 

γνώσεων, κ.α.), και γι' αυτό το λόγο στέκεται πιο σκεπτική στην άποψη ότι η 

εντατική ανάλυση πληροφοριών οδηγεί πάντοτε σε υψηλή απόδοση της 

επιχείρησης. Ακόμη περισσότερο, κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν την 

άποψη ότι η εκτενής ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων μπορεί να είναι έως 

και αντιπαραγωγική για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ δυναμικό 

περιβάλλον». 

Άρα, και σ' αυτήν την περίπτωση, η θεωρία της διοίκησης δεν δέχεται την 

παγκόσμια, και σε κάθε περίπτωση, επιτυχία της εκτενούς επεξεργασίας 

πληροφοριών, όπως συμβαίνει με την ΔΟΠ, αλλά στέκεται σκεπτική στα 

αποτελέσματα που μπορεί να έχει κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

εφαρμογής και χρήσης. 
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3.4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Π Ο Ρ Ω Ν 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του συστήματος Taylor, είναι ότι παρέλειψε την 

αξιοποίηση ενός από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επιχείρησης, που είναι 

η δημιουργικότητα και η γνώση των εργαζομένων. Αντίθετα, η Ιαπωνία 

αναγνώρισε την σημασία αυτού του κεφαλαίου και απέδειξε ότι η εστίαση και 

επένδυση στους ανθρώπινους πόρους μπορεί να προσφέρει στην βελτίωση της 

ποιότητας και της παραγωγικότητας. Η φιλοσοφία του συστήματος του Taylor 

υποθέτει ότι οι άνθρωποι αποτελούν μέρος της διαδικασίας, και άρα πρέπει να 

ελέγχονται από τρίτους, όπως και η υπόλοιπη διαδικασία, για να είναι 

παραγωγικοί. Ωστόσο, η σύγχρονη αντίληψη σχετικά με την διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που εκτελούν μία διαδικασία 

πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της, και οι μάνατζερ πρέπει να 

επιδιώκουν την δέσμευση και συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό, 

τον έλεγχο και την βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να παραμείνουν 

παραγωγικές. Έτσι, "Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων έχει μεταβεί από μία 

«φιλοσοφία ελέγχου» σε μία «φιλοσοφία δέσμευσης», και οι μελέτες έχουν 

αποδείξει ότι αυτή η μετάβαση έχει ως αποτέλεσμα βελτίωση της ποιότητας, 

μείωση του κόστους, μείωση των σκάρτων, καλύτερη εκμετάλλευση των 

πόρων, αύξηση της δυναμικότητας, μείωση των παραιτήσεων και των 

απουσιών, γρηγορότερη εφαρμογή των αλλαγών, μεγαλύτερη ανάπτυξη των 

ανθρώπινων ικανοτήτων, και αύξηση της αυτό-εκτίμησης των εργαζομένων." 

[134]. 

Επίσης, έρευνα που έγινε σε τελικό δείγμα 70 επιχειρήσεων του Fortune, από 

την MIT επιτροπή βιομηχανικής παραγωγικότητας [68], έδειξε ότι υπήρχε 

σημαντικά θετική συσχέτιση μεταξύ συμμετοχικής διοίκησης και 

παραγωγικότητας (r=0.45, ρ<0.001); κύκλων ποιότητας και παραγωγικότητας 

(r=0.31, ρ<0.001); εμπλουτισμού της εργασίας, εκπαίδευσης και 

παραγωγικότητας (r=0.28, ρ<0.001), και τέλος, μεταξύ της χρήσης κινήτρων 

και ανταμοιβών και της καινοτομίας και παραγωγικότητας (π=0.37, ρ<0.001). 

Τα προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση 

καινούργια. Μάλιστα, θεωρητικοί της οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως ο 
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Edward E. Lawler [257], έχουν ισχυριστεί ότι οι σύγχρονες πρακτικές 

συμμετοχής εργαζομένων έχουν εμπλουτίσει σημαντικά την έννοια της ΔΟΠ. 

Η επανάσταση στην βιομηχανική ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις 

ξεκίνησε στο Hawthorne Works της εταιρίας Western Electric, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920, από μία ομάδα ερευνητών του Harvard, που αποτελούταν 

από τους Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, και William Dickson. Τόσο ο Juran 

όσο και ο Deming δούλευαν για την Western Electric εκείνη την εποχή, και 

από εκεί ίσως επηρεάστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με την ποιότητα και 

τους εργαζόμενους. Λίγα χρόνια αργότερα, η έρευνα των Abraham Maslow, 

Douglas McGregor, και Frederick Hertzberg βοήθησαν στην ανάπτυξη 

εννοιών όπως η παρότρυνση, η ανάπτυξη των εργαζομένων, και οι ατομικές 

και ομαδικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό εργασίας, με έμφαση στις 

ανθρώπινες σχέσεις, ενώ νέες θεωρίες προτείνονται συνεχώς σχετικά με την 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. 

Οι επιχειρήσεις γενικά έχουν αντιληφθεί, και συμφωνούν, πως το σύστημα 

του Taylor δεν αποδίδει πια και πως θα πρέπει να αντικατασταθεί, αλλά δεν 

συμφωνούν από τι θα αντικατασταθεί. Οι επιλογές που υπάρχουν, σύμφωνα με 

τον Juran [62], περιλαμβάνουν: α)Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για 

αυτό-έλεγχο και για αυτό-επιθεώρηση των εργαζομένων, β)Διεύρυνση της 

εργασίας (job enlargement), τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, και γ)δημιουργία 

αυτό-κατευθυνόμενων ομάδων. Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές, απαιτεί 

σημαντική μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητας από τους επιθεωρητές 

και τους ειδικούς στο εργατικό δυναμικό. Σαν αποτέλεσμα, κάθε μία έρχεται 

σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα κουλτούρα, και αντιμετωπίζει σοβαρή 

αντίσταση. Ο Juran αναφέρει σχετικά [62]: «Κατά τη γνώμη μου, έχει φτάσει 

πλέον η ώρα για αντικατάσταση του συστήματος Taylor, το οποίο θα 

αντικατασταθεί παρά την αντίσταση στην αλλαγή κουλτούρας. Πιστεύω ότι 

όλες από τις παραπάνω επιλογές θα αναπτυχθούν, αλλά το σημαντικότερο 

υποκατάστατο του συστήματος Taylor, θα είναι οι αυτό-διοικούμενες ομάδες 

εργαζομένων.» 

Η ΔΟΠ απαιτεί αλλαγή από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο γίνονται τα 

πράγματα. Οι εργαζόμενοι αρχίζουν ξαφνικά να συμμετέχουν σε συναντήσεις 

ομάδων ποιότητας, αντί απλά να κάνουν την «δουλειά» τους. Παραδοσιακές 
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αρμοδιότητες της διοίκησης όπως η λήψη αποφάσεων και η λύση 

προβλημάτων «ανατίθενται» σε ενδυναμονένους εργαζόμενους. 

Η εργασία γίνεται λιγότερο εξειδικευμένη όχι μόνον οριζόντια αλλά και 

κατακόρυφα. Η διάκριση μεταξύ «αυτών που εκτελούν» και «αυτών που 

σκέφτονται» εξαφανίζεται. 

Ωστόσο, όπως σχολιάζει ο Juran [62], «Το σύστημα Taylor υπάρχει ακόμη, και 

μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, ανάμεσα μας. Σαν αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις 

χάνουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ένα τεράστιο υπό-απασχολούμενο 

κεφάλαιο τους, το εργατικό δυναμικό». 

Οι περιοχές της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που εξετάζονται από τις 

απαιτήσεις του Baldrige συναντούνται πολύ συχνά στην βιβλιογραφία του 

μάνατζμεντ και αφορούν θέματα όπως ο σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων, η 

συμμετοχή των εργαζομένων, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, η απόδοση 

των εργαζομένων, η αναγνώριση, η ευημερία και ικανοποίηση εργαζομένων. 

Δεδομένου του τεράστιου μεγέθους του πεδίου διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

τόσο στην ΔΟΠ όσο και στην βιβλιογραφία της διοίκησης, και της μεγάλης 

άλληλα-κάλυψης που παρουσιάζεται, μπορούμε να αναφερθούμε σε μερικές 

από τις ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν, εξετάζοντας ξεχωριστά 

κάθε υπό-περιοχή του Baldrige. 

3.4.1: Πρόσληψη 

Η διαδικασία της πρόσληψης έχει λάβει πολύ λιγότερη προσοχή στην ΔΟΠ', 

και στα κριτήρια του MBNQA, απ' ότι στην θεωρία διοίκησης, στην,οποία 

αποτελεί σημαντική κατηγορία και αντικείμενο εκτενούς έρευνας. Στα 

κριτήρια του Baldrige αναφέρεται μόνον σαν υπό-ενότητα του «σχεδιασμού 

ανθρωπίνων πόρων», σε αντίθεση με τις υπόλοιπες διαδικασίες διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων στις οποίες αφιερώνονται χωριστές κατηγορίες. Η ίδια 

παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από μελέτη που είχε γίνει σε επιχειρήσεις 

που βραβεύτηκαν με το Baldrige [137], και η οποία έδειξε ότι ενώ οι 

περισσότερες πρακτικές τους στην διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είχαν 

αλλάξει, οι πρακτικές τους στην πρόσληψη είχαν μείνει ίδιες. 
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Η περιορισμένη αντιμετώπιση της επιλογής από την ΔΟΠ αποδίδεται εν μέρει 

στο γεγονός ότι η ΔΟΠ αποδίδει την καλή απόδοση περισσότερο στο 

σύστημα παρά στο άτομο [130]. Έτσι, ενώ για την θεωρία διοίκησης η 

επιλογή στην πρόληψη είναι σημαντική, γιατί βοηθάει στον εντοπισμό 

εργαζομένων που θα έχουνε υψηλή απόδοση, για την ΔΟΠ η απόδοση των 

εργαζομένων εξαρτάται κυρίως από το σύστημα, και θα είναι υψηλή μόνον 

εάν το σύστημα τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια, που είναι εκπαίδευση, 

κίνητρα, αναγνώριση, κ.α. Όπως σχολιάζει ο Chatman [258]: «Η επίδραση του 

συστήματος στην απόδοση των εργαζομένων θεωρείται πολύ ισχυρή και 

μπορεί να επισκιάσει τις ατομικές διαφορές τους». 

Οι Dean & Bovven [130] ισχυρίζονται ότι: «Το μοντέλο πρόσληψης που 

φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΟΠ είναι 

αυτό που εστιάζει στον συνδυασμό άτομο-επιχείρηση, προσπαθώντας να 

εντοπίσει τα άτομα εκείνα που ταιριάζουν περισσότερο στο συνολικό 

περιβάλλον, αρχές, αξίες, και κουλτούρα της επιχείρησης». Σ' αντίθεση με 

τα παραδοσιακά συστήματα πρόσληψης, το μοντέλο αυτό εξετάζει το 

συνολικό άτομο, εστιάζοντας όχι μόνον στις τεχνικές ικανότητες και στα 

τυπικά του προσόντα, αλλά και στις προσωπικές του ανάγκες και 

χαρακτηριστικά. Μ' αυτό το τρόπο, στοχεύει στον εντοπισμό ατόμων που δεν 

ταιριάζουν απλά στις απαιτήσεις της εργασίας τους, αλλά και στα γενικότερα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι Dobbins et al [259] αναφέρουν σχετικά: 

«Όταν μια επιχείρηση προσλαμβάνει άτομα που ταιριάζουν με το περιβάλλον 

της επιχείρησης, όχι μόνον αντιλαμβάνεται την επιρροή του συστήματος 

στην απόδοση του ατόμου, αλλά και την εκμεταλλεύεται». 

Τέλος, στο ίδιο θέμα, οι Evans & Lindsay [13] επισημαίνουν ότι: «Οι 

παραδοσιακές πρακτικές πρόσληψης βασίζονταν περισσότερο σε γνωστικά 

και τεχνικά, παρά διαπροσωπικά προσόντα. Σήμερα, το κριτήρια έχουν 

αλλάξει, και εστιάζουν περισσότερο στον ενθουσιασμό, στη 

δημιουργικότητα, και στην ικανότητα ευελιξίας και γρήγορης αντίληψης 

νέων πραγμάτων. 

3.4.2: Εκπαίδευση και Καλλιέργεια 

Οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή, και το ίδιο συμβαίνει και με τους 

εργαζόμενους. Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή και να την δεχτούν, είναι 
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απαραίτητη η αποτελεσματική, αμφίδρομη, και συνεχής επικοινωνία. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να ξέρουν τι είναι αυτό που επιδιώκει να επιτύχει η 

επιχείρηση τους, και ποιος είναι ο δικός τους ρόλος σ' αυτή τη προσπάθεια. 

Θα πρέπει κατ' αρχήν να ενημερωθούν σχετικά με την σημασία της 

ικανοποίησης του πελάτη για την επιβίωση της επιχείρησης στο μέλλον, και 

την εξασφάλιση της εργασίας τους. Θα πρέπει να ενημερωθούν για τη 

σημαντικότητα του δικού τους ρόλου, και την προσωπική τους ευθύνη για την 

ικανοποίηση του πελάτη, την ευθύνη τους να επικοινωνούν και να είναι 

ενημερωμένοι, καθώς και την ευθύνη τους να συμμορφώνονται σε 

συγκεκριμένα πρότυπα στην καθημερινή τους εργασία. 

Κλειδί για την επιτυχία αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η δέσμευση τους 

σχετικά με την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη. Οπως όμως 

σχολιάζει και ο Cook [94]: «Είναι αδύνατον να υπάρξει αληθινή δέσμευση 

χωρίς κατανόηση, και η κατανόηση προκύπτει από την εκπαίδευση, από την 

εφαρμογή, και το σημαντικότερο, από την επιτυχία». 

Σ' ένα περιβάλλον ΔΟΠ οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να 

επεμβαίνουν και να συνεισφέρουν στην ικανοποίηση του πελάτη, ιδιαίτερα 

του εσωτερικού τους πελάτη. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει να τους 

δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση, τα εργαλεία και οι αρμοδιότητες για να την 

πετύχουν, και να αισθανθούν ότι παίζουν σημαντικό ρόλο προς αυτόν τον 

στόχο. Πιό συγκεκριμένα, τα άτομα της επιχείρησης πρέπει να εκπαιδεύονται 

σε τεχνικές και μέσα βελτίωσης, σε καθημερινή βάση, της προσωπικής τους 

απόδοσης, των διαδικασιών, των προϊόντων, και των υπηρεσιών της 

επιχείρησης. Ακόμη, εκπαίδευση απαιτείται στο στατιστικό έλεγχο 

διαδικασιών, στην ανάλυση και μέτρηση των διαδικασιών, καθώς και στη 

συμμετοχική διοίκηση. Μελέτες έχουν δείξει [88] ότι, σε μία τυπική 

επιχειρησιακή καριέρα 35 ετών, κάθε άτομο χρειάζεται να επανεκπαιδευτεί 

περίπου επτά φορές, για ν1 ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ανταγωνισμού. 

Ο Deming τονίζει ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς 

«καλούς» ανθρώπους, ανθρώπους που βελτιώνονται. Πρώτη και βασική 

φροντίδα της βελτίωσης της ποιότητας είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

ανθρώπων. Εάν η ποιότητα των ανθρώπων βελτιωθεί, τότε θα ακολουθήσει και 

η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών. Βελτιώνοντας 

συνεχώς την ποιότητα των ανθρώπων και εκπαιδεύοντας τους σε τεχνικές 
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βελτίωσης της ποιότητας, θα υιοθετήσουν την ποιότητα στην εργασία τους 

και θα επιδιώκουν την συνεχή βελτίωση στην δουλειά τους. 

Αλλωστε, η μάθηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων είναι απαραίτητη για τους 

ενδυναμωμένους εργαζομένους, που πρεσβεύει η ΔΟΠ. Για αυτό το λόγο, η 

κατανόηση του ρόλου της μάθησης και της εκπαίδευσης στη διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, είναι απαραίτητη σ' ένα περιβάλλον ΔΟΠ, και αποτελεί 

σημαντική ευθύνη της διοίκησης. 

Επίσης, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση είναι απαραίτητη σε όλα τα 

επίπεδα και τις βαθμίδες της επιχείρησης, και μάλιστα, η πρώτη που θα 

πρέπει να εκπαιδευτεί σε θέματα ποιότητας και ολικής ποιότητας, είναι η 

ανώτατη διοίκηση, στη συνέχεια η μεσαία διοίκηση, και μετά οι υπόλοιποι 

εργαζόμενοι. 

Οι οδηγίες του MBNQA [229] αναφέρουν σχετικά: «Η βελτίωση της 

απόδοσης της επιχείρησης απαιτεί βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης. Αυτό, με την σειρά του, εξαρτάται από τις ικανότητες και την 

αφοσίωση ολόκληρης της εργατικής δύναμης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

επενδύουν στην ανάπτυξη των εργαζομένων τους και να επιδιώκουν την 

συμμετοχή τους στην λύση προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων.». 

Η ΔΟΠ αναφέρεται σε μεθόδους όπως η αξιολόγηση της εκπαίδευσης, η 

συστηματική ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης, και η εκπαίδευση σε ευρύ 

πεδίο δεξιοτήτων, ενώ όσον αφορά τον σχεδιασμό καριέρας, προτείνει τη 

μετάβαση από την κατακόρυφη εξέλιξη, στην οριζόντια, σε άλλες 

λειτουργίες της επιχείρησης, με στόχο την δια-λειτουργική επικοινωνία, και 

τον ευρύτερο επιχειρησιακό προσανατολισμό. 

Ενώ όμως η εκπαίδευση αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα του συνολικού 

κόστους που απαιτείται από μια επιχείρηση στην προσπάθεια υιοθέτησης της 

ΔΟΠ, συνήθως αποτελεί επίσης το τμήμα που είναι λιγότερο διατεθειμένες να 

επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί 

πραγματικά στην ΔΟΠ, επενδύουν σημαντικά στην εκπαίδευση, με μεθόδους 

και προγράμματα που προσαρμόζονται στις προσωπικές τους ανάγκες, και τα 

οποία συνήθως διαφέρουν μεταξύ τους. «Οι περισσότερες μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και προσωπικό μέσα στην 

επιχείρηση, ενώ οι μικρότερες χρησιμοποιούν την βοήθεια εξωτερικών 
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συμβούλων, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα ευρύτερα «πακέτα» εκπαίδευσης, 

χωρίς προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, αποτελούν 

χάσιμο χρόνου» [13]. 

3.4.3: Ενδυνάμωση / Συμμετοχή 

Ως κοινό στοιχείο των επιτυχημένων προγραμμάτων ΔΟΠ, αναφέρεται συχνά 

η συμιιετογή των εργαζομένων, στην οποία λέγεται [96] πως οφείλεται, σε 

μεγάλο βαθμό, η θετική σχέση μεταξύ ποιότητας και παραγωγικότητας. Τα 

παλαιότερα χρόνια, η αντίληψη που επικρατούσε ήταν πως η ποιότητα ήταν 

αποκλειστική ευθύνη των επιθεωρητών και όχι των εργαζομένων. Τώρα αυτό 

έχει αλλάξει, και κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αισθάνεται και να είναι 

υπεύθυνος για την ποιότητα της προσωπικής του εργασίας, δεδομένου βέβαια 

ότι έχει την υποστήριξη της διοίκησης για να το πετύχει. 

Γενικότερα, τα οφέλη που τεκμηριώνονται από τη βιβλιογραφία ([97], [98], 

[99], [100], [101]), ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των εργαζομένων, αφορούν 

την αύξηση της παραγωγικότητας, την ικανοποίηση στην εργασία, τη 

βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση των απουσιών, και της κίνησης 

προσωπικού. Επίσης, έρευνα η οποία μελετούσε την σχέση της συνεργασίας 

εργαζομένων-διοίκησης με την ποιότητα [97], έδειξε ότι, όσο πιό έντονη ήταν 

αυτή η συνεργασία, τόσο πιό εμφανή ήταν τα θετικά αποτελέσματα της στην 

ποιότητα των προϊόντων. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων πρέπει να ξεκινήσει με την προσωπική τους 

δέσμευση στην ποιότητα. Η συμμετοχή των εργαζομένων βοηθάει στην 

ικανοποίηση των υψηλότερων στην ιεραρχία αναγκών του ανθρώπου, όπως η 

αυτό-ενεργοποίηση και ο αυτοσεβασμός. Σ1 ένα περιβάλλον ΔΟΠ, οι 

εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αμφισβητούν τις αναποτελεσματικές πολιτικές 

της επιχείρησης και να φέρνουνε τα θέματα ποιότητας κατευθείαν στην 

ανώτατη διοίκηση. Ακόμη περισσότερο, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται στη 

λήψη πρωτοβουλιών, και σε μερικές περιπτώσεις, στη λήψη ρίσκου. 

Η ατομική συμμετοχή και οι ομαδικές προσεγγίσεις απαιτούν ριζική αλλαγή 

της κουλτούρας της επιχείρησης για να εκμεταλλευτεί την δημιουργικότητα 

όλων των εργαζομένων και να αυξήσει τα κίνητρα τους. Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δουν πολλά οφέλη από την συμμετοχή των εργαζομένων τους, 
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δείχνοντας τους εμπιστοσύνη, με την παροχή περισσότερης υπευθυνότητας 

και αρμοδιοτήτων, και καλλιεργώντας τον αυτοέλεγχο στην προσωπική τους 

εργασία [13]. Οι Gitlow και Hertz [149] υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον της 

επιχείρησης θα πρέπει να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτήσουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, και να έχουν την ικανότητα να αναφέρουνε 

προβλήματα, και να ανακαλύπτουνε ευκαιρίες βελτίωσης. 

Με άλλα λόγια, αυτό που απαιτείται είναι η ενδυνάμωση των εργαζομένων. 

Ενδυνάμωση σημαίνει ανάθεση υπευθυνότητας και παροχή αρμοδιοτήτων και 

δύναμης στους εργαζομένους, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις, να έχουν 

περισσότερο έλεγχο πάνω στην δουλειά τους και την ποιότητα της, και έτσι, 

να μπορούν ευκολότερα να συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Επίσης, ενδυνάμωση σημαίνει ενθάρρυνση και παρότρυνση των εργαζομένων 

για τη λήψη πρωτοβουλιών που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για να πετύχει η ενδυνάμωση, οι 

μάνατζερ πρέπει να αποδεσμεύσουν μέρος της δύναμης που κατέχουν και να 

την μεταφέρουν στους εργαζόμενους, κάτι που συχνά τους δημιουργεί φόβο 

και ανασφάλεια σχετικά με τη θέση και τα προνόμια τους. Στην 

πραγματικότητα όμως, η ενδυνάμωση δίνει στους μάνατζερ νέες 

υπευθυνότητες, αφού όπως αναφέρεται [13]: «Πρέπει να προσλάβουν και να 

εκπαιδεύσουν ανθρώπους ικανούς να χειριστούν την ενδυνάμωση, να 

ενθαρρύνουν την ανάληψη ρίσκου, και να καταφέρουν να αναγνωρίζουν τη 

θετική συμβολή». 

Πιό συγκεκριμένα, ο Kendrich [105] υποστηρίζει ότι η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων, απαιτεί οργανωσιακές αλλαγές, όπως: α)Λιγότερα στρώματα 

επιθεώρησης, και μεγαλύτερο εύρος ελέγχου (span of control) για κάθε 

στρώμα, β)Ενδοτμηματικές συναντήσεις και ομάδες λύσης προβλημάτων, 

γ)Μεγαλύτερη συμμετοχή των χαμηλότερων βαθμίδων της επιχείρησης στον 

στρατηγικό σχεδιασμό, και δ)Σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων 

επιβράβευσης της ομαδικής εργασίας. ; 

«Σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και περίπου 21 από τους νικητές του 

MBNQA έχουν ελαττώσει τον αριθμό των υπαλλήλων τους, συρρικνώνοντας 

την μεσαία διοίκηση και αυξάνοντας την περιοχή ελέγχου όλων των 

υπόλοιπων μάνατζερ. Η λογική πίσω απ' αυτήν την ενέργεια είναι ότι οι 
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περισσότερο εκπαιδευμένοι, ικανοί και ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι, έχουνε 

την ικανότητα να ελέγχουν τον εαυτό τους» [13]. 

Ο Juran έγραψε [38]: «Το ιδανικό είναι ο έλεγχος ποιότητας να ανατεθεί όσο 

το δυνατόν περισσότερο στους εργαζόμενους». Η ενδυνάμωση πλησιάζει τον 

«αυτό-έλεγχο» που υπερασπίστηκε ο Juran, και σχετίζεται άμεσα με πέντε 

από τα 14 σημεία του Deming [3]: (6) Καθιερώστε την εκπαίδευση, (7) Διδάξτε 

και καθιερώστε την ηγεσία, (8) Απομακρύνετε τον φόβο. Δημιουργήσετε 

εμπιστοσύνη. Δημιουργήσετε κλίμα για καινοτομία, (10) Ελαττώστε τις 

νουθεσίες για τους εργαζομένους, (13) Ενθαρρύνετε την εκπαίδευση και την 

αυτό-βελτίωση όλων. Αυτά τα σημεία υποστηρίζουν την άμεση συμμετοχή 

των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων, παρέχοντας τους τα κατάλληλα 

εργαλεία, εκπαίδευση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη για την λήψη αποφάσεων. 

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Price και Chen [116], χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην εφαρμογή της ενδυνάμωσης. Στην αρχή οι εργαζόμενοι μπορεί 

να μην είναι αρκετά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι να δεχτούν την 

πλήρη ενδυνάμωση, οπότε πρέπει να διατηρηθεί αρκετός έλεγχος από την 

πλευρά της διοίκησης. Όσο όμως οι εργαζόμενοι γίνονται πιό ικανοί, ο 

βαθμός ενδυνάμωσης τους θα πρέπει να μεγαλώνει και οι μάνατζερ να 

αφήνουν σταδιακά μέρος του ελέγχου που έχουν επάνω τους. Αυτό όμως που 

είναι πολύ σημαντικό είναι η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ 

ενδυνάμωσης και ελέγχου στα διάφορα στάδια. Εάν η ενδυνάμωση γίνει 

απότομα, χωρίς να είναι έτοιμοι να την αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι, 

μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση της επιχείρησης, ενώ 

αν γίνει πολύ σιγά, μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αποτελεσματική 

λειτουργία της ΔΟΠ. 

Σχετικά με την συμμετοχή των εργαζομένων, ο Bryce [104] επισημαίνει ότι: 

«Οι μάνατζερ που εστιάζουν στα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για την 

εκτέλεση των εργασιών, και οι οποίοι διοικούν τα συστήματα,; αντί τους 

ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σ' αυτά, θα ανακαλύψουν ότι οι εργαζόμενοι 

πολύ γρήγορα αρχίζουν να ενδιαφέρονται και να συμμετέχουν». 

Η προαιρετική συμμετοχή έχει το μειονέκτημα ότι χάνεται σημαντική 

προσφορά από όσους δεν συμμετέχουν, ενώ η υποχρεωτική συμμετοχή, 

κινδυνεύει να αποτύχει απ' αυτούς που συμμετέχουν χωρίς να το θέλουν. Αυτό 
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που χρειάζεται, είναι η κατάλληλη ηγεσία που θα παροτρύνει και θα 

καλλιεργήσει στους εργαζόμενους την διάθεση να συμμετέχουν. Αυτό βέβαια 

σημαίνει ότι υπάρχουν και οι κατάλληλοι μηχανισμοί αναγνώρισης και 

επιβράβευσης των ατόμων, αλλά και των ομάδων, που συμμετέχουν και 

βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας [115]. Η αναγνώριση μπορεί να είναι 

χρηματική ή και μη χρηματική, και μάλιστα υπάρχουν έρευνες οι οποίες 

αποδεικνύουν ότι η μη χρηματική αναγνώριση πολλές φορές είναι 

σημαντικότερη της χρηματικής. Η αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφοράς 

μέσα σε μία επιχείρηση, απαιτεί αλλαγή στα συστήματα αναγνώρισης και 

επιβράβευσης, τα οποία συζητούνται αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο. 

Επίσης, σχετικά με την ενδυνάμωση, οι Donnely, Gibson & Ivancevich [136] 

αναφέρουν: «Η ιδέα δεν είναι καινούργια, η ευρεία εφαρμογή της είναι 

καινούργια. Η εφαρμογή αυτή έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες. 

Οι θετικές βασίζονται κυρίως στην δέσμευση και ενδυνάμωση των 

εργαζομένων, ενώ οι αρνητικές οφείλονται συνήθως στον φόρτο εργασίας της 

διοίκησης που τώρα έχει την ευθύνη για την απόδοση περισσότερων 

εργαζομένων». Τα νέα στοιχεία που πρόσθεσε η ΔΟΠ σ' αυτές τις 

προσεγγίσεις, είναι η εστίαση στον πελάτη, η ηγεσία και υποστήριξη της 

ανώτατης διοίκησης, το σύνολο των εργαλείων για την λύση των 

προβλημάτων και την συνεχή βελτίωση, και την συμμετοχή των εργαζομένων 

στις διαδικασίες μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας, για το στατιστικό 

έλεγχος της ποιότητας [13]. 

Οι Cole et al [154], καταλήγουν ότι η ποιότητα, και η ανάπτυξη στόχων 

βελτίωσης της, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και διάδοση 

της συμμετοχής. Αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η σύνδεση της συμμετοχής 

με την επιχειρησιακή απόδοση, μέσα από την ποιότητα, μπορεί να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον της διοίκησης, ενώ η συμμετοχή από μόνη της 

δεν καταφέρνει να το προσελκύσει. Οι Cole et al [154] σχολιάζρυν: «Η 

προσπάθεια επιδίωξης της συμμετοχής χωρίς την ποιότητα, έχει αποδειχτεί 

ανεπιτυχής, και ο λόγος της αποτυχίας^ήταν η έλλειψη ικανής υποστήριξης 

από την διοίκηση, η οποία με την σειρά της οφειλόταν στην έλλειψη 

σύνδεσης της συμμετοχής με βασικούς επιχειρησιακούς στόχους. Η σύνδεση 

της συμμετοχικότητας με την ποιότητα όχι απλά λύνει αυτό το πρόβλημα, 
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αλλά μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν ένα σπουδαίο κίνητρο 

παρότρυνσης των εργαζομένων». 

3.4.4: Ομαδικότητα 

Η ομαδική εργασία βρίσκεται στον πυρήνα των περισσότερων σύγχρονων 

προσεγγίσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, αφού αποτελεί τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο καθορισμού προβλημάτων ή ευκαιριών 

βελτίωσης, με την βοήθεια και συμμετοχή αυτών που θα κληθούν να 

εφαρμόσουν τις λύσεις ή βελτιώσεις. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία ομάδων λύσης προβλημάτων, βοηθάει ουσιαστικά 

στην ενδυνάμωση και συμμετοχή των εργαζομένων. Οι ομάδες παρέχουν στα 

άτομα την δυνατότητα να λύσουν προβλήματα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να 

λύσουν μόνοι τους, και να εκτελέσουν ποικιλία άλλων διαδικασιών, όπως ο 

καθορισμός των απαιτήσεων των πελατών, η δημιουργία διαγραμμάτων ροής 

για μελέτη των διαδικασιών, ο καταιγισμός ιδεών για τον εντοπισμό ευκαιριών 

βελτίωσης, η ανακάλυψη των ριζικών αιτιών των προβλημάτων, η συλλογή 

δεδομένων για υποστήριξη των υποθέσεων τους, η επιλογή λύσεων και 

σχεδίων δράσης, η πρόταση διορθωτικών ενεργειών, και η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους. Μάλιστα, είναι σημαντικό τα μέλη της ομάδας να 

προέρχονται απ' όλες τις βαθμίδες και τα τμήματα της επιχείρησης, χωρίς 

κάθετους ή οριζόντιους περιορισμούς. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητα ο σωστός συγχρονισμός, η εκπαίδευση, και η 

ανάθεση, από την διοίκηση, των απαιτούμενων πόρων και αρμοδιοτήτων για 

να επιτύχουν τα παραπάνω. 

Επίσης, ση μαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ομαδικότητας, της 

ευθυγράμμισης και της συνεργασίας στις επιχειρήσεις, είναι η κατάργηση των 

ενδο-τμηματικών εμποδίων. Η ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος για 

την κατάργηση των ενδό-τμηματικών εμποδίων, αναφέρεται ως μία από τις 

βασικές υπευθυνότητες της διοίκησης, σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Deming [93], θα πρέπει να καλλιεργηθεί η 

αντίληψη ότι δεν χρειάζεται να μαλώνουν και να προσπαθούν για το ποιος θα 

κόψει το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας», αλλά είναι προτιμότερο να 

προσπαθούν να μεγαλώσουν την ίδια την «πίτα». «Ολοι σε μία ομάδα», είναι η 
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βάση της φιλοσοφίας του Deming. Είναι σίγουρα πολύ προτιμότερο να 

δουλεύουν όλοι για την επιχείρηση, παρά να δουλεύουν ο ένας εναντίον του 

άλλου, ή εναντίον των άλλων τμημάτων της επιχείρησης. Κάθε τμήμα μέσα 

στην επιχείρηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι προμηθευτής ή πελάτης, ή 

και τα δύο, κάποιου άλλου τμήματος. Οι σχέσεις που θα πρέπει να τους 

συνδέουν, είναι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ προμηθευτή-πελάτη. 

Ιδανικότερα, η αντίληψη «Όλοι σε μία Ομάδα», θα πρέπει να επεκτείνεται και 

έξω από την επιχείρηση, στις σχέσεις της με τους εξωτερικούς προμηθευτές 

και πελάτες. 

Οι Price και Chen [116] ισχυρίζονται ότι ένα ισχυρό εργαλείο για την 

κατάργηση των ενδό-τμηματικών εμποδίων, είναι η ανάπτυξη ενδυναμομένων 

δια-λειτουργικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές αναπτύσσουν εστίαση στον 

πελάτη, η οποία διαπερνά τις λειτουργικές αρμοδιότητες, προωθεί την 

δέσμευση εκτός των παραδοσιακών συνόρων των τμημάτων, και αντιδρά στη 

δημιουργία επιχειρησιακών εμποδίων. Όπως σχολιάζει ο J. Choppin [157]. «Η 

ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να διατηρείται μόνον για τους εξωτερικούς 

αντιπάλους της επιχείρησης. Η ομαδικότητα, όπου τα μέλη της ομάδας 

ευθυγραμμίζουν τους στόχους τους, και μοιράζονται την ευθύνη, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται όπου αυτό είναι δυνατό». 

Τέλος, στο ίδιο θέμα, ο Beer [147] υποστηρίζει ότι «Απαιτείται μία εντελώς 

νέα προσέγγιση στην διοίκηση, με έμφαση στην ομαδικότητα και την 

συμμετοχή. Απαιτείται δέσμευση από την διοίκηση για να υποστηρίξει τυχόν 

αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν στη δομή και στο στυλ, να θέσει στόχους, 

και να αλλάξει υπευθυνότητες και ρόλους για την προώθηση των 

απαιτούμενων αλλαγών». 

3.4.5: Παρότρυνση 

Οι Bowditch και Buono [138] διαχωρίζουν τις θεωρίες παρότρυνσης σε τρεις 

κατηγορίες: Εστιασμένες στο περιεχόμενο, Εστιασμένες στην διαδικασία, και 

Εστιασμένες στο περιβάλλον. Πολλές από τις θεωρίες παρότρυνσης που 

έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές συμπεριφοράς, χρησιμοποιούν απλά 

μοντέλα περιεχομένου που εξηγούν πώς και γιατί παροτρύνονται οι άνθρωποι 

να δουλεύουν. Τέσσερις από τις δημοφιλέστερες θεωρίες παρότρυνσης των 
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εργαζομένων, είναι αυτές που αναπτύχθηκαν από τους Abraham Maslow, 

Douglas McGregor, Frederick Hertzberg και David McClelland [13]. Όπως 

αναφέρει και ο Oakland [153], οι θεωρίες αυτές αποτέλεσαν το βασικό κορμό 

ανάπτυξης των μεθόδων παρότρυνσης των εργαζομένων στην προσέγγιση της 

ΔΟΠ. 

Η θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του Maslow και η Θεωρία Χ και Θεωρία Υ 

του McGregor επηρέασαν σημαντικά τον Deming. 

Η θεωρία του Maslow ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι παρακινούνται από τις μη 

ικανοποιημένες τους ανάγκες, οι οποίες ακολουθούν την ιεραρχία: 

α)Ψυχολογικές, β)Ασφάλειας και Σιγουριάς, γ)Κοινωνικές, δ)Σεβασμού και 

Κύρους, και ε)Αυτό-ενεργοποίησης. 

Σύμφωνα με την Θεωρία Χ, οι εργαζόμενοι αντιπαθούν την εργασία και 

χρειάζονται στενή παρακολούθηση και έλεγχο για να αποδώσουν, ενώ 

σύμφωνα με την Θεωρία Υ, οι εργαζόμενοι είναι αυτό-παρακινούμενοι. 

επιθυμούν την υπευθυνότητα, και μπορούν να επιδείξουν υψηλό βαθμό 

δημιουργικότητας και φαντασίας στην εργασία τους. 

Ο Deming συστηματικά διαφωνούσε με την χρηματική αμοιβή σαν κίνητρο, 

και θεωρούσε καταστροφικά τα συστήματα αποζημίωσης, και τις υπόλοιπες 

μορφές ελέγχου της διοίκησης, και ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα μπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρο μόνον όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται στο κατώτερο 

επίπεδο της ιεραρχίας του Maslow. Αυτήν την αντίληψη την υποστήριζε, 

αναφέροντας ότι στη σημερινή κοινωνία, οι εργαζόμενοι αναζητούν τον 

αυτοσεβασμό, και την αυτό-ενεργοποίηση, και μπορούν να αποδώσουν μόνον 

σε ένα περιβάλλον Θεωρίας Υ. Η πραγματική ενδυνάμωση μπορεί να επιτύχει 

μόνον εάν οι μάνατζερ υιοθετήσουν την Θεωρία Υ και εστιάσουν στα ανώτερα 

επίπεδα της ιεραρχίας του Maslow [13]. 

Η Θεωρία των δύο παραγόντων του Hertzberg, υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων, οι παράγοντες 

συντήρησης και οι παράγοντες παρότρυνσης. Οι παράγοντες συντήρησης 

αφορούν συνθήκες που θεωρούντακαναμενόμενες από τους εργαζόμενους, 

όπως η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η σιγουριά της δουλειάς, η 

επιθεώρηση και η αμοιβή. Οι εργαζόμενοι που έχουν αυτές τις συνθήκες δεν 

είναι δυσαρεστημένοι, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν κάποιο επιπλέον κίνητρο 
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για βελτίωση και αύξηση της απόδοσης τους. Παράγοντες παρότρυνσης, όπως 

η αναγνώριση, η πρόοδος, η επιτυχία, και η φύση της εργασίας, είναι 

λιγότερο χειροπιαστοί, αλλά μπορούν να παροτρύνουν τους ανθρώπους. 

Παραδοσιακά, οι μάνατζερ προσπαθούσαν να παροτρύνουν τους 

εργαζομένους με την προσφορά χρημάτων, με πρόσθετες παροχές, και με 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, χωρίς όμως πάντα να επιτυγχάνουν τον 

σκοπό τους. Όπως επισημαίνουν οι Donnely, Gibson & Ivancevich [136]: 

«Φαίνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι είναι απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι 

από την ρουτίνα στην εργασία τους. Αντιδρούν αρνητικά, με περιορισμό της 

απόδοσης τους, κακής ποιότητας εργασία, απουσίες, παραιτήσεις, και πιέσεις 

για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες παροχές, και μεγαλύτερη συμμετοχή 

στις αποφάσεις που αφορούν την εργασία τους». Η θεωρία του Hertzberg 

προσφέρει μία εξήγηση σ' αυτό το θέμα, λέγοντας πως αν οι μάνατζερ 

εστιάζουν μόνον στους παράγοντες συντήρησης (Πολιτική και διοίκηση της 

επιχείρησης - Τεχνική επιθεώρηση - Διαπροσωπικές σχέσεις με τον 

επιβλέποντα - Διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους - Διαπροσωπικές 

σχέσεις με τους υφιστάμενους - Μισθός - Ασφάλεια εργασίας - Προσωπική 

ζωή - Συνθήκες εργασίας - Κοινωνική θέση) δεν θα μπορέσουν να 

παροτρύνουν τους εργαζομένους. Αντίθετα, αυτά που μπορούν να 

παροτρύνουν τους εργαζόμενους είναι η αναγνώριση, η πρόοδος, η βε?*.τίωση 

της φύσης της προσωπικής τους εργασίας, η πιθανότητα για προσωπική 

ανάπτυξη, η υπευθυνότητα, και η επίτευξη. 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι παράγοντες παρότρυνσης του Hertzberg έχουν άμεση 

σχέση με την ίδια την εργασία, την απόδοση του ατόμου, τις ευθύνες της 

εργασίας, και την ανάπτυξη και αναγνώριση που μπορεί να προσφέρει στο 

άτομο, ενώ οι παράγοντες συντήρησης είναι περισσότερο περιφερειακοί της 

εργασίας και περισσότερο συνδεδεμένοι με το εξωτερικό περιβάλλον της. Η 

διαφορά μεταξύ των παραγόντων παρότρυνσης και συντήρησης συνδέεται με 

την διαφορά μεταξύ της εγγενούς και εξωγενούς παρότρυνσης (intrinsic &. 

extrinsic), που αναφέρουν οι ψυχολόγοι.-Η εσωτερική παρότρυνση συνδέεται 

άμεσα με τη δουλειά, επιτυγχάνεται τη στιγμή της εργασίας, και συνδέεται με 

τα αϋλα, ψυχολογικά αποτελέσματα της, που ελέγχονται από τον εργαζόμενο. 

Αντίθετα, η εξωτερική παρότρυνση βασίζεται σε εξωτερικές επιβραβεύσεις 
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που έρχονται μετά το τέλος της εργασίας ή και μακριά από το περιβάλλον 

εργασίας, ελέγχονται από τρίτους, και προσφέρουν λίγη ή και καθόλου 

ικανοποίηση κατά την ώρα εκτέλεσης της εργασίας. 

Ο αυτοέλεγχος που προτείνεται από την ΔΟΠ, αυξάνει την ικανοποίηση και 

τον αυτοσεβασμό των εργαζομένων και έτσι αυξάνει την εσωτερική τους 

παρότρυνση. Σύμφωνα με τον Deming, ανώτατος στόχος της Ηγεσίας θα 

πρέπει να είναι η δημιουργία ενός συστήματος εργασίας, όπου ο καθένας 

μπορεί να χαίρεται την δουλειά του. Η εσωτερική ανάγκη των εργαζομένων 

να κάνουν καλή δουλειά, για την οποία μετά θα αισθάνονται περήφανοι, και η 

αίσθηση χαράς και ικανοποίησης στη δουλειά τους, αποτελούν τα 

αποτελεσματικότερα κίνητρα. Καμία άλλη μέθοδος παρότρυνσης, σύμφωνα 

με τον Deming, δεν μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Από την θεωρία του Hertzberg [139], προέκυψε η έννοια του ειχπλουτισιιού ή 

διεύρυνσης της εργασίας. Ο εμπλουτισμός ή διεύρυνση της εργασίας, 

περιγράφεται σαν αύξηση των περιοχών ευθύνης των εργαζομένων. Για 

παράδειγμα, η ενδυνάμωση, η ομαδική εργασία, και η απόκτηση δια-

λειτουργικών ικανοτήτων, αποτελούν μορφές εμπλουτισμού της εργασίας. Μ' 

αυτόν τον τρόπο, παρέχονται στους εργαζόμενους περισσότερες ευκαιρίες για 

επίδειξη των ευρύτερων ικανοτήτων τους, και έχουν καλύτερη αντίληψη της 

«μεγάλης εικόνας» της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να αυξάνει η 

ικανοποίηση τους. Όπως αναφέρει ο Hertzberg [140]: «Ο εμπλουτισμός της 

εργασίας επιχειρεί βελτίωση τόσο στην απόδοση της εργασίας όσο και στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων, χτίζοντας στην δουλειά των ανθρώπων, 

δίνοντας μεγαλύτερη δυνατότητα για προσωπική επιτυχία και επιβράβευση, 

περισσότερη πρόκληση και υπευθυνότητα στην εργασία, και μεγαλύτερη 

δυνατότητα για προσωπική πρόοδο και ανάπτυξη.» 

Υπάρχουν πέντε διαστάσεις που καθορίζουν τον εμπλουτισμό εργασίας, και 

αυτές είναι [136]: α)Ποικιλία: Εκπόνηση διαφορετικών εργασιών, με 

διαφορετικές διαδικασίες και ίσως και διαφορετικό εξοπλισμό, β)Ταυτότητα 

εργασίας: Εκπόνηση ενός πλήρους μέρους της εργασίας ενάντια στην 

υπερβολική εξειδίκευση, γ)Σημαντικότητα εργασίας: Η επιρροή που έχει η 

εργασία σε άλλους ανθρώπους, μέσα ή έξω από την επιχείρηση, δ)Αυτονομία: 
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Ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι έχουν τον έλεγχο της δουλειά τους, και 

ε)Επαναπλη ροφό ρήση: Η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

σχετικά με την απόδοση τους, έτσι ώστε να μπορούν να διορθώνονται και να 

βελτιώνονται. 

Αρα, βλέπουμε πολλά από τα στοιχεία που προτείνουν οι γκουρού της ΔΟΠ, 

σχετικά με την παρότρυνση και την διοίκηση των εργαζομένων, να 

αναφέρονται σαν στοιχεία του εμπλουτισμού εργασίας που πολλοί άλλοι 

ερευνητές έχουν μελετήσει και προτείνει ως τρόπο διαχειρίσεις και 

παρότρυνσης των εργαζομένων. 

Συμπερασματικά, απ' όλα τα παραπάνω, βλέπουμε πως η ΔΟΠ αντιμετωπίζει 

τους εργαζόμενους όπως η θεωρία Υ του McGregor, ενώ οι τρόποι 

παρότρυνσης που προτείνονται από τους περισσότερους γκουρού της 

συνδέονται άμεσα με τους εσωτερικούς παράγοντες παρότρυνσης που έχουν 

αναφέρει οι ψυχολόγοι και με τους παράγοντες παρότρυνσης που αναφέρει ο 

Hertzberg, χωρίς βέβαια να υποτιμούν τους παράγοντες συντήρησης που είναι 

απαραίτητοι για την διατήρηση του καλού ηθικού των εργαζομένων. Βέβαια, 

και πάλι η θεωρία της ΔΟΠ αναφέρει γενικούς κανόνες, χωρίς να έχει ακόμη 

ξεχωρίσει καταστάσεις, φύση εργασίας, φύση επιθεωρητών και εργαζομένων, 

εξωτερικό περιβάλλον, κουλτούρα εργαζομένων και άλλα. Δεν αναφέρει για 

παράδειγμα, διαφορετικούς τρόπους υποκίνησης εργαζομένων διαφορετικής 

κουλτούρας, όπως επιχειρείται από την θεωρία της παρότρυνσης, η οποία 

αμφισβητεί την παγκόσμια εφαρμογή των επιμέρους θεωριών σε διαφορετικές 

κουλτούρες, των επιμέρους θεωριών παρότρυνσης. Η έρευνα δεν υπόσχεται 

παγκόσμια και σε κάθε περίπτωση βελτίωση της απόδοσης από την εφαρμογή 

της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, όπως συμβαίνει με τους υποστηρικτές 

της ΔΟΠ. «Η θεωρία της διοίκησης έχει παρουσιάσει την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών συμμετοχής και ενδυνάμωσης, ως 

εξαρτώμενες από συγκεκριμένους παράγοντες όπως η στρατηγική της 

επιχείρησης, η φύση των σχέσεων της με τους πελάτες της, η τεχνολογία, και 

το περιβάλλον» [130]. 
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3.4.6: Επιβράβευση και Αναγνώριση 

Η συγκεκριμένη περιοχή, έχει εκτενώς καλυφθεί από την θεωρία της 

διοίκησης, αλλά οι δύο περιοχές προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

στην αναγνώριση και ανταμοιβή των υπαλλήλων. Όπως σχολιάζουν οι Dean & 

Bowen [130], οι διαφορές αυτές απορρέουν από την αντιπαράθεση σχετικά με 

το αν είναι τελικά το σύστημα ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

επηρεάζουν περισσότερο και διαμορφώνουν την απόδοση των εργαζομένων. 

«Η θεωρία και η πρακτική της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, για πάρα 

πολλά χρόνια, είχε εστιάσει στις ατομικές διαφορές στη διαχείριση της 

απόδοσης. Οι περισσότεροι ερευνητές, σε θέματα όπως τα συστήματα 

πρόσληψης, αναγνώρισης, επιβράβευσης, και προαγωγής, επικέντρωσαν τις 

προσπάθειες τους στη λήψη αποφάσεων με βάση αυτές τις διαφορές» [108]. Η 

βασική υπόθεση αυτής της προσέγγισης, είναι η αντίληψη ότι οι ατομικές 

διαφορές προκαλούν τις διακυμάνσεις απόδοσης της εργασίας, και άρα 

προτείνει την αναγνώριση και επιβράβευση των ατόμων που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη απόδοση. 

Οι μελετητές της ΔΟΠ αντίθετα, έχουν αμφισβητήσει την κυρίαρχη εστίαση 

στα άτομα, και στράφηκαν περισσότερο στο σύστημα μέσα στο οποίο 

εργάζονται τα άτομα, ως κύριο υπεύθυνο για την δημιουργία διακυμάνσεων 

στην απόδοση. Ειδικότερα, ο Deming υποστηρίζει ότι η απόδοση των 

εργαζομένων καθορίζεται από το σύστημα, και από παράγοντες που είναι 

εκτός ελέγχου των εργαζομένων, και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να 

κατηγορούνται ή να επιβραβεύονται κάποια άτομα για την απόδοση στην 

εργασία τους. Πιστεύει μάλιστα, πως τα συστήματα κατάταξης και 

αξιολόγησης των εργαζομένων (ratings and merit systems) αποτελούν το 

μεγαλύτερο εμπόδιο στο να αισθάνονται οι εργαζόμενοι περήφανοι για την 

δουλειά τους. Σαν εναλλακτική λύση, πολλοί συγγραφείς, όπως οι Crawford 

και Cox [151], και ο Boyle [152], προτείνουν την θέσπιση στόχων, και την 

επιβράβευση ομάδων που συνεισφέρουν στην βελτίωση της ποιότητας και την 

ικανοποίηση του πελάτη. ' 

Αλλωστε, όπως υποστηρίζει και ο Deming, οι ατομικές βάσει ποσοτικών 

στόχων, αξιολογήσεις απόδοσης,- ενθαρρύνουν βραχυπρόθεσμη μόνον 

αύξηση της παραγωγικότητας, ενθαρρύνοντας την κακή και πρόχειρη δουλειά 

για να επιτευχθεί ο στόχος, αφού η αξιολόγηση γίνεται με την ποσότητα και 
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όχι με την ποιότητα, πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 

μακροπρόθεσμη προοπτική της συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης των εργαζομένων με βάση την 

ποσότητα και όχι την ποιότητα, ενθαρρύνουν την βραχυπρόθεσμη απόδοση, 

καταστρέφουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αποθαρρύνουν την 

ομαδικότητα, ενθαρρύνουν την μετριότητα αυτών που ικανοποιούν ή 

ξεπερνούν τα πρότυπα, βασίζονται στην λανθασμένη υπόθεση ότι οι 

εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτελέσματα, και εστιάζουν 

περισσότερο στον εντοπισμό παρά στην πρόληψη. Έτσι, είναι αντίθετες με 

τις βασικές αρχές της ΔΟΠ. 

Η ΔΟΠ υποθέτει ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να έχουν υψηλή απόδοση, και 

μπορούν να την έχουν εάν υποκινούνται σωστά, εάν ενθαρρύνονται να 

συμμετέχουν, και εάν τους παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση και τα 

κατάλληλα εργαλεία. «Σ' ένα περιβάλλον ΔΟΠ, απαιτείται στενή 

παρακολούθηση του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων, το οποίο 

πρέπει να εστιάζει στις «καλύτερες μεθόδους» και στην βελτίωση της 

ποιότητας, αντί σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά μέτρα» [13]. 

Η επιβράβευση θα πρέπει να ενθαρρύνει τις ενέργειες για την μεγαλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη. Τα βραβεία μπορούν να αποτελέσουν ένα ορατό 

μέσον προώθησης του οράματος της ποιότητας στην επιχείρηση, και να 

περάσουν στους εργαζομένους το μήνυμα ότι η επιχείρηση εκτιμά τις 

προσπάθειες τους για βελτίωση της ποιότητας, προσφέροντας έτσι 

μεγαλύτερο κίνητρο για συνεχή βελτίωση. 

3.4.7: Ικανοποίηση και Ευημερία 

Στη φιλοσοφία της ΔΟΠ, οι εργαζόμενοι αποτελούν τους εσωτερικούς 

πελάτες της επιχείρησης και γι' αυτό το λόγο η ικανοποίηση τους είναι 

εξίσου σημαντική με την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. Μάλιστα, 

υπάρχει η πεποίθηση ότι η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, αποτελεί το 

πρώτο βήμα για την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη της επιχείρησης. Η 

ΔΟΠ δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίδραση που έχει η 

ικανοποίηση και ευημερία των εργαζομένων στην απόδοση τους, απ' ότι η 

θεωρία διοίκησης, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην οικονομική 

επιβράβευση και αναγνώριση. 
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Η ΔΟΠ ισχυρίζεται ότι η απόδοση των εργαζομένων και η ικανοποίηση του 

τελικού πελάτη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση και 

ευχαρίστηση των εργαζομένων. Ο Deming, τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης, 

από την διοίκηση, των απαραίτητων εκείνων συνθηκών, που βοηθούν στο να 

αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και σεβασμό, και να 

διοικούνται σαν ανθρώπινα όντα, και όχι σαν μηχανές. Τις συνθήκες αυτές, τις 

δικαιούνται, και είναι αυτές μέσα στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, και να 

θριαμβεύσουν. Η αντιμετώπιση των εργαζομένων μ' αυτό το τρόπο, είναι σε 

όφελος της διοίκησης, και σε οικονομικό όφελος κάθε επιχείρησης. Η 

ατομική αξιοπρέπεια και ο σεβασμός είναι απαραίτητα για κάθε εργαζόμενο. 

Αυτά αποτελούν τις βάσεις για τη δημιουργικότητα και τη χαρά της μάθησης, 

και άρα, για την συνεχή βελτίωση και την καινοτομία. Ο Deming, μιλούσε 

συχνά για το δικαίωμα των εργαζομένων να αισθάνονται περήφανοι και 

ευχαριστημένοι στη δουλειά τους, πράγμα που επηρεάζεται σημαντικά από 

την ικανότητα τους να μαθαίνουν και να βελτιώνουν την προσωπική τους 

εργασία. Αλλωστε, οι τεχνικές διεύρυνσης και εμπλουτισμού της εργασίας, 

καθώς και η ενδυνάμωση, στοχεύουν ακριβώς στην ικανοποίηση του 

εργαζόμενου από την δουλειά του και στον αυτοσεβασμό. 

Τέλος, οι Evans & Lindsay [13], συνοψίζουν TIC διαφορές μεταξύ της 

παραδοσιακής προσέγγισης και της προσέγγισης της ΔΟΠ, στη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων, στα ακόλουθα: 

Η έμφαση στη παραδοσιακή προσέγγιση είναι στην αποδοτικότητα και τα 

κέρδη, ενώ η έμφαση στην ΔΟΠ είναι η ποιότητα και η ικανοποίηση του 

πελάτη. Η παραδοσιακή προσέγγιση χρησιμοποιεί την αυταρχική ηγεσία, 

ενώ η ΔΟΠ χρησιμοποιεί την συμβουλή και την βοήθεια. Στην παραδοσιακή 

προσέγγιση κυριαρχεί η ατομικότητα, ενώ στην ΔΟΠ οι ομαδικές 

προσπάθειες. Στην παραδοσιακή προσέγγιση υπάρχει αυστηρή 

διαφοροποίηση εργασίας, ενώ στην ΔΟΠ υπάρχει δια-λειτουργική εργασία. 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση η επικοινωνία είναι από πάνω προς τα κάτω, 

ενώ στην ΔΟΠ η επικοινωνία είναι οριζόντια, πλάγια, και προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Στην παραδοσιακή προσέγγιση ο σχεδιασμός εργασίας 

στοχεύει στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, μέσα από 

τυποποιημένες εργασίες, στενές περιοχές ελέγχου, και καθορισμένες 

περιγραφές εργασίας, ενώ στη ΔΟΠ ο σχεδιασμός εργασίας στοχεύει στην 

3-47 



ποιότητα, την ικανοποίηση του πελάτη (customization), και την καινοτομία, 

και χαρακτηρίζεται από ευρύτερες περιοχές ελέγχου, αυτόνομες ομάδες 

εργασίας και ενδυνάμωση των εργαζομένων. Στην παραδοσιακή προσέγγιση 

η εκπαίδευση γίνεται πάνω στην εργασία, και αφορά τεχνικές και 

λειτουργικές ικανότητες, ενώ στην ΔΟΠ, η εκπαίδευση γίνεται σε ευρύ 

φάσμα, δια-λειτουργικών, ικανοτήτων, σε τεχνικές διάγνωσης και λύσης 

προβλημάτων. Στην παραδοσιακή προσέγγιση η μέτρηση της απόδοσης 

γίνεται με ατομικούς στόχους και η αξιολόγηση γίνεται από επιθεωρητές, 

ενώ στην ΔΟΠ η μέτρηση της απόδοσης γίνεται με ομαδικούς στόχους και η 

αξιολόγηση γίνεται από επιθεωρητές, συναδέλφους, και πελάτες. Στην 

παραδοσιακή προσέγγιση η έμφαση είναι στην οικονομική απόδοση, ενώ 

στην ΔΟΠ η έμφαση είναι στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Στην 

παραδοσιακή προσέγγιση υπάρχει ανταγωνιστικότητα για την ατομική 

αναγνώριση και επιβράβευση, η οποία είναι κυρίως οικονομική, ενώ στην 

ΔΟΠ οι επιβραβεύσεις είναι ομαδικές και η αναγνώριση μπορεί να είναι 

οικονομική αλλά και μη οικονομική. Στην παραδοσιακή προσέγγιση, η υγεία 

και ασφάλεια των εργαζομένων αντιμετωπίζεται κυρίως με την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων όταν αυτά προκύπτουν, ενώ η ΔΟΠ δίνει έμφαση στην 

πρόληψη προβλημάτων, και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την ασφάλεια 

των εργαζομένων. Στην παραδοσιακή προσέγγιση η προαγωγή των ατόμων 

γίνεται από τον διευθυντή, βάσει των εξειδικευμένων προσόντων του στην 

εργασία που ασκεί, και την ατομική του απόδοση, ενώ στην ΔΟΠ γίνεται από 

τους συνεργάτες, βάσει των ικανοτήτων του ατόμου στην λύση προβλημάτων 

και στην απόδοση του μέσα στην ομάδα. Τέλος, στην παραδοσιακή 

προσέγγιση η εξέλιξη καριέρας είναι κατακόρυφη, ενώ στην ΔΟΠ είναι 

οριζόντια. 
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3.5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Η κατηγορία αυτή ασχολείται με τον τρόπο που σχεδιάζονται και 

βελτιώνονται οι διαδικασίες σχεδιασμού, οι λειτουργικές διαδικασίες, και οι 

διαδικασίες υποστήριξης. Περιλαμβάνει θέματα όπως η τυποποίηση και 

τεκμηρίωση διαδικασιών, ο έλεγχος και η διασφάλιση ποιότητας των 

διαδικασιών, η διασφάλιση ποιότητας των προμηθευτών, η ελάττωση της 

διακύμανσης, η χρήση του benchmarking για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, η διαχείριση για συνεχή βελτίωση 

των διαδικασιών, κ.α. 

Το σύστημα διαχείρισης διαδικασιών της επιχείρησης πρέπει να προσπαθεί 

συνεχώς για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των ενεργειών που δεν 

προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν ή την υπηρεσία, που δεν είναι δηλαδή 

απαραίτητες για την ικανοποίηση του πελάτη. 

Για να προσανατολιστεί η διαχείριση και βελτίωση των διαδικασιών προς τον 

εξωτερικό πελάτη, θα πρέπει οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 

μέτρηση της απόδοσης τους, και για την βελτίωση τους, να συνδέο\ται άμεσα 

με την ικανοποίηση του. Για παράδειγμα, το εργαλείο Quality Function 

Deployment (QFD), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετάφραση των 

αναγκών και επιθυμιών των πελατών σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος ή της διαδικασίας που το παράγει, τα οποία στην συνέχεια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση και βελτίωση των προϊόντων και των 

διαδικασιών. 

Συνήθως, η ποιότητα του προϊόντος, αξιολογείται σύμφωνα με την 

συμμόρφωση του σε κάποιες μηχανικές προδιαγραφές, και χρησιμοποιείται ο 

στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης. 

Αυτή η τακτική όμως, πολλές φορές παραβλέπει την αντίληψη του πελάτη 

σχετικά με την ποιότητα. Είναι απαραίτητο να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

της «εσωτερικής» ποιότητας (πόσο καλά το προϊόν συμμορφώνεται στις 

προδιαγραφές του), και της «εξωτερικής» ή «αληθινής» ποιότητα (πόσο καλά 

την αντιλαμβάνεται ο πελάτης). Η εσωτερική ποιότητα δεν είναι χρήσιμη εάν 

δεν συνδέεται άμεσα με την αντίληψη του πελάτη για το τι είναι ποιότητα, 

αφού αυτός είναι ο τελικός κριτής της. Σύμφωνα με τους Kordupieski et al [91], 

«Για να συνδεθούν τα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας προϊόντων και 

διαδικασιών με τον πελάτη, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν δύο 
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πράγματα: α) Τον καθορισμό και την μέτρηση των αναγκών και επιθυμιών των 

πελατών τους, και β) Την σύνδεση των μέσων μέτρησης της ικανοποίησης του 

πελάτη με μέσα μέτρησης της απόδοσης των εσωτερικών διαδικασιών. 

Όπως επισημαίνουν οι Kordupleski, Rust, και Zahorik [91]: «Δεν μπορεί να 

υπάρξει πραγματική ΔΟΠ χωρίς την πλήρη ικανοποίηση των πελατών, χωρίς 

την σύνδεση της ικανοποίησης του πελάτη και της δικής του αντίληψης για 

την ποιότητα, με τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες της επιχείρησης, και 

χωρίς την μέτρηση της απήχησης που έχουν οι βελτιώσεις της ποιότητας 

στην αγορά». 

Η πρόκληση στα προγράμματα ποιότητας, είναι η ενσωμάτωση σ ! αυτά, της 

έννοιας της ποιότητας, όπως την αντιλαμβάνεται το Μάρκετινγκ. Ενώ η 

πρόκληση για το Μάρκετινγκ, είναι ο ακριβής εντοπισμός και αξιολόγηση 

των αναγκών του πελάτη, η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών, που 

βοηθούν στην σύνδεση τους με εσωτερικά μέσα μέτρησης της απόδοσης, και 

η στρατηγική χρήση των παραπάνω, για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Ακόμη, αναφέρονται [91] περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες εφήρμοσαν 

εντατικές μεθόδους διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας τους, 

χωρίς να έχουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, ακριβώς επειδή 

απέτυχαν να εστιάσουν την διαχείριση και βελτίωση των διαδικασιών τους 

στην ικανοποίηση του πελάτη. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται 

υπερβολική ενασχόληση με τις εσωτερικές διαδικασίες, χωρίς να δίνεται η 

ανάλογη προσοχή στον εξωτερικό πελάτη. 

Είναι ευθύνη της διοίκησης να ορίσει τις κρίσιμες για την λειτουργία της, και 

την ικανοποίηση του πελάτη, διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζουν την 

αποστολή της, και την βοηθούν να πραγματοποιήσει το όραμα της. Οι 

κρίσιμες αυτές διαδικασίες θα πρέπει να αναλυθούν, με την βοήθεια 

διαγραμμάτων ροής, και να ορισθούν μέσα μέτρησης και αξιολόγησης τους, 

έτσι ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός στόχων, η παρακολούθηση τους, και η 

συνεχής βελτίωση τους. 

Τέλος, η ΔΟΠ προτείνει την εστίαση στις δια-λειτουργικές διαδικασίες αντί 

για τις παραδοσιακές λειτουργίες της επιχείρησης. Όπως αναφέρουν οι Evans 

και Lindsay [13],αντιμετωπίζοντας το σύστημα σαν διαδικασίες παρά σαν 

λειτουργίες, είναι ευκολότερο για την διοίκηση να εντοπίσει ευκαιρίες 
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βελτίωσης. «Η οργάνωση με βάση τις διαδικασίες ενώνει όλα τα μέρη της 

επιχείρησης και αυξάνει την κατανόηση και δέσμευση του εργαζόμενου στο 

συνολικό σύστημα, αντί για τα μεμονωμένα μέρη του. Επίσης, βοηθάει την 

διοίκηση να συνειδητοποιήσει, όπως πρεσβεύει και ο Deming, ότι τα 

προβλήματα πηγάζουν από τις διαδικασίες και όχι από τους ανθρώπους» [13]. 

Τόσο ο Juran όσο και ο Deming, παρατήρησαν ότι τα περισσότερα 

προβλήματα ποιότητας οφείλονται στις ίδιες τις διαδικασίες (κοινές αιτίες 

διακύμανσης) και όχι στους εργαζομένους που τις χειρίζονται (ειδικές αιτίες 

διακύμανσης), και άρα είναι ευθύνη της διοίκησης, με την συμμετοχή των 

εργαζομένων, η συνεχής βελτίωση τους. Για το μικρότερο ποσοστό 

προβλημάτων που οφείλονται στους εργαζόμενους (ειδικές αιτίες), θα πρέπει 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τον 

εντοπισμό τους, καθώς και την ανάλογη αρμοδιότητα να επεμβαίνουν όποτε 

χρειάζεται, για να τα διορθώσουν. 

Στην καρδιά της ΔΟΠ βρίσκεται ο στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών, που 

βασίζεται στην δειγματοληψία και στην ανάλυση της διακύμανσης. Σύμφωνα 

μάλιστα με τους Dean και Bowen [130]: «Η Ολική Ποιότητα είναι μία 

προσέγγιση στη διοίκηση η οποία έχει εξελιχθεί από τον στενό στόχο του 

στατιστικού ελέγχου διαδικασιών, συμπεριλαμβάνοντας μία ποικιλία τεχνικών 

και μεθόδων συμπεριφοράς για την βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης». 

Αυτό που κατορθώνει ο στατιστικός έλεγχος είναι να εντοπίζει τις 

δυσλειτουργίες της παραγωγής πολύ γρηγορότερα απ' ότι εντοπίζονται από 

τον παραδοσιακό έλεγχο στο τέλος της παραγωγής. Ωστόσο, οι Grant, Shani, 

και Krishnan [142], αναφέρουν ότι: «Ο στατιστικός έλεγχος των 

προδιαγραφών είναι σε συμφωνία με τις αρχές του επιστημονικού μάνατζμεντ 

του Taylor. Στην πραγματικότητα αποτελεί μία σημαντική πρόοδο στο 

επιστημονικό μάνατζμεντ». 

Ενώ όμως ο στατιστικός έλεγχος διαδικασιών είναι απλά ένα εργαλείο που 

εντοπίζει πότε το προϊόν πέφτει έξω από τις όρια της ανεκτής ποιότητας, οι 

Deming, Juran, και Feigenbaum, τον ανέπτυξαν σ' ένα εργαλείο συστηματικής 

καταγραφής και ανάλυσης των διακυμάνσεων, με τελικό στόχο τον 

επανασχεδιασμό και ριζική βελτίωση των διαδικασιών για την ελάττωση της 

διακύμανσης. Σύμφωνα με τον Deming [3], κλειδί για τη συνεχή βελτίωση, 

αποτελεί η ανακάλυψη των κοινών αιτιών που προκαλούν τη διακύμανση των 
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διαδικασιών γύρω από τον επιθυμητό στόχο, και η ελάττωση αυτών των 

αιτιών. Οι κοινές αιτίες διακύμανσης οφείλονται στο σύστημα που παράγει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες, και είναι ενσωματωμένες στο σχεδιασμό των 

διαδικασιών και των μεθόδων που ανήκουν σ' αυτό. 

Η διαφορά επίσης είναι ότι ο απλός εργαζόμενος αντί για τον υπεύθυνο 

ποιοτικού ελέγχου καθίσταται υπεύθυνος για τον εντοπισμό των μη-

επιτρεπτών διακυμάνσεων, και την λήψη διορθωτικών μέτρων. Όπως 

αναφέρουν οι Wilkinson και Witcher [95], στη ΔΟΠ, κάθε εργαζόμενος θα 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για την προσωπική του δουλειά, θα πρέπει να 

ελέγχει και να αξιολογεί την απόδοση του, ώστε να είναι σε θέση να ενεργεί 

αμέσως μόλις παρουσιάζονται προβλήματα, για την ικανοποίηση του πελάτη, 

αλλά και την βελτίωση της προσωπικής του δουλειάς και απόδοσης. Σύμφωνα 

μάλιστα με τους Grant et al [142]: «Αυτό οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στον 

κλασσικό τρόπο διοίκησης παραγωγής, ανατρέποντας τάσεις μισού αιώνα, 

όπως η εξειδίκευση, και η υπερβολική επιθεώρηση. Ο στατιστικός έλεγχος 

διαδικασιών απαιτεί εκπαίδευση των εργαζομένων, στους οποίους δίνει 

περισσότερη υπευθυνότητα για την υψηλή απόδοση, την καινοτομία, τον 

εξοπλισμό, και το περιβάλλον εργασίας». 

Οι Vondemberse και White [Π], αναφέρουν ως πρώτο και τελευταίο βήμα 

οποιουδήποτε προγράμματος βελτίωσης των διαδικασιών, την ανάλυση, 

τυποποίηση και τεκμηρίωση τους. Όπως όμως επισημαίνουν οι Price και 

Chean [116], η ΔΟΠ προωθεί την τυποποίηση και επαναληψιμότητα των 

διαδικασιών σαν ένα ισχυρό εργαλείο για την επιτυχία της επιχείρησης, ενώ 

ταυτόχρονα υιοθετεί την ενδυνάμωση των εργαζομένων, η οποία απαιτεί 

σημαντική ευελιξία, και σχολιάζουν ότι: «Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί 

«επαναλαμβανόμενη ευελιξία». Οι διαδικασίες που έχουν αποδεδειγμένα 

σημαντική επιρροή στη λειτουργία και επιτυχία της επιχείρησης θα πρέπει να 

τεκμηριωθούν και να προωθηθούν, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν την δύναμη 

να τις εφαρμόζουν όπως είναι ή να προτείνουν και να κάνουν βελτιώσεις. Οι 

επιτυχημένες νέες και βελτιωμένες διαδικασίες μπορούν να υιοθετηθούν και 

να τεκμηριωθούν. Οι πιό συνηθισμένες ή λιγότερο σημαντικές διαδικασίες, 

δεν χρειάζεται να τυποποιηθούν, επιτρέποντας στους εργαζομένους να είναι 

περισσότερο δημιουργικοί». 
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Η ΔΟΠ επεκτείνει τις μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας σε όλες τις 

λειτουργίες και όλα τα επίπεδα διοίκησης μιας επιχείρησης. Η μεγαλύτερη 

πηγή κόστους και εξόδων δεν είναι τα άμεσα εργατικά κόστη, αλλά τα 

σταθερά έξοδα από διοικητικές και γραμματειακές εργασίες. Οι 

περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης και μείωσης του κόστους, 

προσανατολίζονταν παραδοσιακά στις παραγωγικές διαδικασίες και στους 

εργαζόμενους της παραγωγής. Ωστόσο, τα εργαλεία, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, 

οι μετρήσεις, και οι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των 

παραγωγικών διαδικασιών, μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου αποτελεσματικά 

και σε όλες τις άλλες διαδικασίες μιας επιχείρησης, με μεγάλες δυνατότητες 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους. 

Δεν αρκεί βέβαια μόνον η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για την 

ανταγωνιστικότητα και επιτυχία μιας επιχείρησης, Είναι εξίσου απαραίτητη 

και η συνεχής βελτίωση του σχεδίου των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 

η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και νέας τεχνολογίας. Όλα αυτά 

αποτελούν υπευθυνότητα της διοίκησης. Ο Dr Deming αναφέρει συχνά 

τέσσερα σημεία-αιχμές της ποιότητας, τα οποία είναι: (1) Καινοτομία στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, (2) Καινοτομία στις διαδικασίες, (3) Βελτίωση 

των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών, και (4) Βελτίωση των υπαρχόντων 

διαδικασιών. Αυτή αναφέρει πως είναι η σειρά σημαντικότητας, αλλά στην 

πράξη, η εφαρμογή τους πρέπει να γίνει αντίστροφα. Είναι επικίνδυνο και 

άσκοπο να εφευρεθεί νέα διαδικασία, όταν η παρούσα διαδικασία δεν 

λειτουργεί σωστά, και η επιχείρηση δεν γνωρίζει τους λόγους για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό. Η συνεχής βελτίωση είναι απαραίτητη, γιατί όπως 

σχολιάζει ο Cook [94], όταν μία επιχείρηση βελτιώνει την ποιότητα των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της, δύο πράγματα συνήθως συμβαίνουν:· α)Οι 

προσδοκίες των πελατών της αυξάνουν, και β) οι ανταγωνιστές καταβάλουν 

κάθε προσπάθεια να βελτιώσουν και εκείνοι την ποιότητα των δικών τους 

προϊόντων και υπηρεσιών. Γι' αυτό το λόγο, ο μόνος τρόπος να παραμένει μία 

επιχείρηση η καλύτερη, είναι να. βρίσκεται μπροστά και να διατηρείται 

μπροστά, μέσα από τη συνεχή βελτίωση σε οτιδήποτε κάνει. Αυτή η αρχή 

τονίζεται από τους Ιάπωνες, με τον δημοφιλή πλέον όρο, Kaizen. 
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Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ΔΟΠ, η επιχείρηση πρέπει να εστιάσει 

στον σχεδιασμό διαδικασιών ικανών να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που 

ικανοποιούν τον πελάτη. Επίσης, στόχος της ΔΟΠ είναι ο έλεγχος των 

διαδικασιών, εντοπίζοντας και απομακρύνοντας τις ανεπιθύμητες 

διακυμάνσεις, και η συνεχής βελτίωση τους αναγνωρίζοντας και 

ελαττώνοντας την φυσική τους διακύμανση. Οι βελτιωμένες διαδικασίες 

οδηγούν σε βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και σε λιγότερο κόστος 

επανεργασίας και ελαττωματικών. Αυτό με την σειρά του οδηγεί σε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και υψηλότερα κέρδη, και 

ακολουθώντας την αλυσίδα του Deming [3], στην ικανότητα της επιχείρησης 

να επιβιώσει στο μέλλον και να παρέχει περισσότερες θέσεις εργασίας. 

Ενώ όμως για την ΔΟΠ, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης, η θεωρία της διοίκησης έχει ασχοληθεί 

σχετικά λίγο με αυτό το θέμα, και μάλιστα οι οδηγίες που δίνονται από τις δύο 

περιοχές διαφέρουν αρκετά [130]. «Πριν την ΔΟΠ, οι περισσότεροι μάνατζερ 

της Δύσης διατηρούσαν τα προϊόντα και τις διαδικασίες τους, μέχρι να 

αντικατασταθούν από την νέα τεχνολογία. Οι Ιάπωνες όμως εστίαζαν στις 

συνεχείς βελτιώσεις προϊόντων και διαδικασιών, με μικρά βήματα (Kaizen)» 

[13]. 

Ακόμη, η ιδέα της συνεχούς βελτίωσης, παρόλο που συλλήφθηκε και 

αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται συχνά ως μία από τις 

βασικότερες διαφορές μεταξύ του Ιαπωνικού και του Δυτικού μάνατζμεντ 

[261]. Τα παραδοσιακά προγράμματα βελτίωσης αφορούσαν συνήθως το 

κόστος και την παραγωγικότητα, ενώ η ιδέα βελτίωσης της ποιότητας 

εισήχθηκε κυρίως μετά την Ιαπωνική επιτυχία. «Μία άλλη περιοχή στην 

οποία υστέρησαν οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τους 

υπερπόντιους ανταγωνιστές τους, είναι η αδυναμία τους να εκμεταλλευτούν 

τις δυνατότητες της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και αξιοπιστίας 

προϊόντων και διαδικασιών. Το συσσωρευτικό αποτέλεσμα των συνεχών και 

σταδιακών βελτιώσεων και τροποποιήσεων στα υπάρχοντα προϊόντα και 

διαδικασίες, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να ξεπεράσει τις 

προσπάθειες για επαναστατικές τεχνολογικές ανακαλύψεις» [13]. 
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Η προσέγγιση της ΔΟΠ βασίζεται στην αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν 

μία αλυσίδα διαδικασιών. Αρα η συνεχής βελτίωση αυτών των διαδικασιών δεν 

μπορεί παρά να σχετίζεται με την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. 

Σ' αυτό το θέμα ο Cherkasky [89] αναφέρει: «Συνεχής βελτίωση σημαίνει ότι, 

οτιδήποτε σε μία επιχείρηση - προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία - μπορεί να 

βελτιωθεί. Η συνεχής βελτίωση, για τη ΔΟΠ, επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή 

όλων των μελών της επιχείρησης, από τα ανώτερα ως τα κατώτερα στρώματα 

της, σε μία καθημερινή αναζήτηση μικρών, διαδοχικών βελτιώσεων. Όλοι 

μέσα στην επιχείρηση πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην αναζήτηση, 

ανάλυση, και λύση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους 

και εργαλεία, και κατανοώντας τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την 

ποιότητα και τα προβλήματα ποιότητας. Όλοι μέσα στην επιχείρηση είναι 

υπεύθυνοι για την δουλειά τους, και για τον εντοπισμό καταλληλότερων και 

αποδοτικότερων μεθόδων εκτέλεσης της εργασίας του». 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι μερικές επιχειρήσεις είχαν 

θεαματικά αποτελέσματα από τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών τους. 

μέθοδο η οποία στοχεύει στην δραματική, με άλματα, βελτίωση προϊόντων και 

διαδικασιών. Παρά την αντίληψη όμως πολλών συγγραφέων και συμβούλων 

επιχειρήσεων, το BPR δεν είναι αντίθετο από την ΔΟΠ. Γιατί το θέμα δεν 

είναι το Kaizen ενάντια στην βελτίωση με καινοτομίες. Η βελτίωση μπορεί να 

επιτευχθεί είτε με μεγάλα καινοτόμα βήματα είτε με μικρά καθημερινά 

βήματα. Η καινοτομία αφορά βασικές αλλαγές στο προϊόν, στη διαδικασία, ή 

στις πρακτικές. Οι αλλαγές στο προϊόν επιτυγχάνονται με προσεκτική 

ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να βρεθούν κοντά στον πελάτη, ενώ οι αλλαγές στις διαδικασίες ή τις 

πρακτικές επιτυγχάνονται κυρίως με την βοήθεια αυτών που τις 

χρησιμοποιούν. 

Στην πραγματικότητα, ο Juran μίλησε για καινοτόμους βελτιώσεις πολύ πριν 

γίνει δημοφιλής ο όρος Reengineering από τους Hammer & Champy [262]. Οι 

συνεχείς σταδιακές και οι δραματικές βελτιώσεις θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματικές προσεγγίσεις κάτω από την ομπρέλα της ΔΟΠ, αφού και οι 

δύο είναι απαραίτητες για να είναι ανταγωνιστική μία επιχείρηση. Μάλιστα, ο 

Plenert [263], υποστηρίζει ότι για να είναι επιτυχημένο το Reengineering, 

χρειάζεται την υποστήριξη της ΔΟΠ, αφού η ΔΟΠ υποστηρίζει την 
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συμμετοχή και την συστηματική μελέτη, μέτρηση, και εξακρίβωση των 

αποτελεσμάτων, που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του Reengineering. 
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3.6: ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Η ΔΟΠ εστιάζει ολόκληρη την επιχείρηση στον πελάτη. Προσφέρει έναν 

εξωτερικά-προσανατολισμένο στόχο, τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν 

όλες οι λειτουργίες και όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Πελάτης στη ΔΟΠ 

δεν είναι μόνον ο εξωτερικός πελάτης, αλλά και κάθε άτομο ή τμήμα μέσα 

στην επιχείρηση που δέχεται το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, και ο οποίος 

ονομάζεται εσωτερικός πελάτης. Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη 

αντιμετωπίζεται σαν τον τελευταίο σύνδεσμο στην αλυσίδα προμηθευτή-

πελάτη που εκτείνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση, από το τμήμα έρευνας 

και το τμήμα προμηθειών ως το τμήμα πωλήσεων διανομών, και υποστήριξης 

του πελάτη. Σύμφωνα μ' αυτό το σύστημα οι απαιτήσεις του πελάτη 

ενεργοποιούν μία αλυσίδα σχέσεων, ελκυόμενη από την ζήτηση, όπου ο 

στόχος σε κάθε στάδιο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του επόμενου 

σταδίου, και άρα η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη αποτελεί ένα βήμα 

προς την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη, 

γίνονται τα καθημερινά καθήκοντα κάθε ατόμου ή τμήματος μέσα στην 

επιχείρηση, και περιλαμβάνουν: (Ι)Έλεγχο του επιπέδου απόδοσης και 

ικανοποίησης του πελάτη, (2)Καθορισμό των απαραίτητων βελτιώσεων για 

την ικανοποίηση του, και (3)Παροχή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών 

με το λιγότερο δυνατό κόστος. «Όταν καθιερωθούν οι κατάλληλες 

στρατηγικές της εταιρίας ώστε δραστηριότητες όπως οι παραπάνω, καθώς και 

ο ορισμός του «εσωτερικού πελάτη», να αποτελούν δεύτερη φύση σε κάθε 

εργαζόμενο της επιχείρησης, τότε θα έχει εδραιωθεί η κουλτούρα της'ΔΟΠ» 

[27]. 

Η πρώτη και πιό βασική αρχή της ΔΟΠ, είναι ότι η ποιότητα ξεκινάει από τον 

πελάτη. Οπως αναφέρει ο Bryce [104]: «Ο σημαντικότερος στόχος κάθε 

επιχείρησης θα πρέπει να είναι η πλήρης ευχαρίστηση του πελάτη, ώστε να 

αναπτύξει πάθος για το προϊόν, το οποίο στη συνέχεια θα μοιραστεί και με 

τους φίλους του». 

Η ποιότητα πρέπει να ορίζεται και να αξιολογείται σύμφωνα με τις επιθυμίες 

του εξωτερικού πελάτη, οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να ανακοινώνονται 
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σε όλους τους εργαζομένους, και να μεταφράζονται σε κανόνες λειτουργίας 

για την καθημερινή τους εργασία. Η πλήρης κατανόηση και ανάλυση των 

αναγκών και επιθυμιών των πελατών, αποτελεί το πρώτο πιό σημαντικό βήμα 

για την ικανοποίηση του. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν την αντίληψη 

ότι γνωρίζουν αυτές τις απαιτήσεις, αλλά όπως αναφέρει ο Zangwill [114], 

σχεδόν τις περισσότερες φορές, αυτή η αντίληψη είναι λάθος. «Η πείρα έχει 

δείξει ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαστρεβλωμένες ιδέες σχετικά 

με τις αληθινές επιθυμίες των πελατών, και απαιτείται μία συστηματική 

προσέγγιση για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα». Μία τέτοια συστηματική 

προσέγγιση είναι η ανάπτυξη δια-τμηματικών ομάδων, και η χρήση ειδικών 

εργαλείων, όπως το Quality Function Deployment (QFD), για τον εντοπισμό 

των απαιτήσεων των πελατών και την αποτελεσματική μετάφραση τους σε 

προδιαγραφές για το προϊόν και την διαδικασία που το παράγει. To QFD είναι 

ένα σπουδαίο εργαλείο της ΔΟΠ που έρχεται να κλείσει το κενό μεταξύ 

σχεδιασμού και μάρκετινγκ, έτσι ώστε το σχέδιο να αντιπροσωπεύει 

αποτελεσματικά τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. 

Αρα λοιπόν, οι επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας πρέπει: α)να έχουν πολύ καλή 

αντίληψη των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών τους, β)οι απαιτήσεις 

αυτές να επανεξετάζονται και να ελέγχονται τακτικά, μια που συνεχώς 

αυξάνονται και αλλάζουν, και γ)να προσπαθούν να προβλέπουν, πριν από 

τους ίδιους τους πελάτες, τις ανάγκες τους, αφού συχνά ο πελάτης δεν 

γνωρίζει τι ακριβώς επιθυμεί από ένα προϊόν ή υπηρεσία, και πολύ 

περισσότερο δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα επιθυμεί από το ίδιο προϊόν ή 

υπηρεσία στα επόμενα χρόνια. Εάν όμως οι επιχειρήσεις περιμένουν μέχρι 

τότε για να ανακαλύψουν τι θα θέλει, τότε θα μείνουν αρκετά πίσω απ' 'αυτόν, 

και σίγουρα πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό. Για να επιβιώσουν οι 

επιχειρήσεις στο μέλλον, και πολύ περισσότερο, για να είναι ανταγωνιστικές, 

θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά από τον πελάτη και από τις επιθυμίες του. 

Αυτό, όπως αναφέρουν οι Price & Chen [116], υποστηρίζει και ο. Ν. Kano, 

εμβαθύνοντας στον ρόλο της ποιότητας στην ικανοποίηση του 'πελάτη. Ο 

Kano ξεχώρισε τρία είδη ποιότητας, σε σχέση με τις εντυπώσεις που 

αποκομίζουν οι πελάτες απ' αυτήν. α)Την αναμενόμενη ποιότητα (expected 

quality), β)Την ευχάριστη ποιότητα (satisfying quality), και γ)Την εξαίρετη 

ποιότητα (delightful quality). Η αναμενόμενη ποιότητα πρέπει οπωσδήποτε να 
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επιτευχθεί, για να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια των πελατών. Η ευχάριστη 

ποιότητα πρέπει να επιτευχθεί για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 

πελατών, και άρα να ευχαριστηθούν. Η θαυμάσια ποιότητα υπερβαίνει τις 

προσδοκίες των πελατών και τους ενθουσιάζει. Αυτός ο ενθουσιασμός 

αποτελεί το κλειδί για τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Uhlenberg [158], ξεχωρίζει τρεις σημαντικές προϋποθέσεις, 

που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις, και οι οποίες είναι η ικανοποίηση 

των προσδοκιών, η υπέρβαση των προσδοκιών και η επαναξιολόγηση των 

προσδοκιών των πελατών. Συγκεκριμένα, παρατηρεί πως «Πολλές 

επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ανάγκη καθορισμού των απαιτήσεων των 

πελατών τους, αλλά ξεχνούν την ανάγκη επαναξιολόγησης και 

επανακαθορισμού τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και την ανάγκη 

υπέρβασης τους για να μείνουν ανταγωνιστικοί». 

Η ικανοποίηση του πελάτη δεν μπορεί να αφορά μόνον κάποια συγκεκριμένα 

τμήματα της επιχείρησης. Κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να 

ευαισθητοποιηθεί στην ποιότητα, και να έχει στόχους, οι οποίοι συνδέονται 

άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό απαιτεί ένα προσεκτικά 

σχεδιασμένο σύστημα διοίκησης, το οποίο ενέχει όλα τα τμήματα, της 

επιχείρησης στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι οργανωσιακές αλλαγές που απορρέουν από την εστίαση στον πελάτη είναι 

ποικίλες. Για παράδειγμα, όπως επισημαίνουν οι Grant et al [142], οι αρχές 

καθορισμού και μέτρησης των ποιοτικών μεταβλητών, ο καθορισμός στόχων, 

η εισαγωγή της υπευθυνότητας, και η προώθηση της καινοτομίας και της 

συνεχούς βελτίωσης, εφαρμόστηκαν σε μέρος της εργασίας που προηγούμενα 

θεωρούταν ουσιαστικά μη-μετρήσιμο. 

Η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίηση του είναι θέματα για τα οποία δεν 

έχουν γραφτεί πολλά από την θεωρία της διοίκησης, η οποία κατηγορείται 

από τους Peters και Waterman [14],' ότι έχει αγνοήσει τον ρόλο του πελάτη 

στην επιχείρηση. Η ελλιπής κάλυψη του θέματος από τη θεωρία της 

διοίκησης αποτελεί την βασική διαφορά προσανατολισμού των δύο 

προσεγγίσεων, αφού η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί τον κεντρικό 

στόχο, τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η ΔΟΠ [130]. Αλλωστε, 
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η κατηγορία του Baldrige που αφορά την ικανοποίηση του πελάτη και τον 

ρόλο του στην επιχείρηση, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

βαθμολογίας του βραβείου. 

Η εστίαση στον πελάτη απασχόλησε ιδιαίτερα την θεωρία της διοίκησης, 

μόνον για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται σε δύο 

κυρίως λόγους: Πρώτον γιατί η επαφή με τον πελάτη στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών είναι πολύ μεγαλύτερη, και μάλιστα σε πολλές απ' αυτές, 

ο πελάτης είναι και φυσικά παρών μέσα στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα να 

είναι αδύνατο να αγνοηθεί ο ρόλος του στην ανάλυση της επιχείρησης . Και 

δεύτερον, διότι είναι δύσκολο να μετρηθεί αντικειμενικά η ποιότητα των 

υπηρεσιών, συγκρίνοντας την συμμόρφωση τους σε κάποιες τεχνικές 

προδιαγραφές, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη μέτρηση της μέσω της 

αξιολόγησης της ικανοποίησης του πελάτη. 

Τέλος, στην θεωρία της διοίκησης, η έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση του 

πελάτη παραμένει κυρίως στην περιοχή του μάρκετινγκ. Για την 

παραδοσιακή διοίκηση, οι πελάτες βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, και 

άρα κατάλληλα για να ασχοληθούν μαζί τους είναι μόνον τα τμήματα 

μάρκετινγκ και πωλήσεων. Αντίθετα, στην ΔΟΠ, κάθε εργαζόμενος μέσα 

στην επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως πελάτης κάποιου εσωτερικού ή 

εξωτερικού προμηθευτή, και η ικανοποίηση του θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική, αφού αυτή καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ικανοποίηση του 

τελευταίου κρίκου της αλυσίδας προμηθευτή - πελάτη, που είναι ο εξωτερικός 

πελάτης. Εφόσον λοιπόν, πελάτες υπάρχουν και στο εσωτερικό της 

επιχείρησης, τα εργαλεία και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται από το 

τμήμα μάρκετινγκ, μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάθε σταθμό 

εργασίας της επιχείρησης ώστε να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του δικού 

του εσωτερικού πελάτη, και να δηλωθούν οι δυνατότητες του εσωτερικού 

προμηθευτή [13]. ' 
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3.7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Οι οπαδοί της ΔΟΠ διευρύνουν τα όρια μεταξύ επιχείρησης και εξωτερικού 

περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας τους προμηθευτές και τους πελάτες της 

επιχείρησης σαν αναπόσπαστα κομμάτια των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Στην φιλοσοφία της ΔΟΠ, οι προμηθευτές και οι πελάτες αποτελούν απλά τον 

αρχικό και τον τελικό κρίκο στην αλυσίδα «προμηθευτή - πελάτη» που 

καλύπτει όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης (διάγραμμα ροής του Deming). 

«Οι προμηθευτές και τα κέντρα διανομής γίνονται μέρος του συστήματος 

παραγωγής. Η ΔΟΠ απαιτεί συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τους προμηθευτές. Αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης 

είναι η αντικατάσταση των ανταγωνιστικών σχέσεων με συναδελφική 

συνεργασία» [142]. 

Το τέταρτο σημείο του Deming, τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τους 

προμηθευτές. «Η εκπαίδευση των προμηθευτών, μαζί με την εκπαίδευση των 

εργαζομένων της επιχείρησης, είναι πάρα πολύ σημαντική στο να 

κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις της επιχείρησης, και στην σύναψη 

σχέσεων εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές» [94]. Ακόμη, με την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αποφεύγονται 

οι υπερβολικοί και υψηλού κόστους έλεγχοι που απαιτούνται όταν αυτές οι 

σχέσεις χαρακτηρίζονται από αμοιβαία καχυποψία. 

Είναι στο συμφέρον των επιχειρήσεων να προσφέρουν τεχνική βοήθεια, 

εκπαίδευση και υποστήριξη στους προμηθευτές τους, και να είναι σίγουρες 

ότι οι προμηθευτές τους αντιλαμβάνονται ακριβώς τι ζητάνε απ' αυτούς. Για 

την ίδια την επιχείρηση, αποτελεί σημαντικό βήμα για την δυνατότητα 

καινοτομίας με την βοήθεια των προμηθευτών, ενώ για τους προμηθευτές, 

είναι σημαντικό, γιατί τους βοηθάει να κτίσουν εμπόδια εισαγωγής νέων 

προμηθευτών. ' 

«Ωστόσο η θεωρία - της διοίκησης αντιμετωπίζει αυτές τις σχέσεις 

εμπιστοσύνης ως περισσότερο πολύπλοκες και λιγότερο παγκοσμίως 

επιθυμητές.» [130] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΑΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

4.1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέμα της ποιότητας, απέδειξε το ζωηρό 

ενδιαφέρον για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της ποιότητας 

παγκοσμίως. Η έμφαση που δίνεται από τις σύγχρονες, κορυφαίες, 

επιχειρήσεις σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας, στα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και στα αντίστοιχα βραβεία ολικής 

ποιότητας, όπως το Malcolm Baldrige και το European Quality Award, δείχνει την 

παγκόσμια τάση στην προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας και 

ικανοποίησης του 'δανεικού' πελάτη. Η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτάται 

από την δημιουργία κουλτούρας ποιότητας για την απόλυτη ικανοποίηση του 

πελάτη. Όπως όμως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η επιβίωση δεν είναι 

υποχρεωτική!». Μόνον όσες επιχειρήσεις δείξουν πραγματική ηγεσία για 

ποιότητα και ειλικρινή δέσμευση για συνεχή βελτίωση, θα καταφέρουν να 

επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Γι' 

αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον της έρευνας στράφηκε στην ελληνική 

πραγματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, σε 

σχέση με την ποιότητα και την διαχείριση της. 

Για να διερευνηθεί η παρούσα κατάσταση στην ελληνική πραγματικότητα σε 

θέματα διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας, σχεδιάστηκε ειδική έρευνα, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στις επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος. Ο στόχος, ο 

σχεδιασμός, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης 

διερευνητικής μελέτης, παρουσιάζονται αναλυτικά σ' αυτό το κεφάλαιο [159]. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας, στη συνέχεια περιγράφεται η 

μεθοδολογία της έρευνας και τα γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν σε αυτήν, στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας, χωρισμένα σε επτά βασικές υπό-κατηγορίες, και τέλος, 
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σχολιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 

4.2: ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ελληνικής 

πραγματικότητας σε θέματα που αφορούν την ποιότητα, η οποία, κατά γενική 

παραδοχή, και για λόγους οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια, αποτελεί το νέο ανταγωνιστικό όπλο στη σύγχρονη βιομηχανία. Η 

έρευνα εξέτασε το ενδιαφέρον και την στάση των ελληνικών επιχειρήσεων 

απέναντι στη διασφάλιση ποιότητας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9000, την ΔΟΠ, και τα προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, καλύφθηκαν θέματα όπως η παραγωγικότητα, η διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων, η σημαντικότητα και ικανοποίηση του πελάτη, η χρήση 

της τεχνολογίας και της πληροφορικής, το ενδιαφέρον στα πρότυπα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, και η ενημέρωση σχετικά με την 

ΔΟΠ. Εξετάστηκαν επίσης τα στοιχεία εκείνα που παροτρύνουν ή 

αποθαρρύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για την επιδίωξη της πιστοποίησης 

σε κάποιο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας, τα σημαντικότερα προβλήματα 

που εντοπίζουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή της ΔΟΠ, οι τρόποι που 

χρησιμοποιούν για τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας, και εάν 

αυτοί οι τρόποι έχουν τροποποιηθεί, υιοθετώντας τις νέες τάσεις και 

προκλήσεις στη διαχείριση ποιότητας. Εξετάστηκε κατά πόσον οι 

επιχειρήσεις βασίζονται ακόμη στο παραδοσιακό έλεγχο ποιότητας στο 

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, ή έχουν προχωρήσει σε περισσότερο 

προληπτικές τεχνικές, όπως ο έλεγχος ποιότητας κατά την διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας, η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Επίσης, η παρούσα έρευνα εξέτασε την 

ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των μάνατζερ στην ποιότητα, σε 

διάφορους τομείς εργασίας, και τον βαθμό ενημέρωσης τους σχετικά με τις 

νέες, διεθνείς μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης και βελτίωσης της 

ποιότητας. Έτσι, αποτέλεσε την πρώτη εμπειρική έρευνα, που εξέτασε και 

στην πράξη, κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα αυτές 
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της Β. Ελλάδος, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, 

και την νέα πρόκληση για βελτίωση στην ποιότητα, σε λογικό κόστος. 

4.3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Καθώς η έρευνα αποτέλεσε την πρώτη εμπειρική μελέτη σε διαχείριση και 

βελτίωση ποιότητας στην ελληνική βιομηχανία, σχεδιάστηκε ειδικό 

διερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) (exploratory survey instrument) για τις 

ανάγκες της. Για να καλυφθεί επαρκώς το θέμα διαχείρισης της ποιότητας, το 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε αποτελείτο από 85 ερωτήσεις, οι οποίες 

αφορούσαν τα αντικειμενικά στοιχεία της επιχείρησης, την παραγωγή και 

τεχνολογία της, τον ποιοτικό έλεγχο, την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, τις 

σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες, τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και την ΔΟΠ. Οι ερωτήσεις ήταν τύπου πολλαπλής επιλογής και 

τύπου Ναι/Όχι απαντήσεων [Παράρτημα Ι]. 

Με την βοήθεια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), από 

τον οποίο διατέθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, αναπτύχθηκε κατάλογος με τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος, οι οποίες απασχολούσαν 

περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Το μέγεθος αυτό κρίθηκε απαραίτητο, 

ώστε να είναι αρκετά μεγάλες οι επιχειρήσεις, για να έχουν κάποιο επίσημο 

πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας, και να είναι ενημερωμένες σχετικά με τα 

θέματα ποιότητας που θίγονταν από την έρευνα. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αντιπροσώπευαν ποικιλία 

διαφορετικών κλάδων, όπως ο κλάδος τροφίμων (23.9%), ο κλάδος ποτών 

(4.3%), ο κλάδος ενδυμάτων (13.7%), η βιομηχανία πλαστικών (8.5%), η 

χημική βιομηχανία (6.8%), η κλωστοϋφαντουργία (5.1%), η βιομηχανία 

επίπλων (4.3%), και πολλοί άλλοι σε μικρότερα ποσοστά. 

Αφού σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο, και αποφασίστηκε το δείγμα της 

έρευνας, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 160 επιχειρήσεις, με συνοδευτικό 
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γράμμα, στο οποίο εξηγείτο ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. Για να 

αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα, και να απαντηθούν όσο το 

δυνατόν πιο σωστά οι ερωτήσεις, τα περισσότερα από τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν με συνεντεύξεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων. Με αυτόν 

τον τρόπο αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα 

δυσνόησης, ή ελλιπούς διάθεσης των υπευθύνων να δώσουν απαντήσεις σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, και επιτεύχθηκε ακριβέστερη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

Συνολικά 115 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, διαμορφώνοντας το 

υψηλό ποσοστό συμμετοχής 73%, και αποκαλύπτοντας την ευαισθητοποίηση 

των επιχειρήσεων στην ποιότητα. 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν από διευθυντές διασφάλισης 

ποιότητας, όπου υπήρχαν, ή διευθυντές παραγωγής, και σε πολλές 

περιπτώσεις, χρειάστηκαν περισσότεροι από έναν υπεύθυνοι της 

επιχείρησης, για τη συμπλήρωση του. 

Η ακριβής κατανομή του αριθμού των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα, φαίνεται στο Σχήμα 4.1, ενώ όπως ήδη αναφέρθηκε, 

όλες απασχολούσαν περισσότερους από πενήντα εργαζόμενους. 

101-500 

65% 

30% 501-5000 
5% 

Σχήμα 4.1: Κατανομή Αριθμού Εργαζομένων στο Δείγμα 
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Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων κυμαινόταν από 200 

εκατομμύρια έως 41 δισεκατομμύρια δραχμές, με μέσο όρο πέντε 

δισεκατομμύρια δραχμές. 

Επίσης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (80%) ήταν καθαρά ελληνικές 

(ανήκαν αποκλειστικά σε έλληνες μετόχους), και χρησιμοποιούσαν 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (90%). 

Τέλος, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του δείγματος, περίπου 86%, 

είχαν κάποιο βαθμό εξαγωγικής δραστηριότητας. 

4.4: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για να εξεταστεί η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με την 

ποιότητα και την διαχείριση παραγόντων που άμεσα ή έμμεσα την 

επηρεάζουν, εξετάστηκαν οι παρακάτω βασικές κατηγορίες: 

1. Σχέσεις με Προμηθευτές 

2. Παραγωγή και Τεχνολογία 

3. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

4. Έλεγχος Ποιότητας 

5. Σχέσεις με Πελάτες 

6. Διασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα ISO 9000 

7. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για την κάθε κατηγορία: 

4.4.1: Σχέσεις Με Προμηθευτές 

Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν τα πέντε πιό σημαντικά, κατά 

σειρά προτεραιότητας, κριτήρια που χρησιμοποιούσαν για την επιλογή 

προμηθευτή. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το πρώτο πιό βασικό κριτήριο 

αποτελεί η ποιότητα του προμηθευτή, το δεύτερο πιό σημαντικό είναι η τιμή, 

και στην συνέχεια ακολουθούν, με μεγάλη διαφορά, τα υπόλοιπα (Πίνακα 4.1) 

Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ενώ η ποιότητα αναδείχτηκε ως το πρωταρχικό 

κριτήριο επιλογής προμηθευτή, η πιστοποίηση κατά ISO 9000 ήρθε πολύ 

χαμηλότερα στα κριτήρια επιλογής, δείχνοντας ότι η πιστοποίηση δεν 

αποτελεί ακόμη αναγκαιότητα για την ελληνική πραγματικότητα. 
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Ένα στοιχείο που, κατά τη θεωρία της ΔΟΠ, καθορίζει τις σχέσεις των 

επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους, είναι ο αριθμός διαφορετικών 

προμηθευτών που χρησιμοποιούν για το ίδιο υλικό/ προμήθεια. Ιδανικά, ο 

αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι μικρός, ώστε να αναπτύσσονται σχέσεις 

συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ ο Deming [3] ισχυρίζεται πως το 

ιδανικό είναι να χρησιμοποιείται μόνον ένας. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά στον προμηθευτή, ο οποίος 

σε αντάλλαγμα μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην επιχείρηση και 

να ικανοποιήσει με μεγαλύτερη αφοσίωση τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Η 

εξέταση του αριθμού των προμηθευτών που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις, 

έδειξε ότι μόνον 16% των επιχειρήσεων είχαν υπογράψει συμβόλαια 

αποκλειστικής απασχόλησης με τους προμηθευτές τους, ενώ οι υπόλοιπες 

χρησιμοποιούσαν περισσότερους από έναν προμηθευτές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ποιότητα 

Τιμή 

Χρόνος Ανταπόκρισης 

Προηγούμενη Εμπειρία 

Όροι Πληρωμής 

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 

Όνομα / Φήμη Προμηθευτή 

Απόσταση 

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ * 

4.47 

3.65 

1.66 

1.58 

1.42 

1.18 

1.08 

1.03 

*5=Πρώτη επιλογή, 4=Δεύτερη επιλογή, 3=Τρίτη επιλογή, 2=Τέταρτη επιλογή, ]=Πέμπτη επιλογή, 

0=/]εν αναφέρθηκε 

Πίνακας 4.1 

Επίσης, το 60% των επιχειρήσεων ζητούν γραπτές εγγυήσεις από τους 

προμηθευτές τους. Το 75% διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο της. ποιότητας 

των εισερχομένων παραγγελιών, το 25% διενεργούν 100% έλεγχο,'ενώ μόνον 

37% συνεργάζονται μαζί τους για την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου της 

ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους, παρόλο που αυτός θεωρείται ο πιό 
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αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου των προμηθειών, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

τεχνικές διαχείρισης ποιότητας. 

Τέλος, τα αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα των προμηθευτών τους, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.2 και 4.3, οι οποίοι δείχνουν το ποσοστό των 

ελαττωματικών παραγγελιών, και το ποσοστό των καθυστερημένων 

παραγγελιών, αντίστοιχα. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ / 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Καθόλου Επιστροφές 

(0%- 1%] 

( 1 % - 5%] 

(5% - 10%] 

Δεν Απάντησαν 

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

25.68 

31.19 

32.11 

/ . J J 

3.69 

Πίνακας 4.2 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

[0%- 10%] 

(10% - 20%] 

>20% 

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

73.49 

14.45 

12.06 

Πίνακας 4.3 

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό παραγγελιών που 

αναγκάζονται να επιστρέψουν στους προμηθευτές τους, λόγω κακής 

ποιότητας, είναι μεγαλύτερο του 1% για το 40% περίπου των επιχειρήσεων, 

ενώ σε 7% από αυτές ξεπερνάει το 5%. Επίσης, το ποσοστό καθυστερημένων 

παραγγελιών που δέχονται από τους προμηθευτές τους, είναι μεγαλύτερο του 

10%ο για το 25% των επιχειρήσεων, δηλαδή για μία στις τέσσερις 

επιχειρήσεις. 
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4.4.2: Παραγωγή και Τεγνολογία 

Σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η παραγωγή τους, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι 63% από αυτές χρησιμοποιούν την παραδοσιακή γραμμή 

παραγωγής, μόνον 20% χρησιμοποιούν εργασία κατά ομάδες (ευέλικτη 

παραγωγή), ενώ 15% χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους. 

Το 65% των επιχειρήσεων διαθέτουν τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, και η 

πλειοψηφία τους (90%), ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης νέων προϊόντων 

είναι περίπου ένας χρόνος. 

Το 74% των επιχειρήσεων επενδύουν σε νέα τεχνολογία και εξοπλισμό όποτε 

υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη, 50% όταν απαιτείται από τον ανταγωνισμό, και 

μόνον 16% προχωρούν σε επενδύσεις ανανέωσης όταν φθείρεται σχεδόν 

πλήρως, ή καθίσταται ξεπερασμένη η παλιά. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι περίπου 66% των επιχειρήσεων του δείγματος αναφέρουν ότι οι 

τεχνολογικές καινοτομίες (ανακαλύψεις) στον κλάδο τους είναι ελάχιστες, 

και οι τεχνολογικές εξελίξεις πολύ αργές. 

Το 86% των επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι έχουνε προχωρήσει σε κάποιο 

βαθμό αυτοματοποίησης, ο οποίος σε 40% από αυτές, φτάνει το 70% της 

συνολικής παραγωγικής τους διαδικασίας (Σχήμα 4.2), και σχεδόν όλες (92%) 

διαθέτουν ένα τυπικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. 
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Σχετικά με τις τεχνικές λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούν, 54% δήλωσε 

την χρήση επιστημονικών τεχνικών και εργαλείων για τη λήψη 

επιχειρησιακών αποφάσεων, 70% χρησιμοποιούν διάφορα στατιστικά πακέτα 

για την επεξεργασία των στοιχείων τους, και 38% των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν τεχνικές πρόβλεψης και προσομοίωσης. 

Όταν ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αριθμήσουν, κατά σειρά 

προτεραιότητας, τα κύρια εμπόδια στην παραγωγική τους δραστηριότητα, 

δώσανε την παρακάτω ιεραρχία, με το ακριβό χρήμα και τα υψηλά επιτόκια 

να έρχεται πρώτο, και με διαφορά, από όλα τα άλλα (Πίνακας 4.4). 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ακριβό Χρήμα - Υψηλά Επιτόκια 

Υψηλό Κόστος Λειτουργίας 

Μη Συγκεκριμένο Κρατικό Πρόγραμμα 

Γραφειοκρατία - Ανεπαρκής Αποκέντρωση 

Προβλήματα στις Συγκοινωνίες - Επικοινωνία 

Έλλειψη Κατάλληλου ή Επαρκούς Προσωπικού 

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ 

(Υψηλότερο=6) 

4.90 

2.90 

2.57 

2.07 

1.92 

1.66 

Πίνακας 4.4 

Επίσης, 70% των επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι οι κυβερνητικές και 

πολιτικές ρυθμίσεις επηρεάζουν σημαντικά, και πολλές φορές ενεργούν 

περιοριστικά σε μελλοντικά τους σχέδια. 

Η μέση αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού τους ήταν 76% της συνολικής 

παραγωγικής δυναμικότητας τους, και μόνον 20% των επιχειρήσεων δηλώσαν 

πως χρησιμοποιούν το 80% και περισσότερο, από την παραγωγική τους 

δυναμικότητα. Αυτά τα ποσοστά θεωρούνται Μη ικανοποιητικά από τις 

περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες τα αποδίδουν κυρίως στη χαμηλή 
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ζήτηση (58%), στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα (20%), και στον Μη 

αποτελεσματικό προγραμματισμό (19%). 

Σχετικά με τους δείκτες μέτρησης της παραγωγικότητας τους, το κόστος 

παραγωγής και ο χρόνος παραγωγής αναδείχθηκαν οι δύο πιό δημοφιλείς 

δείκτες μέτρησης, ενώ άλλοι δείκτες μέτρησης που αναφέρθηκαν, με τα 

αντίστοιχα ποσοστά τους, φαίνονται στο Σχήμα 4.3. 

Αλλο 

Αριθμός 

Ελαττωμ/κών 

Χρόνος 

Παράδοσης 

Χρόνος 

Παραγωγής 

Κόστος 

Παραγωγής 

l i l l É I l ! 

•—ί,„: 

•&%&&}&& 
28 

77 

100 

Συχνότητα Εμφάνισης (%) 

Σχήμα 4.3: Δείκτες Μέτρησης της Παραγωγικότητας 

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δείκτες, 72.5% των επιχειρήσεων δήλωσαν 

αύξηση της παραγωγικότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, οι οποίες σε 17% 

από αυτές ήταν μεγαλύτερες του 50%. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό 

αποτέλεσμα, όταν μάλιστα μόνον 8.5% είχανε μείωση της παραγωγικότητας, 

και 13% είχαν διατήρηση της στα προηγούμενα επίπεδα. 

Ωστόσο, παρόλο που το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό, μόνον 

40%ο είχαν αύξηση των κερδών τους, ενώ ένα ποσοστό 27% είχαν μείωση στα 

τελευταία πέντε χρόνια. 

Μία εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η 

οποία έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε αναγκαστική μείωση των τιμών, 
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διατηρώντας τα κέρδη τους, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας, στα ίδια 

ή χαμηλότερα επίπεδα με πριν. Μία άλλη εξήγηση μπορεί να είναι η αύξηση 

των εξόδων της επιχείρησης, σταθερών ή/και μεταβλητών, η οποία επίσης 

οδηγεί σε διατήρηση ή και μείωση του κέρδους, ακόμη και όταν υπάρχει 

αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις 

απαντήσεις τους σε σχετικές ερωτήσεις, όπου φαίνεται ότι στο 20% των 

επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος επανεργασίας και σκάρτων, αποτελεί 

περισσότερο του 1% του συνολικού τους τζίρου, ενώ στο 35% των 

επιχειρήσεων, τα γενικά έξοδα αυξάνουν ταχύτερα από τα κέρδη. 

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί σ' αυτό το σημείο, ότι σε δύο ερωτήσεις που 

αφορούσαν το ποσοστό των τελικών προϊόντων που αχρηστεύονται τελείως, 

και το ποσοστό των τελικών προϊόντων που πηγαίνουνε για επανεργασία, 

σχεδόν 32% και 40% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα, δεν μπόρεσαν να δώσουν 

καμία απάντηση. Αυτό ενισχύει την αντίληψη πως οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δεν διατηρούν επαρκή στοιχεία όσον αφορά το κόστος που έχουν λόγω κακής 

ποιότητας και αστοχιών. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα 

κεφάλαια, η μέτρηση του κόστους ποιότητας, και ιδιαίτερα του κόστους 

κακής ποιότητας, βοηθάει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

ποιότητας, και την δέσμευση της διοίκησης σε αυτήν. Η καταγραφή του 

ποσοστού των προϊόντων που αχρηστεύονται ή επανα-κατεργάζονται, καθώς 

και η μέτρηση του κόστους που επωμίζεται η επιχείρηση από αυτά, είναι 

απαραίτητα για να βοηθήσουν την διοίκηση της επιχείρησης να 

συνειδητοποιήσει το τεράστιο κόστος της κακής ποιότητας. 

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες απάντησαν στην ερώτηση, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.5 και 4.6. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις 

ισχυρίζονται ότι λειτουργούν σε υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσα σ' 

αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα αποδείχτηκε το 

σημαντικότερο ανταγωνιστικό όπλο για τις περισσότερες απ' αυτές. 

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις τους σχετικά με τις τρεις σημαντικότερες 
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ανταγωνιστικές παραμέτρους για την επιχείρηση τους, κατά σειρά 

προτεραιότητας, προέκυψε η παρακάτω ιεραρχία: (Πίνακας 4.7). 

ΧΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

0 

(0%- 1%] 

(1%-5%] 

>5% 

Δεν Απάντησαν 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (%) 

20.5 

20.5 

23.9 

3.5 

32.5 

Πίνακας 4.5 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΑΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

0% 

(0% - 1%] 

(1% - 5%] 

> 5% 

Δεν Απάντησαν 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (%) 

10.3 

13.7 

24.8 

12 

39.2 

Πίνακας 4.6 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Ποιότητα Προϊόντος 

Τιμή Πώλησης 

Διανομή 

Εξυπηρέτηση Πριν την Πώληση 

Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση 

Εγγυήσεις 

Διαχείριση Παραπόνων 

Αλλα 

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ 

(Υψηλότερο=3) 

2.4 

1.2 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.1 

0.1 

*3=πρώτο πιό σιψαντικό, 2=δεύτεροπιό σημαντικό, 1=τρίτο πιό σι^μαντικό, 

0=δεν σΐ]μειώθηκε. 

Πίνακας 4.7 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν μία μεταστροφή της έμφασης από την τιμή στην 

ποιότητα, αφού εμφανίζεται σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο, στις 

προτιμήσεις των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ενώ 60% των επιχειρήσεων 

αναφέρουν την ποιότητα ως το πρώτο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, 

μόνον 18% αναφέρουν ως πρώτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την τιμή. 

Αντίθετα, ενώ το 42% των επιχειρήσεων δεν σημείωσαν καθόλου την τιμή 

μέσα στα πρώτα τρία ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, μόνον 8% δεν 

σημείωσαν καθόλου την ποιότητα μέσα σ' αυτά. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον 

αν και αναμενόμενο αποτέλεσμα, είναι το γεγονός ότι 86% από τις 

πιστοποιημένες με ISO 9000 επιχειρήσεις θεωρούν την ποιότητα σαν το 

νούμερο ένα ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, ποσοστό αρκετά υψηλότερο 

από το αντίστοιχο 58% των Μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Αυτό 

επιβεβαιώνει την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πιστοποιημένων 

επιχειρήσεων στην ποιότητα. 

Ωστόσο, από τις απαντήσεις σ' αυτήν την ερώτηση προκύπτουν και κάποια 

αρνητικά συμπεράσματα, όπως το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση πριν και μετά 

την πώληση, οι εγγυήσεις και η διαχείριση παραπόνων, όλα από τα οποία 

έμμεσα προσδιορίζουν την ποιότητα μιας επιχείρησης, αναφέρθηκαν 

ελάχιστα από τους ερωτηθέντες, παρόλο που οι περισσότεροι απ'" αυτούς 

σημείωσαν την ποιότητα σαν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, ως 

ένα βαθμό, είναι ενδεικτικό του ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν 

ακόμη κατανοήσει την σύγχρονη έννοια της ποιότητας, και τη σπουδαιότητα 

των διαφόρων διαστάσεων της στην ικανοποίηση του πελάτη. 

4.4.3: Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Σχετικά με τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού, τα πιο δημοφιλή (75%) 

αποδείχτηκαν τα τυπικά προσόντα "Μόρφωση, Πτυχία, Ξένες Γλώσσες και 

Εξειδίκευση". Δεύτερο στην σειρά ήρθε η "Προηγούμενη Εμπειρία" (61%), 

τρίτο ήρθε η "Προσωπικότητα και το Ήθος" (40%), ενώ άλλα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν ήταν η Ηλικία, οι Συστάσεις, η Περιοχή Διαμονής, και οι 

Μισθολογικές Απαιτήσεις. Βλέπουμε λοιπόν, ότι η κύρια έμφαση δίνεται στα 
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τυπικά προσόντα και ικανότητες των υποψηφίων, ενώ το ήθος και η 

προσωπικότητα αναφέρονται ως κριτήρια πρόσληψης μόνον από το 40%. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

τις αρχές της ΔΟΠ η οποία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη γενικότερη 

προσωπικότητα των υποψηφίων εργαζομένων, και τον βαθμό στον οποίο αυτή 

ταιριάζει με την κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησης. Αυτό άλλωστε 

αναφέρεται και ως μία από τις βασικές διαφορές της ΔΟΠ με την 

παραδοσιακή προσέγγιση, όσον αφορά το σύστημα πρόσληψης των 

εργαζομένων. 

Το 68% των επιχειρήσεων ανέφεραν πως υπάρχουν γραπτά, καθορισμένα 

καθήκοντα και αρμοδιότητες για κάθε θέση εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι 

την επαναληψιμότητα και αποφεύγοντας τις παρεξηγήσεις και τα προβλήματα 

που δημιουργεί η ασάφεια και η αοριστία στην ανάθεση καθηκόντων και 

ευθυνών. 

Σχεδόν όλες, με εξαίρεση ένα 4% περίπου, εκπαιδεύουν τους εργαζομένους 

τους στην θέση εργασίας στην οποία προσλαμβάνονται, και η εκπαίδευση 

αυτή διαρκεί από λιγότερο της μίας εβδομάδες, σε μερικές επιχειρήσεις, 

μέχρι ένα χρόνο περίπου σε άλλες. Η ακριβής κατανομή της διάρκειας 

εκπαίδευσης, παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.4, και αναφέρεται σε εκείνες τις 

επιχειρήσεις που απάντησαν την ερώτηση. Επίσης, σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις (91%), εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους σε περισσότερες 

από μία θέσεις εργασίας, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν και σε άλλες θέσεις 

όταν αυτό χρειαστεί, αυξάνοντας την ευελιξία της επιχείρησης. 

Φαίνεται μάλιστα, πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει 

την ανάγκη για περαιτέρω μόρφωση και ανάπτυξη των εργαζομένων τους, 

αφού 88% από τις επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν ότι τους προσφέρουν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, για να 

αυξήσουν τις γνώσεις τους, και να ωθήσουν την εξέλιξη της καριέρας τους. 

Μάλιστα, αυτά τα προγράμματα προσφέρονται τόσο στα ανώτατα και μεσαία 

στελέχη της επιχείρησης, όσο και στους εργοδηγούς και στους εργάτες της. 
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Σχήμα. 4.4: Διάρκεια. Εκπαίδευσης στη Νέα Θέση Εργασίας 

Σχετικά με τους τρόπους αξιολόγησης και παρακίνησης των εργαζομένων, 

βλέπουμε ότι περίπου 60 % των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα 

πρότυπα απόδοσης των εργαζομένων, 65% ανέφεραν την ύπαρξη επισήμων 

συστημάτων αξιολόγησης τους, και 79% ισχυρίζονται ότι προσφέρουν 

διάφορα κίνητρα για βελτίωση της απόδοσης τους. 

Σχετικά όμως με την συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργαζομένων, βλέπουμε 

ότι μόνον 52 από τις 112 επιχειρήσεις, έχουν αναπτύξει επίσημα συστήματα 

υποβολής προτάσεων και υποδείξεων από το προσωπικό, ενώ μόνον 30 από 

αυτές ανέφεραν ότι είχαν πράγματι προτάσεις ή/και συμβουλές, οι οποίες, 

κατά μέσο όρο, ήταν 17 ετησίως. Οι παραπάνω πληροφορίες, σχετικά με τη 

διαχείριση των εργαζομένων, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.8. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Εκπαίδευση Εργαζομένων στη Θέση Εργασίας τους 

Εκπαίδευση σε Περισσότερες Θέσεις Εργασίας 

Προγράμματα Επιπλέον Εκπαίδευσης 

Παροχή Κινήτρων για Βελτίωση της Απόδοσης 

Γραπτές Οδηγίες Εργασίας 

Επίσημο Σύστημα Αξιολόγησης των Εργαζομένων 

Επίσημα Πρότυπα Απόδοσης των Εργαζομένων 

Επίσημο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΜΦΆΝΙΣΗΣ 

96% 

91%. 

88% 

79% 

68% 

.· 65% 

60% 

45% 

Πίνακας 4.8 
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4.4.4: Έλεγχος Ποιότητας 

Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου, η έρευνα έδειξε ότι 

το 42% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν έλεγχο ποιότητας μόνον κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, μόνον το 4% βασίζονται στον 

ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ η πλειοψηφία 

(52%) εφαρμόζουν έλεγχο ποιότητας τόσο κατά την διάρκεια, όσο και μετά το 

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ θετικό, 

δείχνοντας πως οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν περάσει από τον έλεγχο 

ποιότητας στο τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, και αφού έχει 

παραχθεί το προϊόν, σε περισσότερο προληπτικές μεθόδους ελέγχου της 

ποιότητας, όπως είναι ο έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Στο 39% των επιχειρήσεων ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται μέσα στον χώρο 

παραγωγής, στο 22% των επιχειρήσεων γίνεται σε ειδικά εργαστήρια, και στο 

39% των επιχειρήσεων γίνεται και στα δύο. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο είναι: ο 

δειγματοληπτικός έλεγχος για το 63% των επιχειρήσεων, ο 100% έλεγχος για 

το 21% των επιχειρήσεων, και συνδυασμός των δύο μεθόδων, για το 11% των 

επιχειρήσεων. 

Εξετάζοντας το κόστος ποιότητας, σαν ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού τους, βρέθηκε ότι μόνον στο 40% των επιχειρήσεων, 

αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 1% του προϋπολογισμού, για το 37% 

των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό μεταξύ 1% και 5% του 

προϋπολογισμού, ενώ για το υπόλοιπο 23% των επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του προϋπολογισμού. 

Εξίσου ενδιαφέρον όμως ήταν να εντοπιστεί και ο τρόπος με τον οποίο 

μετράνε οι επιχειρήσεις το κόστος ποιότητας τους. Συγκεκριμένα, τους 

ζητήθηκε να αναφέρουν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό 

το κόστος, όπως τους μετράνε, και ~τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.9. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κόστος Ποιοτικού Ελέγχου 

Κόστος Ελαττωματικών / Σκάρτων 

Κόστος Συντήρησης Εξοπλισμού 

Κόστος Επανεργασίας 

Επιστροφές Πελατών 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

73% 

52% 

50% 

40% 

7% 

Πίνακας 4.9 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις συνδέουν το 

κόστος ποιότητας περισσότερο με το κόστος ελέγχου, και το λεγόμενο 

κόστος "καλής ποιότητας", και πολύ λιγότερο με το κόστος "κακής 

ποιότητας", που είναι το κόστος ελαττωματικών και επανεργασίας, το κόστος 

επιστροφών και πληρωμών εγγυήσεων, το κόστος διαχείρισης παραπόνων, και 

το κόστος του δυσαρεστημένου πελάτη και των χαμένων πωλήσεων λόγω 

κακής ποιότητας. 

Ωστόσο, το 40% και 50% αντίστοιχα των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι 

υπολογίζουνε το κόστος ελαττωματικών και το κόστος επανεργασίας, δηλαδή 

το κόστος εσωτερικών αστοχιών, στο κόστος ποιότητας, είναι σίγουρα μία 

καλή αρχή, η οποία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι 

η υψηλή ποιότητα δεν επιβαρύνει απαραίτητα το κόστος, αλλά μπορεί 

αντίθετα να επιφέρει τη μείωση του. Εάν μάλιστα προσθέσουν στο κόστος 

ποιότητας και το κόστος των εξωτερικών αστοχιών, όπως είναι οι επιστροφές, 

οι εγγυήσεις, και οι χαμένες πωλήσεις, τότε μπορεί να συνειδητοποιήσουν και 

αυτό που υποστηρίζει ο Crosby, ότι δηλαδή "Η Ποιότητα Δεν Κοστίζει". 

Η παγκόσμια πρόκληση για βελτίωση της ποιότητας, με ταυτόχρονη μείωση 

του κόστους, φαίνεται πως έχει πραγματικά αφυπνίσει τις . ελληνικές 

επιχειρήσεις, αφού 75% του δείγματος δήλωσε πως είχε επαφές με ιδιωτικούς 

ή δημόσιους φορείς, για να πάρουν πληροφορίες, συμβουλές και τεχνογνωσία 

σχετικά με τη διαχείριση και τη στρατηγική ποιότητας. 
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Επίσης, δείγμα ευαισθητοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με 

την ποιότητα, είναι το ότι το 77% από αυτές έχουν τμήμα ποιότητας, το 61% 

έχουν αναπτύξει εγχειρίδιο ποιότητας, και 88% έχουν διευθυντή ποιότητας. 

Μάλιστα τα βασικά κριτήρια επιλογής του διευθυντή ποιότητας, είναι οι 

γνώσεις και η ειδικότητα του (90%), η εμπειρία του (59%), και η γενικότερη 

προσωπικότητα του (14%). 

Σε άλλη ερώτηση, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν τους τρόπους 

με τους οποίους αξιολογούν και ελέγχουν την επιτυχία και τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών τους για βελτίωση της ποιότητας. Οι απαντήσεις τους 

φαίνονται στο Σχήμα 4.5, το οποίο δείχνει τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 

σημείωσαν την κάθε επιλογή. 

mmmmmmmmmm 62 

εργασίας 

Αύξηση 

Κερδών 

Πληροφορίες 

αττό Πελάτες 

Ελάττωση 

Σκάρτων 

Αύξηση 

Παραγ/κότητα 

Μείωση t ,. 

Εττανεργασίας ffl®&fflm 2 9 

t e l a 29 

20 40 60 80 100 

Συχνότητα Εμφάνισης (%) 

Σχήμα 4.5: Δείκτες Επιτυχίας των Προγραμμάτων Βελτίωσης της Ποιότιμας 

Αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε ως ιδιαίτερα σημαντικό, είναι πως ο πελάτης 

αναφέρεται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ως ο σημαντικότερος 

δείκτης-κριτής της επιτυχίας των προγραμμάτων και των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας. Πράγματι, ποιότητα σημαίνει "ικανοποίηση του 

πελάτη", ο οποίος αποτελεί τον τελικό κριτή της ποιότητας που προσφέρει 

μία επιχείρηση, και άρα είναι ο πλέον αρμόδιος να αξιολογήσει οποιαδήποτε 

προσπάθεια της προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Δεύτερος πιο σημαντικός δείκτης αναδείχτηκε η ελάττωση των σκάρτων, 

υπενθυμίζοντας την εσωτερική σημασία της ποιότητας, σαν "συμμόρφωση 

στις προδιαγραφές", που είναι εξίσου σημαντική για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, και την ανταπόκριση τους στην πρόκληση της υψηλής 

ποιότητας σε χαμηλή τιμή. 

Τέλος, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουνε ποιες είναι οι 

βασικότερες προσπάθειες, τα βασικότερα βήματα, που έχουνε κάνει για την 

βελτίωση της ποιότητας, και τα αποτελέσματα, μαζί με τα αντίστοιχα 

ποσοστά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αύξηση ή Αναβάθμιση Εξοπλισμού 

Βελτίωση Ποιοτικού Ελέγχου 

Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Ενδυνάμωση Εργαζομένων 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΥΙΦΑΝΙΣΗΣ 

81% 

76% 

72% 

42% 

Πίνακας 4.10 

4.4.5: Σχέσεις Με Πελάτες 

Όλοι από τους ερωτηθέντες, ισχυρίστηκαν ότι διέθεταν αρκετές πληροφορίες 

σχετικά με τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών τους. Ειδικότερα, 79% των 

επιχειρήσεων ανέφεραν την εφαρμογή επίσημων ερευνών αγοράς για τον 

εντοπισμό αυτών των πληροφοριών, 50% ανέφεραν πως παίρνουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες από τους τοπικούς αντιπροσώπους τους, και σε 

μικρότερα ποσοστά, αναφέρθηκαν διάφορες άλλες μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. 

Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν ότι γνωρίζουν τους λόγους για 

τους οποίους τις προτιμούν οι πελάτες τους, καθώς και τους λόγους για τους 

οποίους δεν τις προτιμούν οι Μη πελάτες τους. 

Μάλιστα, το 75% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως διαθέτουνε σύστημα 

συλλογής και αξιολόγησης των συμβουλών και παραπόνων των πελατών τους. 
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Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (87%), ισχυρίστηκαν πως 

έχουνε καταφέρει να μεταδώσουν σε κάθε έναν εργαζόμενο τους, το μήνυμα 

της σημαντικότητας του πελάτη και της ικανοποίησης του, για την επιβίωση 

και ευημερία της επιχείρησης στο μέλλον. 

4.4.6: Διασφάλιση Ποιότητας 

Ήτανε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων (89%) ήταν ενημερωμένες σχετικά με τον ρόλο και την έννοια 

των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, και μάλιστα 70% από αυτές 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού. 

Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως 30% των ερωτηθέντων δεν 

γνώριζαν εάν και πόσοι από τους ανταγωνιστές τους είχαν ήδη πιστοποιηθεί 

με κάποιο πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000. 

Πηγή ενημέρωσης των περισσότερων επιχειρήσεων σχετικά με τη 

διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα ISO 9000, ήταν ο ΕΛΟΤ, Γραφεία 

Συμβούλων, και άλλοι φορείς σε μικρότερα ποσοστά. 

Σχετικά με τα οφέλη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9000, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν σε μία κλίμακα από 

1=Καθόλου σημαντικό, έως 5=Πολύ σημαντικό, μία σειρά από πιθανά οφέλη 

που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα πρότυπα στις επιχειρήσεις τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, επιδιώξαμε να εντοπίσουμε τις εντυπώσεις και την στάση 

τ'ων υπευθύνων ποιότητας απέναντι στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9000, και στην πιστοποίηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που 

δεν είναι αρνητικοί σχετικά με τα πρότυπα, και παρόλο που ενδιαφέρονται για 

μελλοντική τους πιστοποίηση, δεν έχουνε ακόμη πειστεί 100% για την 

αποτελεσματικότητα των προτύπων, και τις δυνατότητες προσφοράς τους. Τα 

σημαντικότερα από τα οφέλη που αναφέρθηκαν, και το μέσο' σκορ που 

σημειώσανε, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11: 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΑΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ISO 9000 

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας 

Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντος 

Επιβίωση της Επιχείρησης στο Μέλλον 

Μείωση Κόστους Ποιότητας 

Αλλα 

ΜΕΣΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Υψηλότερο=5) 

3.30 

3.24 

3.17 

2.70 

2.70 

Πίνακας 4.11 

Μάλιστα, μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι οι παραπάνω απαντήσεις 

δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων που έδειξαν ενδιαφέρον 

για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 9000 και εκείνων που δεν έδειξαν. 

Αυτό δείχνει πως η έλλειψη ενδιαφέροντος για πιστοποίηση δεν είναι 

αποτέλεσμα της αρνητικής εικόνας των προτύπων για κάποιες επιχειρήσεις, 

αλλά αποτέλεσμα κάποιων άλλων παραγόντων, που αφορούν κυρίως την 

εφαρμογή τους και τις δυσκολίες της. 

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχη ερώτηση, σχετικά με τους 

σημαντικότερους λόγους που απέτρεψαν τις επιχειρήσεις να ενεργήσουν για 

την απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συνηθέστεροι λόγοι για αυτό ήταν το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνταν 

για την πιστοποίηση, ενώ μόνον 12,5% ανέφεραν ως λόγο την αμφισβήτηση 

των πλεονεκτημάτων τους. 

Από την άλλη πλευρά, σε ερώτηση σχετικά με τους σημαντικότερους λόγους 

που τους προέτρεψαν να ενεργήσουν για την απόκτηση πιστοποιητικού 

διασφάλισης ποιότητας, το 78% των επιχειρήσεων που είχαν πιστοποιηθεί 

ανέφεραν σαν κύριο κίνητρο την επιδίωξη των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρει η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, και η 

πιστοποίηση κατά ISO 9000. 

Αλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν οι ανάγκες της αγοράς (39%), η ζήτηση 

του από το τμήμα Ποιότητας (35%), ή απόκτηση πιστοποιητικού από κάποιον 

ανταγωνιστή (19%), η θετική εμπειρία κάποιας άλλης εταιρίας (12%), η 
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απαίτηση από την μητρική εταιρία (9.5%), και άλλοι που αναφέρθησαν σε 

μικρότερα ποσοστά. 

Μία άλλη παρατήρηση ήταν πως οι παραπάνω λόγοι, προτρεπτικοί και 

αποτρεπτικοί, ήταν ανεξάρτητοι του μεγέθους της επιχείρησης. Αυτό δείχνει 

πως, λίγο έως πολύ, τα προβλήματα και τα κίνητρα για την πιστοποίηση 

μπορεί να είναι παρόμοια για τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Τέλος, το 70% των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη και 

πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ανέφεραν ότι θα 

χρησιμοποιήσουν την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων για την ανάπτυξη τους. 

4.4.7: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι το 76% των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζαν για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και 

σχεδόν όλες (98%), πιστεύουν στα οφέλη της. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σε σχετική ερώτηση, η 

σημαντικότερη δυσκολία για την εφαρμογή της στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

είναι η αλλαγή κουλτούρας που απαιτείται, η οποία άλλωστε αποτελεί και μία 

από τις σημαντικότερες δυσκολίες εφαρμογής της παγκοσμίως. Αλλοι 

σημαντικοί παράγοντες που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή, με μικρή 

διαφορά ο ένας από τον άλλο, είναι η ανάγκη ικανοποίησης των 

βραχυπρόθεσμων στόχων και προγραμμάτων της επιχείρησης, η ανάγκη να 

ικανοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα της παραγωγής, η ανεπαρκής γνώση και 

εμπειρία των στελεχών, τα εμπόδια μεταξύ των τμημάτων, η ασάφεια των 

απαιτήσεων της ΔΟΠ, η ασάφεια καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, και η 

έλλειψη επαρκών πόρων. Τα ακριβή αποτελέσματα, και ο αντίστοιχος 

βαθμός δυσκολίας, σε μία κλίμακα από 1=Καθόλου Δύσκολο, έως 5=Πολύ 

Δύσκολο, παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.6. 
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Αλλαγή Κουλτούρας 

Τήρηση Βραχ/θεσμων 

Στόχων 

Τήρηση Προγ/ματος 

Παραγωγής 

Ανεπαρκείς Γνώσεις 

Εμπόδια Μεταξύ 

Τμημάτων 

Ασαφείς Απαιτήσεις 

Ασαφείς Αρμοδιόητες 

Εργασίας 

Έλλειψη Πόρων 

2,75 

2,63 

1,35 

:<ίί?ίίίίΐίίίί'^ΐίίί?ί'$'ΐί?ίΐίί^$ίJJ; J». 1 D 

WÊÊÊËmmÊÊÊfâÊËÊm 2 · 0 6 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Βαθμολογία (1 έως 5) 

Σχήμα 4.6: Δυσκολίες Εφαρμογής Δ Ο Π 

J = Καθόλου Δύσκολο - 5 = Πολύ Δύσκολο 

4,5 

Τέλος οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για την χρησιμότητα μερικών από τα 

εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις εταιρίες τους. Η απάντηση 

τους μπορούσε να κυμανθεί 0=Δεν γνωρίζω, έως και 5=πολύ χρήσιμες, και τα 

αποτελέσματα δίδονται στο Σχήμα 4.7. 

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα από τις απαντήσεις τους στην παραπάνω ερώτηση, 

είναι ότι η μέθοδος Benchmarking χρησιμοποιείται από ελάχιστα έως καθόλου 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, το Benchmarking αποτελεί μοναδική 

μέθοδο για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων, τον έλεγχο της 

ικανοποίησης που προσφέρουν στους πελάτες τους και την σύγκριση της με 

την ικανοποίηση που τους προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους, και τον 

εντοπισμό ευκαιριών και μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και 

διαδικασιών. Για αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητο εργαλείο για 

οποιαδήποτε επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την ποιότητα και 

ανταγωνιστικότητα της. 
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Σχήμα 4.7: Χρήση Εργαλείων ΔΟΠ 

Συνοψίζοντας, αυτό που κυρίως προκύπτει από την έρευνα, είναι πως οι 

ελληνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την 

ποιότητα και τους τρόπους διασφάλισης και βελτίωσης της, αναδεικνύοντας 

την ως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό τους όπλο, και το βασικό κριτήριο 

επιλογής προμηθευτή. 

Αυτή η ευαισθητοποίηση υπογραμμίζεται και από το μεγάλο ενδιαφέρον και 

την ανταπόκριση που έδειξαν οι επιχειρήσεις στην παρούσα έρευνα και στις 

πληροφορίες που θα τους προσέφερε, διαμορφώνοντας το ποσοστό 

συμμετοχής σε 78%. 
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Η βαθιά κατανόηση για τον ρόλο της ποιότητας στην επιβίωση και την 

ευημερία της επιχείρησης είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και περισσότερες 

οδεύουν προς περισσότερο προληπτικές τεχνικές ελέγχου ποιότητας και πιο 

σύγχρονους τρόπους διοίκησης γενικότερα. Πολλές από τις επιχειρήσεις 

έχουν προχωρήσει από τον ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας, στον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της, και δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε ακόμη πιό προληπτικές μορφές 

διαχείρισης, όπως είναι η διασφάλιση ποιότητας και η διοίκηση ολικής 

ποιότητας. 

Το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται για τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, και για μελλοντική πιστοποίηση τους σε 

αυτά, για διάφορους λόγους, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η 

βελτίωση της ποιότητας, η μείωση του κόστους ποιότητας, και άλλα. 

Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ενημερωμένες σχετικά με την 

ΔΟΠ, και σχεδόν όλες από αυτές, πιστεύουν στα οφέλη που μπορεί να 

αποφέρει η υιοθέτηση της. 

Ωστόσο, απομένει πολύς δρόμος ακόμη, καθώς η λεπτομερής εξέταση των 

διαφόρων περιοχών της διαχείρισης ποιότητας αποκάλυψε πολλές αδυναμίες 

που θα πρέπει να ξεπεραστούν από τις επιχειρήσεις, για να προχωρήσουν στις 

νέες και περισσότερο απαιτητικές έννοιες του Ολικού Ελέγχου Ποιότητας 

και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Αναγνωρίζοντας μάλιστα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις αρκετά εμπόδια για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ, με σημαντικότερο όλων την αλλαγή κουλτούρας, γίνεται 

αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο, ενώ βραχυπρόθεσμα 

εστιάζουν στη διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα ISO 9000, ώστε να 

οδηγηθούν από τον εντοπισμό και την θεραπεία, στην πρόληψη. 

Για αυτό το λόγο, η έρευνα συνεχίστηκε εστιάζοντας στη διασφάλιση 

ποιότητας και τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ειδικότερα, στο. επόμενο κεφάλαιο, εξετάζονται με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο τα πρότυπα αυτά καθ' αυτά, όσο και ο τρόπος 

εφαρμογής τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, και η επίδραση που είχαν σε 
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αυτές, σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των επιχειρήσεων. Επίσης, γίνεται μία 

σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, πάνω στην 

διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 

παρουσιάζονται οι θετικές και αρνητικές πλευρές τους, καθώς και το δίλημμα 

του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τις δυνατότητες και την προοπτική 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000 

5.1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1.1:Ανάγκη Ανάπτυξης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

1)Υψηλό Κόστος και Ανεπάρκεια της Επιθεώρησης και του Ποιοτικού 

Ελέγχου: 

Στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το είδος οργάνωσης της επιχείρησης, η 

ποιότητα του προϊόντος εξασφαλιζόταν από την «Επιθεώρηση», ή αργότερα 

τον «Ποιοτικό Έλεγχο», με δειγματοληψία και δοκιμή των προϊόντων στο 

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Μ' αυτόν τον τρόπο πιστοποιούνταν, εκ 

των υστέρων, το κατά πόσο το παραγόμενο προϊόν ικανοποιούσε τις 

προδιαγραφές που είχαν τεθεί για την ικανοποίηση του πελάτη. 

Την τελευταία δεκαετία όμως ο ποιοτικός έλεγχος από μόνος του άρχισε να 

γίνεται ανεπαρκής και εξαιρετικά ακριβός. 

Πρώτον γιατί δεν μπορούσε από μόνος του να εγγυηθεί στους πελάτες μιας 

επιχείρησης, την 100% συμμόρφωση των προϊόντων που λαμβάνανε, στις 

ποιοτικές τους απαιτήσεις.;Όπως υποστηρίζουν οι Juran [4], Deming[3], και 

άλλοι, η επιθεώρηση και ο ποιοτικός έλεγχος απλά ελαττώνουν, χωρίς να 

εξαφανίζουν, το ποσοστό των ελαττωματικών. Συγκεκριμένα, η επιθεώρηση 

μπορεί να εντοπίσει και να απομακρύνει, χονδρικά, 80% των ελαττωματικών, 

ενώ το υπόλοιπο 20% μπορεί να φτάσει στον πελάτη, με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες που σημαίνει αυτό για την επιχείρηση.\«0 επιθεωρητής μπορεί να 

εντοπίσει κάποια λάθη, μόνον όταν αυτά αποτελούν σημαντικό ποσοστό της 

παραγωγικής διαδικασίας (ένα εκατοστιαίο ποσοστό), όταν όμως'το ποσοστό 

είναι πολύ μικρό (ένα στα 25000 ή και λιγότερο), ο επιθεωρητής δεν μπορεί να 

ελπίζει ότι θα το εντοπίσει. Αρα, την σημερινή εποχή, που η αγορά απαιτεί 

παρόμοια υψηλά επίπεδα ποιότητας, η τελική επιθεώρηση δεν αποτελεί 

πρακτική μέθοδο επίτευξης αυτών των επιπέδων.... Το κλειδί για να 
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επιτευχθεί 100% πρόληψη των ελαττωματικών, είναι ο εντοπισμός και η 

απομάκρυνση των ριζικών αιτιών των λαθών. Όταν αυτό γίνεται συστηματικά, 

κοστίζει πολύ λιγότερο, και είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των 

"μηδέν ελαττωματικών» [114]. 

[Δεύτερον, γιατί οι επιχειρήσεις έπρεπε να υφίστανται όλες τις διαφορετικές 

επαληθεύσεις (verifications) που γινόταν από τους διαφορετικούς πελάτες 

τους, με σημαντικό χάσιμο κόστους και χρόνου. 

Τρίτον, γιατί ο ποιοτικός έλεγχος από μόνος του γινόταν πολύ ακριβός, μια 

που η συνεχώς αυξανόμενη επιτήδευση (sophistication) των περισσότερων 

προϊόντων, απαιτούσε περισσότερο πολύπλοκους ελέγχους και εντατικά 

προγράμματα δειγματοληψίας. 

Τέλος, επειδή με τον Ποιοτικό Έλεγχο, τα ελαττωματικά εντοπίζονταν μόνον 

μετά το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, στα τελικά προϊόντα, με 

ανυπολόγιστο κόστος επανεργασίας, υποβάθμισης, ή καταστροφής τους. 

Έτσι, εκτός από ανεπαρκής, η επιθεώρηση και κατά δεύτερο λόγο ο 

ποιοτικός έλεγχος, είναι και πολύ ακριβή μέθοδος, αφού κάποιοι 

πληρώνονται αρχικά για να παράγουν τα προϊόντα, κάποιοι πληρώνονται για 

να τα επιθεωρήσουν, και στο τέλος, στην περίπτωση ελαττωματικών, κάποιοι 

πληρώνονται για να τα επανεπεξεργαστούν και να τα επανελένξουν. Στην 

χειρότερη περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να υποβαθμιστούν ή και να 

πεταχτούν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος για την επιχείρηση. 

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, πίσω από κάθε εργοστάσιο κρύβεται ένα 

άλλο «κρυφό εργοστάσιο» για να διορθώνει τα λάθη του. Με αυτό το τρόπο 

προστίθεται σημαντικό κόστος στο προϊόν, χωρίς να του προστίθεται καμία 

απολύτως αξία. και χωρίς να αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη, ο οποίος 

πολλές φορές καλείται να το επωμιστεί. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το κόστος της Επιθεώρησης και του 

Ποιοτικού Ελέγχου έγινε πολύ υψηλό, ενώ το ρίσκο για παραγωγή 

ελαττωματικών αυξήθηκε, αναγκάζοντας τον βιομηχανικό κλάδο να αναπτύξει 

νέες τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας./Οι νέες αυτές τεχνικές εστίασαν 

κυρίως στην πρόληψη, με στόχο ,τη διατήρηση υπό έλεγχο όλων των 

δραστηριοτήτων που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα, και την γρήγορη 

επέμβαση στην παραγωγική διαδικασία όταν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα. V 

Για την διάδοση των νέων τεχνικών και μεθόδων και την οργάνωση των νέων 
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συστημάτων ποιότητας, αναπτύχθηκαν διεθνή πρότυπα, όπως αυτά της σειράς 

ISO 9000, με στόχο να διευκολύνουν την επιχείρηση να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές που, άμεσα ή έμμεσα, υποσχέθηκε στους πελάτες της. 

Ωστόσο, σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει ακόμη περιορισμένη αντίληψη της 

ποιότητας, πιστεύοντας ότι αφορά μόνον τον ποιοτικό έλεγχο και την 

επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ακριβώς αντίθετα, η ανάγκη 

υπερβολικής επιθεώρησης μπορεί να υποδηλώνει την έλλειψη ποιότητας. 

Αλλωστε, ένας από τους βασικούς στόχους βελτίωσης της ποιότητας, είναι η 

μείωση της ανάγκης για υπερβολική επιθεώρηση. Αυτό υποδεικνύεται και σε 

ένα από τα δεκατέσσερα σημεία του Deming, στο οποίο συμβουλεύει: 

«Σταματήστε την εξάρτηση από τον υπερβολικό έλεγχο» [3]. Σύμφωνα με τον 

Deming, ο έλεγχος μπορεί να είναι το αντίδοτο αλλά και η αιτία κακής 

ποιότητας. Ένα καλό ΣΔΠ θα πρέπει να είναι ικανό να λειτουργήσει σχεδόν 

χωρίς τελικό έλεγχο. Η επιθεώρηση δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, εφόσον η 

διαδικασία είναι επιτυχημένη και δεν παράγει ελαττωματικά, ή αλλιώς, εάν τα 

πράγματα γίνονται σωστά την πρώτη φορά, όπως προτείνει ο Crosby [5]. Η 

επιθεώρηση χρειάζεται μόνον όταν η παραγωγική διαδικασία έχει 

προβλήματα, και παράγει ελαττωματικά προϊόντα. 

2) Ανάγκη Σταθεροποίησης της Ποιότητας: Οι περισσότερες από τις 

βιομηχανικές και τις εμπορικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, παρέχουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που αποβλέπει στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών. Συχνά οι 

απαιτήσεις του πελάτη λαμβάνονται υπόψη στις προδιαγραφές των προϊόντων 

ή υπηρεσιών, εντούτοις όμως, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι 

προκύπτουσες τεχνικές εφαρμογές θα ικανοποιούν διαρκώς και με συνέπεια, 

τις προδιαγραφές και τις τεχνικές λεπτομέρειες που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του πελάτη. Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα 

υπάρξουν ελλείψεις ή αδυναμίες κατά τον σχεδιασμό και αστοχίες κατά την 

υλοποίηση, την παραγωγή, ή ακόμη και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η 

ανάγκη της ύπαρξης σταθερότητας-στην ποιότητα, και άμεσου εντοπισμού 

των ελλείψεων και αδυναμιών οδήγησε στην διαμόρφωση και εξέλιξη 

ποιοτικών προτύπων και οδηγιών, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά στις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές [185]. 
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3)Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα /Συνδυασμός Ποιότητας και 

Παραγωγικότητας: 

Μια επιχείρηση έχει επιτύχει τους στόχους της, εάν τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει: α)Ικανοποιούν καθορισμένες ανάγκες και χρήσεις, 

β)Ικανοποιούν τις επιθυμίες και προσδοκίες των πελατών, γ)Είναι σύμφωνα με 

τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, δ)Είναι διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές 

τιμές, ε)Διασφαλίζονται οι θεσμικές απαιτήσεις της κοινωνίας, χωρίς αστικές 

ευθύνες (περιβαλλοντικές επιπτώσεις), και στ)Το κόστος παραγωγής είναι 

τέτοιο που εξασφαλίζει κάποιο κέρδος, απαραίτητο για την επιβίωση της. 

Απαιτείται δηλαδή ποιότητα σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, τόσο 

αυτές που επηρεάζουν άμεσα την ικανοποίηση του πελάτη, όσο και αυτές που 

επηρεάζουν την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και οι οποίες 

επιδρούν άμεσα στο τελικό κέρδος της επιχείρησης, αλλά και έμμεσα στην 

τελική τιμή που καλείται να πληρώσει ο πελάτης. Είναι λοιπόν απαραίτητο η 

επιχείρηση να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα, «εσωτερική» και «εξωτερική», 

(τεχνικοί, διοικητικοί, ανθρώπινοι) να βρίσκονται υπό έλεγχο. Χρειάζεται 

δηλαδή η εφαρμογή κάποιου συστήματος «διαχείρισης ποιότητας», έτσι ώστε 

να ικανοποιούνται οι ανάγκες του πελάτη, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα 

συμφέροντα της επιχείρησης [217]. 

Η διεθνοποίηση της αγοράς και η τεράστια προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών κάθε είδους, έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση την 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Αναλύοντας τον βασικό όρο «ανταγωνιστικότητα», οι σύγχρονοι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι 

συνάρτηση της Ποιότητας και της Τιμής Διάθεσης του προϊόντος στην αγορά 

[218]. 

Από πρώτη άποψη, οι δύο αυτές συνιστώσες του ανταγωνισμού, φαίνονται να 

είναι αντίθετες, και μάλιστα να ανταγωνίζεται η μία την άλλη. Το ποιοτικά 

καλό προϊόν είναι ακριβότερο και αντιστρόφως. Η αντίρροπη αυτή τάση των 

στοιχείων της ανταγωνιστικότητας είναι και το πλέον δύσκολο ζήτημα στον 
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σχεδιασμό νέων ή και στην βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων. Η σύγχρονη 

βιομηχανία, καλείται στις μέρες μας να παντρέψει τις δύο προαναφερόμενες 

συνιστώσες για χάρη του ανταγωνισμού. Άλλωστε, μπορεί η τιμή διάθεσης 

ενός προϊόντος να εξαρτάται από το κόστος παραγωγής, την παραγωγικότητα 

και την διαχείριση όλων εκείνων των στοιχείων που συμμετέχουν στην 

παραγωγή, πλην όμως έχει και έναν ισχυρό σύμμαχο, που μπορεί να την 

δικαιολογήσει και να στηρίξει την τιμή της. Ο σύμμαχος αυτός είναι η 

Ποιότητα. Αλλωστε, από την εποχή που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Philip 

Crosby, «Quality is Free», η αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας 

συνδέθηκε με την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η προσπάθεια συνδυασμού των δύο παραμέτρων, οδήγησε τις επιχειρήσεις 

στην ανάπτυξη προληπτικών μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας και 

ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας. «Το πλέον σημαντικό για κάθε 

επιχείρηση που χρησιμοποιεί ΣΔΠ, είναι η πραγματοποίηση οικονομιών, 

διότι το κόστος της μη-ποιότητας είναι πολύ μεγάλο. Αναμφισβήτητα, η 

αναδιοργάνωση που απαιτείται δημιουργεί νέες υποχρεώσεις και επιπρόσθετο 

κόστος. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ανακατανομή του κόστους, 

γιατί όταν εμπεδωθεί η εφαρμογή του ΣΔΠ στην επιχείρηση, υπάρχει 

σημαντική μείωση του κόστους. ... Η κακή ποιότητα έχει κόστος. Πιστεύω 

μας πρέπει να είμαι ότι δεν κοστίζει η ποιότητα, αλλά η μη-ποιότητα. Έχει 

υπολογιστεί ότι το 25% των πόρων ξοδεύονται κατά μέσο όρο σε επανεργασία 

ή απόρριψη. Και σίγουρα κάποια αξιοπιστία ή μέρος της αγοράς, θα χαθεί με 

ανυπολόγιστο κόστος. Η επένδυση λοιπόν στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας δεν είναι χωρίς κόστος, αλλά είναι αποδεδειγμένα η φθηνότεροι 

επένδυση που μία εταιρία μπορεί να κάνει, μία επένδυση που πάντα αποφέρει 

καρπούς» [218]. 
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5.1.2:Η Έννοια και το Περιεχόμενο των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η επιθεώρηση και ο ποιοτικός έλεγχος στο τέλος 

της παραγωγικής διαδικασίας δεν είναι αρκετά για να διασφαλίσουν την 

ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Το ιδανικό είναι να υπάρχει 

ένα σύνολο προκαθορισμένων και συστηματικών ενεργειών απαραίτητων για 

την παροχή εμπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ικανοποιεί δεδομένες ποιοτικές 

απαιτήσεις, χωρίς να στηρίζεται και να εξαρτάται αποκλειστικά από την 

επιθεώρηση ή τον ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 

Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτελεί τη διασφάλιση ποιότητας, που είναι 

μία εκ των προτέρων απόδειξη για ποιότητα, 

ι'Η Διασφάλιση Ποιότητας εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η 

λειτουργία, η επιθεώρηση, και ο έλεγχος, έχουν συντελεστεί ορθά, έτσι ώστε 

σε ένα προϊόν ή υπηρεσία, να έχει επιτευχθεί μία δεδομένη, αποδεκτή στάθμη 

ποιότητας, σύμφωνη με τις προδιαγραφές. Το ΣΔΠ, περιλαμβάνει την 

ανάλυση κάθε εργασίας και την εφαρμογή ελέγχων σε όλες τις επιμέρους 

φάσεις των εργασιών, για να επιτευχθεί το παραπάνω. Ι 

Ο ορισμός που δίνει ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης για τη διασφάλιση 

ποιότητας είναι: Ç«H Διασφάλιση Ποιότητας αφορά το σύνολο των 

προγραμματισμένων και συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι 

απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί 

ορισμένες προδιαγραφές» [ISO 8402].\ 

Αντίστοιχα, ΣΔΠ ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το 

προσωπικό που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας 

[81]. 

/Για να διασφαλιστεί η ποιότητα, πρέπει αρχικά να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 

απαιτήσεις, ανάγκες και επιθυμίες των πελατών έχουν εντοπιστεί με ακρίβεια. 

Μάλιστα, οι απαιτήσεις των πελατών θα πρέπει να περιγραφούν με κάθε 

λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από τον προμηθευτή τους, 

και να μην υπάρχουν περιθώρια αμφιβολίας γι' αυτές. Αυτό αποτελεί το πρώτο 

και σημαντικότερο στοιχείο για ένα σύστημα ποιότητας. Στη συνέχεια, θα 

πρέπει να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, να σχεδιαστούν 
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κατάλληλα όλες οι δραστηριότητες, και να αναπτυχθούν λεπτομερείς οδηγίες 

εργασίας, οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να τεκμηριωθούν, ώστε να είναι 

δυνατός ο έλεγχος τους κατά την λειτουργία του συστήματος. \ 

Η εφαρμογή ΣΔΠ στο περιβάλλον μιας επιχείρησης σημαίνει την οργάνωση 

συστήματος διοίκησης, το οποίο στην πλήρη του ανάπτυξη περιλαμβάνει 

ολόκληρο το λειτουργικό φάσμα μιας επιχείρησης, από τα τμήματα 

σχεδιασμού προϊόντων και προμηθειών, μέχρι τις υπηρεσίες υποστήριξης των 

πωλήσεων.^Η διασφάλιση ποιότητας είναι μία φιλοσοφία ολικής ενοποιήσεως 

των στοιχείων και διαδικασιών της επιχείρησης, για την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος. Ο L. Stebbing [160] αναφέρει ότι: «Η διασφάλιση 

ποιότητας απαιτεί την πλήρη ολοκλήρωση και έλεγχο όλων των στοιχείων 

μιας συγκεκριμένης λειτουργικής περιοχής, έτσι ώστε κανένα να μην είναι 

subservient στο άλλο. Αυτά τα στοιχεία καλύπτουν περιοχές όπως η διοίκηση, 

τα χρηματο-οικονομικά, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός, οι 

προμήθειες, η κατασκευή, η εγκατάσταση, κ.α.». 

Η διαφορά της διασφάλισης ποιότητας με τον παραδοσιακό έλεγχο ποιότητας 

είναι ότι η διασφάλιση ποιότητας εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός, η παραγωγή 

και ο έλεγχος των προϊόντων έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 

πρότυπα, ενώ ο έλεγχος ποιότητας περιορίζεται μόνον στις πραγματικές 

φυσικές ενέργειες, όπως οι επιθεωρήσεις, μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, 

οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν έχει γίνει σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ή τα πρότυπα.; Η διασφάλιση ποιότητας ενεργεί από την αρχή 

και σε όλα τα στάδια, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος και η επιθεώρηση, μόνον στο 

τέλος [217].\ Ομως στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον της ποιότητας, 

πρέπει να δοθεί έμφαση σε περισσότερο ενεργητικές παρά παθητικές 

μεθόδους. «Η ερώτηση «Το κάναμε σωστά;», χαρακτηριστική του ποιοτικού 

ελέγχου και της επιθεώρησης, πρέπει να αντικατασταθεί από την ερώτηση 

«Το κάνουμε σωστά;», που είναι χαρακτηριστική της διασφάλισης'ποιότητας» 

[160]. 

(Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι η εφαρμογή ενός ΣΔΠ δεν υπόσχεται 

βελτίωση της ποιότητας. Το ουσιαστικό κέρδος της επιχείρησης που θα 

εγκαθιδρύσει ένα τέτοιο σύστημα, θα είναι η σταθερότητα της ποιότητας, και 
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η αξιοπιστία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει. Το ΣΔΠ, θέτοντας 

όλες τις αναγκαίες διαδικασίες υπό έλεγχο, εξασφαλίζει σταθερά παραγόμενη 

ποιότητα και προϊόντα που ικανοποιούν τα πρότυπα κατασκευής, ποιότητας 

και αξιοπιστίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τόσο για τους εσωτερικούς 

(στελέχη και απλοί εργαζόμενοι στην επιχείρηση), και εξωτερικούς (τελικοί 

καταναλωτές) πελάτες της, όσο και για την ίδια την επιχείρηση. \ 

Τέλος όμως, είναι πολύ σημαντικό, και συνάμα απαραίτητο, να γίνει 

κατανοητή τόσο η έννοια της διασφάλισης ποιότητας, όσο και οι διάφορες 

πολύ χρήσιμες οδηγίες που δίνονται στα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα, πριν 

ξεκινήσει η εφαρμογή της. 

«Κάθε προσπάθεια χωρίς αυτό το υπόβαθρο είναι καταδικασμένη σε 

αποτυχία, πριν ακόμη αρχίσει. Η αποτυχία αυτή δεν θα έχει μόνον δυσμενείς 

οικονομικές επιπτώσεις, αλλά παράλληλα θα γεμίσει με απογοήτευση τους 

ανθρώπους που πίστεψαν πραγματικά σε αυτό το σύστημα» [81]. 
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5.2: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000 

5.2.1:Ανάγκη Ανάπτυξης Προτύπων Αιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

1) Ανάγκη Ανάπτυξης Εμπιστοσύνης: Η δημιουργία «profile» ποιότητας σε μία 

επιχείρηση, σημαίνει δημιουργία εμπιστοσύνης στους πελάτες της 

επιχείρησης, αλλά και την ίδια την επιχείρηση, σχετικά με την ποιότητα των 

προϊόντων που παρέχει. Αποτελεσματικό τρόπο για την δημιουργία αυτής της 

εμπιστοσύνης αποτελεί η εφαρμογή ενός ΣΔΠ, η ανάπτυξη του οποίου 

αποτέλεσε αυξανόμενη ανάγκη για τις επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο. «Τα 

τελευταία χρόνια ο έλεγχος των χαρακτηριστικών δεν είναι αρκετός για την 

εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Η 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να συνοδεύεται από την 

προσπάθεια μείωσης του κόστους ποιότητας. Δημιουργείται η ανάγκη μιας 

καινούργιας στρατηγικής στη διαχείριση της ποιότητας, με κύριο 

χαρακτηριστικό στοιχείο την πρόληψη. Ακολουθώντας την διεθνή αυτή 

εξέλιξη, προβάλλει η ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής ΣΔΠ σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα ISO 9000.» [201]. Ακόμη περισσότερο, η πιστοποίηση του 

συστήματος από κάποιον τρίτο ανεξάρτητο φορέα, αποτελεί σπουδαίο βήμα 

για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης στους πελάτες της επιχείρησης, και δηλώνει 

την δέσμευση της στην ποιότητα. Με την πιστοποίηση ενός ΣΔΠ, ο πελάτης 

νοιώθει σίγουρος εκ των προτέρων ότι το προϊόν που θα χρησιμοποιήσει θα 

είναι σταθερά αυτό που επιθυμεί, και που του υποσχέθηκε ο προμηθευτής. 

Ουσιαστικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση αποτέλεσε η εκπόνηση των 

προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, το 1987, από την τεχνική 

επιτροπή του διεθνή οργανισμού τυποποίησης ISO. 

2)Ανάγκη Εναρμόνισης Προτύπων: Ο Lamprecht [177] αναφέρει ότι: «Τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, αποτελούν ένα σύνολο κειμένων, τα οποία 

γράφηκαν με σκοπό την εναρμόνιση ενός μεγάλου αριθμού εθνικών και 

διεθνών προτύπων συστημάτων ποιότητας». 

Η εκπόνηση προτύπων για την διασφάλιση ποιότητας ήταν απαραίτητη για να 

υπάρχει ένας κοινός τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας, και των ΣΔΠ των 

επιχειρήσεων-προμηθευτών. Η εφαρμογή των προτύπων ISO 9000 βοήθησε 

στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας συνεννόησης των επιχειρήσεων. 
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Πριν από την εμφάνιση των προτύπων, οι περισσότερες έννοιες σχετικά με 

την ποιότητα ήταν αρκετά ασαφείς και αμφιλεγόμενες. Η ορολογία που 

χρησιμοποιούνταν από τις επιχειρήσεις για τα συστήματα ποιότητας που 

λειτουργούσαν, συχνά διέφερε και μερικές φορές ερχόταν σε αντίθεση από 

χώρα σε χώρα ή και από επιχείρηση σε επιχείρηση μέσα στην ίδια χώρα. 

Παράλληλα, καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν την 

σημαντικότητα της ποιότητας και την ανάγκη δημιουργίας πιο 

αποτελεσματικών συστημάτων ποιότητας, εμφανίστηκε μεγάλος αριθμός 

προτύπων ποιότητας από κρατικές υπηρεσίες, από βιομηχανίες, και από 

ατομικές επιχειρήσεις. 

Παρόλο που υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ αυτών των προτύπων, ήταν πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί συμβατότητα, και έτσι έγινε απαραίτητη η ανάπτυξη 

κοινών προτύπων τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο. Για την ικανοποίηση 

αυτής της ανάγκης ο ISO δημιούργησε και έθεσε υπεύθυνη, την τεχνική 

επιτροπτί ποιότητας TC 176. Αποτέλεσμα των προσπαθειών της επιτροπής 

ήταν η δημιουργία των πέντε προτύπων συστημάτων διαχείρισης της 

ποιότητας της σειράς ISO 9000, που γεφύρωσαν το χάσμα που δημιούργησε η 

απελευθέρωση εθνικών και βιομηχανικών προτύπων. 

3)Ενοποίηση Ευρωπαϊκής Αγοράς: Στον Ευρωπαϊκό χώρο η ενοποίηση της 

αγοράς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επέβαλε την 

ανάπτυξη ισοδύναμων συστημάτων ποιότητας από τις επιχειρήσεις. Για τον 

σκοπό αυτό, σαν βάση για την ανάπτυξη των συστημάτων ποιότητας, 

υιοθετήθηκαν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 29000, τα οποία είναι ισοδύναμα με 

τα διεθνή πρότυπα ISO 9000. 

Στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η καθιέρωση και 

διατήρηση εθνικών προτύπων, τεχνικών κανονισμών και πιστοποιήσεων, 

χρησιμοποιούνταν σε πολλές περιπτώσεις, για λόγους προστατευτισμού. 

Χρησιμοποιούνταν δηλαδή ως τεχνικά εμπόδια για την παρακώλυση των 

εξαγωγών, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν την υποχρέωση των πολλαπλών 

ελέγχων και πιστοποιήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για 

όσες επιχειρήσεις εξήγαγαν σ' αυτές. Γι' αυτό το λόγο, διαφάνηκε η ανάγκη 

να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

ώστε να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων στις 
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χώρες μέλη της. Την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης για ένα κοινό πρότυπο 

διαχείρισης ποιότητας, προσέφερε η εισαγωγή των προτύπων ΣΔΠ ISO 9000. 

«Η πραγματοποίηση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, στηρίζεται ουσιαστικά 

στην εξάλειψη κάθε μορφής τεχνικών εμποδίων, τα οποία 'παρεμβαίνουν' 

αρνητικά στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, προσώπων και 

κεφαλαίων, μεταξύ των χωρών της Κοινότητας. Μεταξύ των εμποδίων, 

ουσιαστικής σημασίας, και αρκετά σύνθετα, είναι τα τεχνικό-οικονομικά 

εμπόδια, που σχετίζονται με τα πρότυπα και την πιστοποίηση» [181]. 

Έτσι λοιπόν, στο χώρο των προτύπων, των ελέγχων και της πιστοποίησης, η 

προσοχή σήμερα είναι στραμμένη στα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 9000. 

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα ISO 9000 

εφαρμόζονται σε κάθε χώρα μέλος, και ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν επίσημοι, 

διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης, έτσι ώστε η πιστοποίηση του 

συστήματος ποιότητας μιας επιχείρησης σε μία χώρα, να σημαίνει 

ταυτόχρονα την αναγνώριση της πιστοποίησης από όλες τις άλλες χώρες-

μέλη. Σ' αυτό το θέμα, η Kochan [179] επισημαίνει: «Εάν δεν επιτευχθεί 

διεθνής εναρμόνιση, τα πρότυπα ISO 9000 θα έχουν αποτύχει στον ρόλο τους 

να απομακρύνουν τα εμπόδια από την αγορά. Ένας προμηθευτής που 

πιστοποιεί το σύστημα του στην Αμερική, πρέπει να εξασφαλίζει την 

αναγνώριση της πιστοποίησης του παγκοσμίως. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 

και πιστοποίησης σε μία χώρα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται 

αποδεκτές από τις άλλες. Μία σειρά από εθνικούς και διεθνείς φορείς έχουν 

αρχίσει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα». 

Μερικά σχόλια ενδεικτικά της τάσης η οποία διαφαίνεται στην Ευρωπαϊκή 

αγορά, είναι τα παρακάτω: 

«Καθώς η πιστοποίηση κατά ISO 9000 κερδίζει έδαφος, εξελίσσεται σε μία 

δεδομένη απαίτηση αγοράς, ειδικά στην Ευρώπη» [180]. 

«Στην Ευρωπαϊκή Αγορά γράφονται εκατοντάδες νέοι κανονισμοί ασφάλειας 

προϊόντων. Στο μέλλον, θα αποτελούν σημαντική προϋπόθεση - αν όχι νομική 

απαίτηση - για να πουλάει κανείς.στην Ευρώπη. Τα πρότυπα ISO 9000 θα 

παίξουν κεντρικό ρόλο για τις επιχειρήσεις που πρέπει να συμμορφωθούν μ' 

αυτούς τους κανονισμούς ασφαλείας» [183]. 
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«Μερικές φορές τα πρότυπα χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν την 

οικονομία μίας χώρας, και αυτή είναι μία λανθασμένη χρήση τους. Η 

σημερινή τάση για εναρμόνιση των προτύπων σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται 

στην σωστή κατεύθυνση, που είναι η προστασία των αναγκών των 

καταναλωτών, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ των προμηθευτών. Μερικά από τα 

πρότυπα είναι υποχρεωτικά (πρότυπα ασφάλειας προϊόντων για τις χώρες που 

συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή ενωμένη αγορά), ενώ άλλα που είναι 

προαιρετικά, εξαιτίας του προσανατολισμού της αγοράς, εξελίσσονται σε 

δεδομένη προϋπόθεση για την δυνατότητα συναλλαγών. Αυτή είναι η 

περίπτωση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 90007ΕΝ 

29000» [220]. 

«Στην Ευρώπη η ποιότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την προώθηση 

των αγαθών. Στις ΗΠΑ, οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η τιμή, η 

διαθεσιμότητα, και μετά η ποιότητα. Αλλά οι Ευρωπαίοι αντιστρέφουν αυτή 

τη σειρά, φέρνοντας την ποιότητα στην κορυφή, με τη διαθεσιμότητα και την 

τιμή να την ακολουθούν» [183]. 

«Κάθε βιομηχανική επιχείρηση η οποία επιθυμεί να πουλήσει σε μία ξένη 

χώρα, αντιμετωπίζει ένα ναρκοπέδιο (minefield) από κανονισμούς και εθνικά 

πρότυπα, μόνον και μόνον για να γίνει το προϊόν της δεκτό. Με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να ελαττώνει τα εσωτερικά εμπόδια εμπορίου και με την 

εναρμόνιση της διαδικασίας τυποποίησης μεταξύ των χωρών μελών της, η 

αποκαλούμενη «Ισχυρή Ευρώπη» γίνεται επικίνδυνη για όσους βρίσκονται 

έξω από αυτήν. ... Τα πλεονεκτήματα από μία κοινή αγορά είναι πολλά για τις 

επιχειρήσεις. Οι διακυμάνσεις που υπάρχουν μεταξύ των μεθόδων και 

πρακτικών διαφορετικών χωρών, προκαλούν χάσιμο και χαμηλή 

αποδοτικότητα για κάθε εμπορικό συνέταιρο σε μια συναλλαγή» [179]. 
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5.2.2: Περιγραφή Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 

αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO (International 

Organization of Standardization), η σειρά προτύπων συστημάτων ISO 9000. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, είναι ένας εξειδικευμένος 

Οργανισμός για την δημιουργία προτύπων, και έχει την έδρα του στην 

Γενεύη, στην Ελβετία. Σκοπός του είναι η δημιουργία και προώθηση κοινών 

παγκοσμίων προτύπων, για την βιομηχανία και την επιστήμη. Οι 

περισσότερες βιομηχανικές χώρες εκπροσωπούνται σ' αυτόν τον οργανισμό, 

ο οποίος προς το παρόν αποτελείται από τους εθνικούς φορείς 91 χωρών. Ο 

ISO αποτελείται από 180 περίπου Τεχνικές Επιτροπές, κάθε μία από τις 

οποίες είναι υπεύθυνη για έναν από τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης. Το 

αντικείμενο του ISO είναι η προώθηση και ανάπτυξη της τυποποίησης και των 

συναφών παγκοσμίων δραστηριοτήτων, με στόχο την διευκόλυνση της 

διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη 

συνεργασίας στην σφαίρα των πνευματικών, τεχνολογικών, επιστημονικών 

και οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της τεχνικής εργασίας 

δημοσιεύονται σαν διεθνή πρότυπα [178]. 

Η σειρά ISO 9000 ενσωματώνει τη λογική διαφόρων εθνικών προσεγγίσεων 

στο γενικότερο θέμα της ποιότητας. Οι απαιτήσεις των προτύπων είναι λίγο 

έως πολύ γνωστές. Τα πρότυπα ISO 9001-2-3, αποτελούν πρότυπα ΣΔΠ, στις 

απαιτήσεις των οποίων γίνεται η πιστοποίηση των επιχειρήσεων, από 

εθνικούς ή άλλους φορείς πιστοποίησης. Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πιο 

πλήρες πρότυπο της σειράς, και οι απαιτήσεις του καλύπτουν τον σχεδιασμό/ 

ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση Καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις των άλλων δύο προτύπων, των ISO 90ρ-Ρκαι ISO 900,2: και 

περιλαμβάνει ακόμη απαιτήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την 

εξυπηρέτηση. Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002 καλύπτουν την 

παραγωγή και εγκατάσταση, και αναφέρονται στην πρόληψη, τον εντοπισμό 

και την διόρθωση προβλημάτων που προκύπτουν σ' αυτά τα δύο στάδια. Οι 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9003 καλύπτουν μόνον την τελική επιθεώρηση 

και δοκιμή, και αναφέρονται στον εντοπισμό και τον έλεγχο προβλημάτων σ' 

5- 13 



αυτό το στάδιο. Και οι τρεις αυτοί τύποι προτύπων, καλύπτουν τις ανάλογες 

διαδικασίες, την ποιότητα των οποίων η επιχείρηση επιθυμεί να διασφαλίσει. 

Το πρότυπο ISO 9000 έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Παρέχει 

ορισμένους βασικούς προσδιορισμούς και ιδέες, καθώς και ορισμούς σε 

θέματα ποιότητας και διαχείρισης ποιότητας, και συνοψίζει το πώς θα 

χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα κριτήρια της σειράς. 

Τέλος, το πρότυπο ISO 9004 παρέχει οδηγίες για αποτελεσματική διαχείριση 

της ποιότητας, απευθύνεται στην διοίκηση, οι απαιτήσεις του είναι 

γενικότερης φύσης και πλησιάζουν περισσότερο στις απαιτήσεις της ΔΟΠ. Η 

πιστοποίηση μιας επιχείρησης σ' αυτό, δεν είναι προς το παρόν δυνατή. 

ΙΗ σειρά προτύπων ISO 9000, δεν εγγυάται την παροχή προϊόντων ή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αντίθετα, εγγυάται την ικανότητα μιας 

επιχείρησης να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες σταθερής ποιότητας, 

σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν ορισθεί από 

την επιχείρηση. Πολλοί ακόμη δεν έχουν καταλάβει ότι τα πρότυπα ISO 9000 

αναφέρονται σε συστήματα διοίκησης και νομίζουν ότι καλύπτουν τις 

προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων. (To ISO 9000 αποτελεί σύστημα 

οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής και του ποιοτικού ελέγχου και μέσα 

από συγκεκριμένες διαδικασίες εξασφαλίζει σταθερότητα στην ποιότητα, 

αλλά όχι απαραίτητα και υψηλότερη ποιότητα ή βελτίωση της.\ Είναι 

σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι η πιστοποίηση είναι για το σύστημα 

ποιότητας που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση για την διοίκηση της παραγωγής 

των προϊόντων της, και όχι για τα ίδια τα προϊόντα. 

«Η σειρά ISO 9000 δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις συνήθεις, δευτέρου 

τύπου, επιθεωρήσεις πελατών. Μία από τις σημαντικές διαφορές ενός 

ελέγχου ISO με έναν έλεγχο δεύτερου τύπου, είναι ότι οι επιθεωρητές των 

προτύπων ISO δεν ελέγχουν το τελικό προϊόν, αλλά το ολοκληρωμένο 

σύστημα ποιότητας που παράγει το προϊόν» [177]. 

Τα ΣΔΠ αναφέρονται σε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διασφαλίζει 

την αποτελεσματική λειτουργία όλης της παραγωγικής διαδικασίας, από την 

προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι την συσκευασία και την παράδοση του 

τελικού προϊόντος. Το σύνολο των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 

9000, διευκολύνουν την αξιολόγηση ή μέτρηση του επιτευχθέντος επιπέδου 
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ποιότητας στην εταιρία. Κύριος σκοπός τους είναι να παρέχουν στην 

επιχείρηση ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, που 

εμπεριέχει τις μεθόδους της επιχείρησης για την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με προκαθορισμένες από την επιχείρηση προδιαγραφές, 

για την επίτευξη και διατήρηση ενός προκαθορισμένου επιπέδου ποιότητας 

που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες. 

«Στην ιστορική εξέλιξη της ποιότητας, τα πρότυπα έχουν παίξει πολύ 

σημαντικό ρόλο. Η διασφάλιση ποιότητας στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι 

δραστηριότητες ανάπτυξης, κατασκευής, και αποστολής των προϊόντων, 

μπορούν να προγραμματιστούν, ελεγχθούν, και επιθεωρηθούν, με βάση ένα 

πλαίσιο προτύπων, ώστε να χαλιναγωγηθεί η διακύμανση, και να επιτευχθούν 

οι προγραμματισμένοι στόχοι» [183] 

«Είναι γνωστό ότι τα συστήματα ποιότητας αποτελούν μέρος της παραγωγικής 

διαδικασίας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αποτελούν μία τυποποίηση ή 

λίστα ελέγχου, των απαραίτητων στοιχείων του συστήματος ποιότητας.» [179]. 

Η απαίτηση για ανιχνευσιμότητα (traceability), η οποία αναφέρεται συνεχώς 

στα πρότυπα, σημαίνει ότι σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή ενός 

εξαρτήματος, την παραγωγή του, μέχρι και τη συσκευασία και τη φόρτωση, 

είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται και να καταμερίζονται οι υπευθυνότητες 

για τους σχετιζόμενους στόχους, που επηρεάζουν την ποιότητα του 

προϊόντος. 

Εάν μία επιχείρηση διαθέτει ήδη ένα καταγεγραμμένο οργανωτικό πλαίσιο 

(οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων εργασίας, διαδικασίες λειτουργίας, 

κ.τ.λ.), τότε αρκεί μόνον η εξέταση και προσαρμογή του στις απαιτήσεις του 

αντίστοιχου προτύπου διασφάλισης ποιότητας. Εάν αντίθετα η εταιρία δεν 

διαθέτει ένα καταγεγραμμένο οργανωτικό πλαίσιο, το πρότυπο ΣΔΠ πρέπει να 

σταθεί η αφορμή για την δημιουργία του. Το έργο της μελέτης και εφαρμογής 

του ΣΔΠ περιλαμβάνει: α)την διαμόρφωση ή αναθεώρηση του 

οργανογράμματος β)το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, και γ)την-δημιουργία 

και τεκμηρίωση διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου της σειράςJSO 9000 [188]. 

«Πολλά συστήματα ποιότητας έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, και έχουν 

εξελιχθεί και ωριμάσει με το πέρασμα του χρόνου 'Όλα όμως έχουν τους 
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ίδιους στόχους: 1) Την επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής ποιότητας του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, 2)Την δημιουργία εμπιστοσύνης στην επιχείρηση 

ότι μπορεί να παρέχει το προϊόν/ υπηρεσία που έχει υποσχεθεί, 3)Την 

δημιουργία εμπιστοσύνης στον πελάτη σχετικά με την συνέπεια 

συμμόρφωσης του προϊόντος/ υπηρεσίας στην ποιότητα που επιθυμεί.» [166]. 

Το πλήρες, και κατάλληλα εφαρμοσμένο σύστημα ποιότητας, αποτελεί τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο για την δημιουργία εμπιστοσύνης ότι τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης ικανοποιούν συστηματικά τις απαιτήσεις 

των πελατών της, και η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 0000, είναι τα 

περισσότερο ευρέως αποδεκτά μοντέλα τέτοιων συστημάτων ποιότητας [178]. 

«Τα πρότυπα ISO 900 έδωσαν απάντηση σε πολλές από τις αδυναμίες που 

ήμασταν υποχρεωμένοι να υποφέρουμε. Το λυπηρό γεγονός είναι ότι πολλές 

επιχειρήσεις έγιναν ανεκτικές με την κακή ποιότητα. Αλλά αυτή η 

κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, και σε μεγάλο βαθμό, τα πρότυπα συστήματα 

ποιότητας αποτελούν το εργαλείο γι' αυτή την αλλαγή» [179]. 

Λόγω της γενικής τους φύσης, τα πρότυπα ορίζουν τα απαραίτητα μόνον 

στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, και 

μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε αυτή είναι 

παροχής προϊόντων είτε παροχής υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις είναι απλές και 

ξεκάθαρες. Παρέχουν επίσης οδηγίες για την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός 

συστήματος ποιότητας, και καλύπτουν τις δραστηριότητες της έρευνας, του 

σχεδιασμού, της κατασκευής και της προσφοράς υπηρεσιών για σχεδόν κάθε 

τύπο επιχείρησης. \Η σειρά είναι αρκετά γενική, για να καθίσταται 

εφαρμόσιμη από οποιαδήποτε κατασκευαστική βιομηχανία. Δεν υπαγορεύει 

πώς να εφαρμόζει κανείς τις καθορισμένες απαιτήσεις, αλλά ορίζει 'απλά τα 

γενικά περιεχόμενα ενός καλού ΣΔΠ. Μετά, κάθε εταιρία αναπτύσσει το δικό 

της σύστημα για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. \ ; 

Τέλος, η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας σημαίνει την εγγύηση ενός 

τρίτου, ανεξάρτητου, και διαπιστευμένου φορέα, ότι το σύστημα ποιότητας 

της επιχείρησης ικανοποιεί κάθε απαίτηση του αντίστοιχου προτύπου ISO 

9000. Η πιστοποίηση των ΣΔΠ έχει διεθνή ισχύ, και αποτελεί πειστήριο της 
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αξιοπιστίας των ίδιων των επιχειρήσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο, 

αναγνωρίζοντας και ισχυροποιώντας με τεκμηριωμένα στοιχεία την αφοσίωση 

αυτών των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Η 

πιστοποίηση μιας εταιρίας σύμφωνα με το διεθνές κριτήριο ποιότητας ISO 

9000 ισοδυναμεί στην ουσία με επίσημη αναγνώριση του Συστήματος 

Διαχείρισης της Ποιότητας της εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποδεικνύει 

στον διεθνή πελάτη ότι η επιχείρηση διατηρεί ένα σύστημα σε πλήρη 

ετοιμότητα, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει 

επιτυχώς τα οποιαδήποτε προβλήματα ποιότητας εμφανιστούν και να 

βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της [189]. Το ίδιο το 

γεγονός της πιστοποίησης είναι αποτέλεσμα έντονης και επίπονης ομαδικής 

προσπάθειας και αποτελεί για κάθε επιχείρηση, σταθμό όπου επιβραβεύεται 

η επίτευξη του στόχου. 

Η χρονική διάρκεια που ισχύει το εκδιδόμενο από διαπιστευμένους 

οργανισμούς πιστοποιητικό, είναι τριετής. Καθ' όλη δε την διάρκεια που 

ισχύει το πιστοποιητικό, ο οργανισμός που το έχει εκδώσει, είναι υπεύθυνος 

για την σωστή χρήση του καθώς και για την συνεχή συμμόρφωση της εταιρίας 

στις απαιτήσεις του προτύπου. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζεται με 

ενδιάμεσους ελέγχους που εκτελούνται από τον οργανισμό πιστοποίησης. 

«Η ανάπτυξη και οργάνωση ενός ΣΔΠ, σε γενικές γραμμές δεν κοστίζει, 

επειδή δεν απαιτεί την αγορά νέων εργαλείων ή εγκαταστάσεων, παρά μόνον 

εκπαίδευση των συνεργατών, και επένδυση για καλύτερη οργάνωση» [221]. . 

Συμπερασματικά, τα Πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000 προσφέρουν ένα απλό και 

ξεκάθαρο σύστημα που, μέσα από τις συστηματικές λειτουργίες του, 

διασφαλίζει την παραγόμενη ποιότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα αρκετές 

πληροφορίες και μέσα για την βελτίωση της. Προσφέρουν διαφάνεια και 

αμοιβαία εμπιστοσύνη στη σχέση προμηθευτή-πελάτη, •' η οποία 

επιβεβαιώνεται με την απονομή του πιστοποιητικού από ανεξάρτητους 

διαπιστευμένους οργανισμούς. Προσφέρουν ακόμη κοινή γλώσσα 

επικοινωνίας και κοινά αποδεκτές αρχές περί της ποιότητας. Τέλος, 

προσφέρουν την ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης και αναγνωρισμένης απ' όλους, 

πολιτικής ποιότητας, την συμμετοχή όλων των δραστηριοτήτων για τον κοινό 
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στόχο της διασφάλισης ποιότητας, και την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

εντός της ίδιας της επιχείρησης. 

Στόχοι των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Απ' όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους βασικούς 

στόχους των προτύπων ISO 9000: 

• Αποσαφήνιση των διαφορών και των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των 

κύριων αντιλήψεων περί ποιότητας. [185] 

• Κοινό σημείο αναφοράς, για να μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα, και να 

ξεπεράσουν οι υπεύθυνοι το πρόβλημα της συνεννόησης. 

• Σταθερότητα στην ποιότητα. Επίτευξη και διατήρηση του επιπέδου 

ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, έτσι ώστε αυτό να 

συμβαδίζει πάντα με τις εκπεφρασμένες ανάγκες του πελάτη. 

• Δημιουργία εμπιστοσύνης στη διοίκηση, από την . λειτουργία της 

επιχείρησης, ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται. 

• Δημιουργία εμπιστοσύνης στον πελάτη, ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα έχει -

ή πρόκειται να - επιτευχθεί στο τελικό προϊόν που θα λάβει. 

• Εξυπηρέτηση του ζητούμενου από τον πελάτη, με το μικρότερο κόστος, για 

την μεγαλύτερη ικανοποίηση του, από την πρώτη φορά και κάθε φορά. Ο 

πελάτης δεν είναι αναγκασμένος και δεν προτίθεται να πληρώσει το 

αυξημένο κόστος παραγωγής οποιασδήποτε επιχείρησης, λόγω μη 

ποιοτικής λειτουργίας της. 

Αναμενόμενη Εξέλι£η των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Η σειρά προτύπων ISO 9000 δεν πρόκειται να είναι στατική, αφού η πολιτική 

του ISO είναι να ελέγχει τα πρότυπα κάθε πέντε χρόνια. Άρα τα πρότυπα 

αυτά θα αναθεωρούνται συνεχώς στο μέλλον ώστε να διασφαλίζεται ότι θα 

παραμείνουν αποτελεσματικά και ενημερωμένα σύμφωνα με τις τελευταίες 

εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα της ποιότητας. Μάλιστα, η τεχνική 

επιτροπή 176 του ISO έχει ήδη τελειώσει τον πρώτο κύκλο αναθεωρήσεων με 

στοιχεία από τις χώρες μέλη του ISO. Οι περισσότερες αλλαγές εστιάζουν 

στην προσφορά καλύτερης πληροφόρησης για την επεξήγηση και εφαρμογή 

των προτύπων, καθώς και για την αποσαφήνιση υφιστάμενων απαιτήσεων των 
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προτύπων, αντιμετωπίζοντας τα διάφορα προβλήματα ερμηνείας που έχουν 

προκύψει. Γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες από τις αλλαγές αφορούν το 

πρότυπο ISO 9000. 

Παρόλο που τα πρότυπα θα συνεχίσουν την αναφορά τους στον ποιοτικό 

έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών, ο προτεινόμενος στόχος θα είναι πολύ 

ευρύτερος από απλή ικανοποίηση των προδιαγραφών που έχουν συμφωνηθεί 

με τους πελάτες. Οι νέες οδηγίες τονίζουν την σημαντικότητα της 

δημιουργίας συστημάτων διοίκησης με σκοπό την ελάττωση, εξάλειψη και 

πρόληψη των ποιοτικών αδυναμιών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απαιτήσεις 

των πελατών όσο και της επιχείρησης. Υπάρχουν περισσότερες 

προσανατολισμένες στην αγορά απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάγκης ύπαρξης μιας διαδικασίας κατανόησης των απαιτήσεων της αγοράς, 

εκτέλεσης αναλύσεων αγοράς, και απόκτησης επανατροφοδότησης από την 

αγορά. Τέλος προβλέπεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην μέτρηση και 

εκτίμηση του κόστους ποιότητας. 

Παρόλο που αυτά δεν θα αποτελούν ξεκάθαρα καινούργιες απαιτήσεις, θα 

επηρεάζουν την επιθεώρηση του επιθεωρητή. «Για παράδειγμα, σχετικά με το 

σχεδιασμό,, ο επιθεωρητής μπορεί να ρωτήσει «Πώς καθορίζετε τις 

απαιτήσεις του πελάτη;», ή σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες μπορεί να 

ρωτήσει «Πώς υπολογίζετε το κόστος ποιότητας, για τον εντοπισμό των 

αδυναμιών και των περιοχών που χρειάζονται διορθώσεις;» [178]. 

Διάδοση των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Το πρότυπο ISO 9000 έχει κατηγορηθεί από πολλούς, σαν άσκοπη 

γραφειοκρατία και παραγωγή εντύπων. Όμως η διάδοση του, η χρήση του και 

η εφαρμογή του από χιλιάδες επιχειρήσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία 

σαν το κοινά αποδεκτό ελάχιστο για την διασφάλιση της ποιότητας ενός 

παραγωγού προς τον πελάτη του, απέδειξε την χρησιμότητα του. «Παρά τις 

κάποιες αρχικές διαφωνίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την 

καταλληλότητα των διαδικασιών πιστοποίησης, η ανάγκη για πιστοποίηση σε 

ένα από τα πρότυπα της σειράς, πήρε πολύ γρήγορα τεράστιες διαστάσεις 

στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ» [177]. Αλλωστε, η διασφάλιση ποιότητας και η 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 δεν αποτελεί απλά μία διεθνή πρακτική, αλλά ένα 

θεσμό που συχνά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση των 

προϊόντων, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες. Υπάρχουν μάλιστα αρκετά 
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σχέδια Ευρωπαϊκών προδιαγραφών στα οποία προβλέπεται πως οι 

προμηθευτές προϊόντων πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ISO 9000. 

Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν γίνει παγκοσμίως, δεκάδες χιλιάδες 

πιστοποιήσεις επιχειρήσεων. Γενικότερα, υπάρχει μία παγκόσμια πολιτική 

και εμπορική τάση προς πιστοποίηση και καταχώρηση συστημάτων 

ποιότητας. Τα πρότυπα ISO 9000 υπάρχουν σε 55 διαφορετικές γλώσσες, 

αρχές πιστοποίησης έχουν συνταχθεί σε 24 χώρες, και επιχειρήσεις 30 χωρών 

επιδιώκουν την πιστοποίηση κατά ISO 9000 [179]. 

«Μεταξύ των προτύπων του οργανισμού ISO, τα οποία έχουν υιοθετηθεί, οι 

οδηγίες της σειράς ISO 9000 είναι οι περισσότερο δημοφιλείς. Αυτή η 

δημοτικότητα μπορεί να αποδοθεί στην ευρύτητα τους, αφού τα πρότυπα ISO 

9000 αντιμετωπίζουν θέματα διοίκησης και αφορούν κάθε επιχείρηση και 

κάθε τομέα της επιχείρησης» [183]. 

Μία έρευνα η οποία έγινε σε 122 διευθυντές ποιότητας και ανώτατους 

διευθυντές επιχειρήσεων του FORTUNE 500, έδειξε ότι η πιστοποίηση κατά 

ISO 9000 αποτελεί κλειδί για την βελτίωση των διαδικασιών. Αυτές οι 

ηγετικές επιχειρήσεις εστιάζουν στην βελτίωση των διαδικασιών που 

παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και όχι στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες αυτές καθ' αυτές. Το 92% των ερωτηθέντων, δήλωσαν πως οι 

επιχειρήσεις τους διέθεταν πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών τους. Το 36% των επιχειρήσεων είχαν 

πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, και 39% ετοιμάζονταν για πιστοποίηση. Επίσης, 

21% των επιχειρήσεων είχαν κάνει αίτηση για το βραβείο MBNQA, και 40% 

διέθεταν ένα εσωτερικό πρόγραμμα διοίκησης, βασισμένο σε κάποιο βραβείο 

ποιότητας όπως το MBNQA [191]. 

Τέλος, με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 παρατηρείται και το φαινόμενο της 

χιονοστιβάδας, αφού πολλές από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις απαιτούν 

από τους προμηθευτές- τους να πιστοποιηθούν και αυτοί. Μ' αυτό το τρόπο, 

κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση μπορεί να συμπαρασύρει μαζί της και μία 

σειρά άλλων επιχειρήσεων. «Όταν κάποιος κατασκευαστής εφαρμόσει το 

δικό του ΣΔΠ, σύμφωνα με κάποιο από τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, θα 

αρχίσει να δουλεύει μαζί με τους προμηθευτές του, ώστε να πιστοποιηθούν 
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και αυτοί. Μ' αυτό το τρόπο αναμένεται να βοηθηθούν και να κερδίσουν και 

οι δύο περισσότερο» [179]. 

Τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου, που εστάλη σε 9 χώρες της 

Ευρώπης, το 1992 [223], σχετικά με το πόσες εταιρίες προγραμματίζουν να 

είναι πιστοποιημένες με ISO 9000 στο μέλλον και πόσες από αυτές απαιτούν 

από τους προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι, παρατίθενται παρακάτω, 

και είναι ενδεικτικά της τάσης που υπάρχει στην Ευρώπη γύρω από την 

πιστοποίηση: 

Χώρα 

Ελβετία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Αγγλία 

Βέλγιο 

Ισπανία 

Ελλάδα 

% Πιστοποιηιιένων 

95 

77 

71 

74 

59 

8 

40 

38 

18 

%Θα Απαιτήσουν Πιστοποίηση. 

51 

69 

43 

58 

21 

28 

20 

65 

82 

«Οι Ευρωπαίοι ηγήθηκαν της τάσης πιστοποίησης κατά ISO 9000, αλλά 

υπάρχει μία αυξανόμενη τάση στη Βόρεια Αμερική, να ακολουθήσει τον ίδιο 

δρόμο. Η Northern Telecom, για παράδειγμα, απαιτεί πιστοποίηση κατά ISO 

9000 από τους προμηθευτές της, ενώ το FDA σκοπεύει να καταστήσει τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, ως τη βάση νέων προτύπων για την κατασκευή 

τροφίμων και φαρμάκων» [184]. 

Καθώς λοιπόν όλο και περισσότερα εθνικά πρότυπα αρχίζουν να 

αναγνωρίζουν τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, θα είναι πολύ δύσκολο να 

αρνηθεί κανείς τον διεθνή ρόλο των προτύπων. 
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5.2.3: Διαδικασία Ανάπτυξης και Πιστοποίησης Ενός Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας Κατά ISO 9000 

1.Απόφαση και Δεσμεύω] vjc Διοίκησης: Το πρώτο βήμα αφορά τον ρόλο της 

ανώτατης διοίκησης. Αρχικά απαιτείται η εκπαίδευση της διοίκησης πάνω σε 

θέματα ποιότητας και στην σημασία και τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 

9000. Η δέσμευση στην ανάπτυξη του ΣΔΠ κατά ISO 9000 πρέπει να ξεκινάει 

από την κορυφή. Είναι καθήκον της ανώτατης διοίκησης να ευθυγραμμίσει τις 

προσπάθειες ολόκληρης της επιχείρησης, καθορίζοντας την κατεύθυνση και 

τις αξίες της. «Δεν μπορεί να εναποτεθεί ολόκληρη η διαδικασία 

αποκλειστικά στο τμήμα ποιότητας. Το μήνυμα πρέπει να μεταδοθεί σ' 

ολόκληρη την επιχείρηση» [184]. 

Δεν είναι δυνατόν να επιτύχει η προσπάθεια εάν η ανώτατη διοίκηση πιστεύει 

ότι τα προγράμματα ποιότητας πρέπει να εφαρμόζονται μόνον σε επίπεδο 

τμημάτων, τα οποία φέρουν και την ευθύνη της. «Εάν η επιχείρηση πάρει 

αυτό το δρόμο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτύχει στην πρώτη 

αξιολόγηση. Ακόμη, η διοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει εάν ενδιαφέρεται 

να ακολουθήσει μία φιλοσοφία «ικανοποίησης των ελάχιστων μόνον 

απαραίτητων για την πιστοποίηση», ή μία φιλοσοφία «συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας», στην προσπάθεια πιστοποίησης κατά ISO 9000.» [183]. 

Τέλος, η διοίκηση θα πρέπει επίσης να αισθάνεται υπεύθυνη και υπόλογη για 

την επιτυχία της όλης προσπάθειας. 

2.Λήψη βασικών αποφάσεων πολιτικής από την Διοίκπωγ. Οι αποφάσεις 

πολιτικής μπορούν να αφορούν την χρήση ή όχι εξωτερικού συμβούλου και 

το εύρος των καθηκόντων του, την επιλογή του κατάλληλου για την 

επιχείρηση προτύπου, την επιλογή του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης, τον 

τρόπο επιλογής των προμηθευτών, και άλλα. 

3.Επιλογή Εκπροσώπου της Διοίκηοΐ]ς: Ο εκπρόσωπος της διοίκησης θα πρέπει 

να είναι κάποιο οικείο άτομο, μέσα από την επιχείρηση, το οποίο θα έχει 

καθημερινές αρμοδιότητες και θα συνεργάζεται με τους ειδικούς των 

διαφόρων τμημάτων. Εάν υπάρχει εξωτερικός σύμβουλος, χρησιμοποιείται ως 

σύνδεσμος της επιχείρησης μ' αυτόν, και συντονίζει το έργο των διαφόρων 

τμημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του [183]. 
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Το άτομο αυτό είναι συνήθως κάποιος μηχανικός, ο οποίος γνωρίζει καλά τις 

λειτουργίες της επιχείρησης, όπως οι προμήθειες, η παραγωγή, οι έλεγχοι, 

κ.α., και έχει εμπειρία σχετικά με την ποιότητα και τον έλεγχο. Επίσης, θα 

πρέπει να έχει ικανοποιητική ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας 

και τις απαιτήσεις του προτύπου που εφαρμόζει η εταιρία, καλή κατανόηση 

της διαδικασίας ελέγχου/πιστοποίησης, και ικανοποιητική δυνατότητα 

επικοινωνίας. 

Στην αρχή της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της διοίκησης αναθέτει 

αρμοδιότητες στα κατάλληλα άτομα και συντονίζει όλες τις προσπάθειες για 

την πιστοποίηση, ενώ στο τέλος της προσπάθειας, ορίζεται συνήθως 

διευθυντής του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Επίσης, ενώ αρχικά πρέπει 

να διαθέτει το 50%-100% του χρόνου του, στην περίοδο εφαρμογής και 

βελτίωσης του συστήματος, ο χρόνος αυτός περιορίζεται περίπου στο 25% του 

συνολικού του χρόνου εργασίας. 

4. Ορισμός της Συντονιστικής Ομάδας: Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας 

απαιτεί ομαδική δουλειά και συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στην 

εφαρμογή του. Αρα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια συντονιστική 

ομάδα η οποία θα καθοδηγεί την προσπάθεια και θα παίρνει στρατηγικές 

αποφάσεις. Κάθε τομέας που θα συσχετίζεται με τις διαδικασίες του 

προτύπου, θα πρέπει να λαμβάνει μέρος στην ανάπτυξη των διαδικασιών του 

συστήματος έχοντας έναν εκπρόσωπο του, στην συντονιστική ομάδα. Η 

ομάδα θα πρέπει να είναι μικρή, με όχι περισσότερα από 6 άτομα, και να 

βασίζεται στην βοήθεια των υπολοίπων ατόμων μέσα στην εταιρία. 

Στην συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει βασική εκπαίδευση της ομάδας στις 

γενικές αρχές και την φιλοσοφία του ΣΔΠ κατά ISO 9000, σε θέματα 

οργάνωσης της εργασίας, και στις ειδικές απαιτήσεις του ISO που αφορούν το 

τμήμα της. 

«Στην διάρκεια προετοιμασίας του συστήματος, κάθε μέλος της συντονιστικής 

ομάδας θα πρέπει να αφιερώνει το 25% περίπου του χρόνου τσυ. Είναι τα 

άτομα που καταλαβαίνουν τις απαιτήσεις του προτύπου, και βοηθούν στην 

λήψη αποφάσεων τακτικής. Αυτοί γνωρίζουν τι χρειάζεται η επιχείρηση για 

να περάσει την αξιολόγηση» [183]. 
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5.διαγνωστική Επιθεώρηση της Επιγείρησΐ]ς/ Επιθεωρήσεις Ποιότητας: Πρέπει 

από την αρχή να καθοριστεί το σημείο εκκίνησης της επιχείρησης, και να 

παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος της, με ένα απλό σύστημα 

επιθεωρήσεων από εκπαιδευμένους ελεγκτές, ανεξάρτητων του τομέα που 

επιθεωρούν. Μέσα από τη διαγνωστική επιθεώρηση επιχειρείται να γίνει 

εξακρίβωση της ισχύουσας οργανωτικής δομής της επιχείρησης, των 

υφιστάμενων δομών ποιότητας της επιχείρησης, του ισχύοντος συστήματος 

ποιότητας, και των διαδικασιών και εντύπων όλων των εργασιών που άμεσα ή 

έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα. Αξιολογούνται όλες οι διαδικασίες που 

εφαρμόζει η εταιρία αναφορικά με τις απαιτήσεις των προτύπων, με 

παρακολούθηση της εκτελούμενης εργασίας, με συζητήσεις και συνεντεύξεις 

με το προσωπικό, και με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από στελέχη 

της εταιρίας. 

Ακολουθεί ανάλυση των στοιχείων, και ανάπτυξη της στρατηγικής και του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

6. Μελέτη των απαιτήσεων του προτύπου διασφόλιστ\ς ποιότητας ISO 9000. Στην 

συνέχεια, συγκρίνεται η ισχύουσα κατάσταση και το ισχύον σύστημα 

ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου, εντοπίζονται τα κενά, και 

λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τις 

διαδικασίες που πρέπει να περιγραφούν, για την ανάπτυξη και καταγραφή του 

συστήματος. 

7. Καταγραφή του Συστήιιατος Διασφάλισης Ποιότιμας: Αυτό το στάδιο 

περιλαμβάνει: α) Επεμβάσεις, σε συνεργασία με την διοίκηση, στην 

υπάρχουσα οργανωτική δομή, β) Περιγραφή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 

γ) Καταγραφή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα, δ) 

Δημιουργία κατάλληλων εντύπων για την εκτέλεση των παραπάνω 

διαδικασιών, ε) Καταγραφή οδηγιών εργασίας, και στ)Συγγραφή του 

εγχειριδίου ποιότητας της εταιρίας. Στην ουσία γίνεται τεκμηρίωση των 

λεπτομερών οδηγιών εργασίας και ελέγχου που πρέπει να αναπτυχθούν από 

την επιχείρηση, και οι οποίες αφορούν στοιχειώδη ερωτήματα όπως: «Ποιος 

ενεργεί; - Τι κάνει; - Πώς το κάνει; - Τι στοιχεία κρατούνται;» . 

Η τεκμηρίωση του συστήματος αναφέρεται συχνά σαν μία πυραμίδα με τρία 

επίπεδα τεκμηρίωσης: 
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Στο τρίτο, κατώτερο, επίπεδο γράφονται οι «Οδηγίες Εργασίας», οι οποίες 

απαντάνε την ερώτηση «Πώς γίνεται;», και ορίζουν ακριβείς λεπτομέρειες 

σχετικά με τον τρόπο που γίνονται συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. οδηγίες 

χρήσης μηχανών, εξοπλισμού, κ.τ.λ.) 

Στο δεύτερο, μεσαίο, επίπεδο γράφονται οι «Λειτουργικές Διαδικασίες», οι 

οποίες απαντάνε σε ερωτήσεις τύπου: «Τί είναι αυτό;», «Γιατί γίνεται;», «Που 

εφαρμόζεται;», «Πότε εφαρμόζεται;», και περιγράφουν τί γίνεται στην 

επιχείρηση. 

Τέλος, στο πρώτο, ανώτερο, επίπεδο, γράφεται το εγχειρίδιο ποιότητας, όπου 

δηλώνεται η πολιτική και οι στόχοι ολόκληρης της επιχείρησης. Στο 

εγχειρίδιο ποιότητας απλά αναφέρονται, χωρίς να περιγράφονται, οι 

διαδικασίες που παρατίθενται στο δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης. 

Η σειρά προτύπων λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν λέει με ποιόν τρόπο 

μπορεί να γίνει. Γι' αυτά τα θέματα η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

την πείρα και την καθοδήγηση κάποιου εξωτερικού συμβούλου, πάντα σε 

στενή συνεργασία με άτομα της επιχείρησης, για την εύρεση του καλύτερου 

τρόπου ικανοποίησης κάθε απαίτησης και λύσης διαφόρων προβλημάτων. 

7α. Σύνταξη Διαδικασιών και Τεκμηρίωση: Αφού έχουν εντοπιστεί οι 

διαδικασίες που πρέπει να τεκμηριωθούν, γίνεται η περιγραφή των 

διαδικασιών και η σύνταξη των σχετικών εντύπων. Η επιχείρηση αρχίζει απλά 

με τις υπάρχουσες διαδικασίες, καθορίζοντας, όπου είναι απαραίτητες, 

κάποιες βελτιώσεις στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή τους, ενώ μπορεί να 

χρειαστεί να εισάγει και κάποιες καινούργιες οι οποίες προβλέπονται από το 

πρότυπο. 

Η ύπαρξη τεκμηριωμένων και σαφών διαδικασιών, δεν είναι μόνον απαίτηση 

της σειράς προτύπων ISO 9000, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική λειτουργία οποιουδήποτε ΣΔΠ, αρκεί να υπάρχει συναίνεση 

και κοινή αποδοχή των διαδικασιών, ιδιαίτερα απ' αυτούς που πρόκειται να τις 

εφαρμόσουν. 

Εάν υπάρχει ένα επίσημο σύστημα ποιότητας, είναι πιθανό να χρειαστούν 

μόνον λίγες αλλαγές, καθώς ανακαλύπτονται κάποια κενά. Εάν δεν υπάρχει 

ένα επίσημο σύστημα, θα πρέπει η επιχείρηση, σε πρώτο βήμα, να αναπτύξει 
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τα κατάλληλα εγχειρίδια και διαδικασίες, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο απλά. «Για να δουλέψει ένα σύστημα, θα πρέπει οι εργαζόμενοι 

να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του. Βασικά στοιχεία για 

την τεκμηρίωση του συστήματος είναι η σαφής γλώσσα και οι καλά 

διατυπωμένες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες. Πρέπει η επιχείρηση να 

διατυπώνει ξεκάθαρα αυτά που σκοπεύει να κάνει, και στην συνέχεια να 

πορεύεται σύμφωνα μ' αυτά» [184]. 

«Το πιο σημαντικό είναι να γράφει η επιχείρηση αυτά που πραγματικά κάνει 

και όχι αυτά που νομίζει ότι κάνει, ή ακόμη χειρότερα, αυτά που έκανε στο 

παρελθόν» [177]. 

Με προσεκτική σύνταξη των διαφόρων διαδικασιών και εντύπων 

περιγράφονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν στις προμήθειες υλικών και 

προϊόντων, στην παραγωγή, στον ποιοτικό έλεγχο, στην βελτίωση της 

ποιότητας, στη βαθμονόμηση των συσκευών, στη συσκευασία, στην 

αποθήκευση, και στην διακίνηση των προϊόντων. Ακόμη καθορίζονται η 

διακίνηση των εντύπων, οι εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, η 

εκπαίδευση του προσωπικού, η εξέταση και ικανοποίηση των παραπόνων 

πελατών, η αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών, κ.α. 

Ωστόσο, οι διαδικασίες ποιότητας περιλαμβάνουν πολλές παραπομπές σε 

ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ανά προϊόν, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την λειτουργία της επιχείρησης. Οι οδηγίες εργασίας, οι οδηγίες ελέγχου, τα 

φασεολόγια, οι πίνακες υλικών και τα σχέδια, αποτελούν το τρίτο επίπεδο 

τεκμηρίωσης της εταιρίας, επάνω στο οποίο στηρίζεται το Σύστημα 

Ποιότητας. 

«Είναι σημαντικό να μην χαθείς μέσα στην όλη προσπάθεια. Το σύστημα 

προσφέρει ένα μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας, και η πιστοποίηση 

αποτελεί το μέσο αξιολόγησης αυτού του συστήματος. Εάν δεν είσαι 

διορατικός, η γραφειοκρατία μπορεί να αυξήσει το κόστος, και να δυσκολέψει 

την συμμόρφωση» [184]. 

«Μία κοινή λανθασμένη αντίληψη των επιχειρήσεων που επιδιώκουν την 

πιστοποίηση, σχετικά με τις απαιτήσεις των προτύπων, είναι ότι πρέπει να 

τεκμηριωθούν όλες τις λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες της 

επιχείρησης. Είναι αρκετό όμως να τεκμηριωθούν μόνον εκείνες οι 
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διαδικασίες που απαιτούνται από τα πρότυπα, αφού ήδη αυτό είναι αρκετά 

δύσκολο» [177]. 

Είναι σημαντικό, μετά την εγκατάσταση, να ακολουθεί έλεγχος και 

επανασχεδιαμός των Διαδικασιών Ποιότητας, αφού είναι σίγουρο πως θα 

διαπιστωθούν πολλές ελλείψεις και αδυναμίες. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της 

διαρκούς βελτίωσης, το τέλος είναι μόνον η αρχή! 

7β.Σύνταξη Εγχειριδίου Ποιότητας: Στο εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας 

αναφέρεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης, καθορίζεται σαφώς η 

πολιτική και οι αρχές με βάση τις οποίες η επιχείρηση θα διαχειρίζεται την 

ποιότητα, περιγράφεται το ΣΔΠ, και αναφέρονται οι προδιαγραφές πρώτων 

υλών, ημί-ετοίμων και ετοίμων προϊόντων. Το εγχειρίδιο περιγράφει τις 

αρμοδιότητες, τις ευθύνες, τα καθήκοντα, και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ 

όλων των εργαζομένων. Αποτελεί έναν οδηγό του τεκμηριωμένου συστήματος 

ποιότητας, ο οποίος καθορίζει τί θα γίνει και πώς θα γίνει, ενώ 

χρησιμοποιείται επίσης σαν μέσο ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τις 

απόψεις της διοίκησης στο θέμα της ποιότητας και σαν εργαλείο εσωτερικής 

εκπαίδευσης. Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι απλό, κατανοητό, και 

κατατοπιστικό. Καλύπτει συνήθως 20-40 σελίδες και περιέχει αναφορές σε 

συσχετιζόμενα έγγραφα. Αρχικά γίνεται μία πρόχειρη σύνταξη, η οποία στη 

συνέχεια, μετά από κριτική, συζητήσεις, και διορθώσεις τροποποιείται και 

παίρνει την τελική της μορφή. 

«Αποτελεί μία επίσημη διατύπωση από μεριάς της εταιρίας για την πολιτική 

της στο θέμα της ποιότητας, καθώς και του τρόπου διεξαγωγής των 

διαδικασιών που αφορούν στον έλεγχο και την επίτευξη της διασφάλισης 

ποιότητας. Ο κύριος σκοπός του είναι να δώσει μία επαρκή περιγραφή του 

ΣΔΠ και να εξυπηρετεί σαν μία μόνιμη αναφορά στην εφαρμογή και 

διατύπωση του [218]. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτελεί το 

σύνταγμα, ενώ όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες τους νόμους» [200]. 

8.Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού. Στη συνέχεια 

απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις του προτύπου και στις 

αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμογής τους. Η εκτίμηση της σπουδαιότητας 
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αυτού του σταδίου και η παροχή των κατάλληλων πόρων, είναι απαραίτητη 

για την επιτυχημένη ανάπτυξη του συστήματος. Η εκπαίδευση των 

εργαζομένων, όχι μόνον στις απαιτήσεις και οδηγίες του προτύπου, αλλά και 

στην σημασία και τους στόχους της διασφάλισης ποιότητας για ολόκληρη την 

επιχείρηση, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την δέσμευση των εργαζομένων σ' 

αυτήν. 

9.Σταδιακή εφαρμογή/Δοκιμαστική λειτουργία του γραπτού συστήματος ποιότητο.ς: 

Σ' αυτό το στάδιο απαιτείται πλήρης τήρηση του γραπτού συστήματος από 

όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της επιχείρησης, με επισταμένη παρατήρηση 

για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, προβλημάτων και ατελειών, ώστε να 

γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις. 

ΙΟ.ΟριστικοποίησΊ] μοντέλου: Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής - Βελτιώσεις 

του συστήματος - Διόρθωση τυχόν ασυμβατοτήτων. 

11.Κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Πιστοποίησης: Κατάθεση επίσημης 

αίτησης, με το προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο και το εγχειρίδιο ποιότητας 

της επιχείρησης. Υποβάλλοντας μια αίτηση για πιστοποίηση σύμφωνα με τα 

πρότυπα ISO 9000, η εταιρία ζητά από ένα «τρίτο μέρος», δηλαδή από μία 

ομάδα πιστοποιημένων ελενκτών/ επιθεωρητών ποιότητας, οι οποίοι ανήκουν 

σε ένα διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης, να πιστοποιήσει την συμφωνία 

του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς πιστοποίησης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000, είναι: 

α) Να είναι ανεξάρτητοι και να μην σχετίζονται με κανέναν τρόπο με την 

προς πιστοποίηση επιχείρηση ή τους πελάτες της, ώστε τα παρεχόμενα 

πιστοποιητικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αμφότερους. 

β) Ν α μην εμπλέκονται, με οποιονδήποτε τρόπο, στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. 

γ) Ν α διαθέτουν τα μέσα, το προσωπικό και την οργάνωση, ώστε να 

διενεργούν αξιόπιστα την πιστοποίηση και τα χορηγούμενα από αυτούς 

πιστοποιητικά να αναγνωρίζονται από πελάτες ή αρχές άλλων χωρών [181]. 
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Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι η πιστοποίηση είναι ένα θέμα που 

πρέπει να διέπεται από δύο αρχές. Αρχικά τη μη κερδοσκοπία και δεύτερον 

την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του οργανισμού πιστοποίησης από την 

προς πιστοποίηση επιχείρηση και τους πελάτες της, καθώς και την μη 

εμπλοκή του σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προς πιστοποίηση 

επιχείρηση. 

Στην Ελλάδα, ο οργανισμός τυποποίησης που είναι επίσημα 

εξουσιοδοτημένος να χορηγεί πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας είναι ο 

ΕΛΟΤ, ο οποίος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης και 

Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας (European Quality Network - EQ 

NET), στο οποίο συμμετέχουν οι πιο γνωστοί οργανισμοί πιστοποίησης στον 

κόσμο. Η εφαρμογή και λειτουργία των δραστηριοτήτων πιστοποίησης του 

ΕΛΟΤ εποπτεύεται από το συμβούλιο πιστοποίησης, το οποίο απαρτίζεται 

από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και επιστημονικές 

οργανώσεις. 

12.ΑαολόΛ/ηωι του συστήματος από ανεάάρνμο φορέα πιστοποίηω]ς. Αρχικά 

γίνεται επιθεώρηση του εγχειριδίου ποιότητας από τον φορέα πιστοποίησης, 

για να καθοριστεί αν το σύστημα, όπως περιγράφεται από το εγχειρίδιο 

ποιότητας, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου για το οποίο 

γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση. Εφόσον το αποδεχτεί, ορίζει από κοινού 

με την επιχείρηση την ημερομηνία επίσκεψης στην επιχείρηση για να 

διαπιστωθεί εάν όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο, εφαρμόζονται πράγματι και 

στην πράξη. Ακόμη, οι επιθεωρητές του φορέα ελέγχουν τις τεκμηριώσεις του 

συστήματος, όπως για παράδειγμα, τις διορθωτικές ενέργειες που γίνονται στο 

σύστημα μετά τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων. 

Η επίσκεψη αυτή, από δύο συνήθως ελεγκτές, διαρκεί 3 έως 5 ημέρες. Στο 

τέλος της επίσκεψης οι επιθεωρητές κάνουν τις παρατηρήσεις τους, 

προτείνουν κάποιες βελτιώσεις, και καθορίζεται η ημερομηνία πραγμάτωσης 

των διορθώσεων αυτών από την επιχείρηση. 

13. Απονομή Πιστοποιητικού: Μετά τον έλεγχο από τον φορέα, την 

καθορισμένη ημερομηνία, ότι πράγματι έγιναν οι προτεινόμενες διορθώσεις, 

παραχωρείται το πιστοποιητικό, και γίνεται η εγγραφή της επιχείρησης στο 
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αντίστοιχο μητρώο πιστοποιημένων εταιριών. Το πιστοποιητικό είναι 

διάρκειας τριών ετών, και μέσα σ' αυτό το διάστημα, διενεργούνται 

επιθεωρήσεις επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης. 

Ωστόσο, παρόλο που η απονομή του πιστοποιητικού, αναφέρεται συνήθως ως 

το τελευταίο στάδιο της τυπικής διαδικασίας, δεν θα πρέπει να σημαίνει το 

τέλος της προσπάθειας. Τα στάδια ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού 

συστήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να σταματάν με το στάδιο της 

πιστοποίησης, αλλά να συνεχίζουν μετά απ' αυτό, όπως γίνεται στις 

περισσότερες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αναφέρονται 

παρακάτω τα «Στάδια Ποιοτικής Ανάπτυξης» στην επιχείρηση ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

[195]: 

1.Εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή και σε περιορισμένο βαθμό 

στην σχεδίαση/ ανάπτυξη. Προετοιμασία διαδικασιών. 

2.Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας, με συγγραφή και εφαρμογή των 

διαδικασιών. Πιστοποίηση του συστήματος. 

3.Ανάπτυξη και τεκμηρίωση στοιχείων τεχνολογίας (διαδικασίες, 

περιβάλλον, ασφάλεια, συντήρηση, πρόληψη ελαττωμάτων, σύγχρονα 

εργαλεία και μέθοδοι κ.τ.λ.). Ανάπτυξη και τεκμηρίωση στοιχείων 

ανταγωνισμού ( ρυθμός βελτίωσης, αξιοποίηση πληροφοριών, σχέσεις με 

προμηθευτές/ πελάτες, κόστος ποιότητας κ.τ.λ). Ολοκλήρωση των 

προηγουμένων σε ένα ΣΔΠ. έλεγχος, συντήρηση, βελτίωση του συστήματος 

ποιότητας.». 

Το τελευταίο από τα παραπάνω στάδια, που αφορά τον έλεγχο, την 

συντήρηση, αλλά κυρίως την βελτίωση του συστήματος είναι το πολυτιμότερο 

από όλα, και αυτό που θα ξεχωρίσει τελικά τις επιτυχημένες επιχειρήσεις, 

όταν οι περισσότερες θα έχουν πιστοποιηθεί. 

Η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης εξαρτάται κυρίως από το ήδη υπάρχον 

σύστημα ποιότητας που λειτουργεί μία επιχείρηση. Εάν η.· επιχείρηση 

εφαρμόζει ήδη πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται από' το πρότυπο 

σύστημα ποιότητας, τότε ο χρόνος που απαιτείται είναι σχετικά μικρός. 

Αντίθετα, ο χρόνος που απαιτείται είναι περισσότερος στην περίπτωση που η 

επιχείρηση δεν είχε προηγουμένως ένα πλήρες και τεκμηριωμένο σύστημα 

ποιότητας. Ειδικά αν μια εταιρία ξεκινήσει την όλη προσπάθεια χωρίς την 
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δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή της διοίκησης, θα χρειαστεί ακόμη 

περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου 

συστήματος. 

Γενικότερα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ανάπτυξης και 

λειτουργίας ενός ΣΔΠ της σειράς ISO 9000 είναι: α)το προηγούμενο σύστημα 

ποιότητας της επιχείρησης, β)το προηγούμενο επίπεδο της σε διαδικασίες και 

φιλοσοφία ποιότητας, γ)η κατάσταση της προηγούμενης τεκμηρίωσης, δ)η 

δέσμευση της διοίκησης, ε)η ένταση του κινήτρου για την πιστοποίηση, στ)το 

είδος προσέγγισης που ακολουθείται, ζ)το μέγεθος της επιχείρησης, η)ο 

αριθμός εγκαταστάσεων, θ)ο αριθμός εργαζομένων, ι)το αντικείμενο της 

παραγωγής, και κ)οι διαθέσιμοι πόροι [196], [178]. 

«Η Διοίκηση πρέπει να καταλάβει ότι απαιτείται αρκετός χρόνος ακόμη και 

για επιχειρήσεις με αρκετά καλά συστήματα ποιότητας. Επίσης πρέπει να 

καταλάβει ότι δεν πρόκειται για μια προσπάθεια με καθαρό τέλος, αλλά για 

μια συνεχή δραστηριότητα, αναθεώρησης και βελτίωσης του συστήματος, για 

να είναι αποτελεσματικό. Η προσπάθεια να γίνουν αμέτρητες βελτιώσεις του 

συστήματος ποιότητας σε στενό χρονικό διάστημα, προκαλεί σύγχυση, 

ανεπαρκή κατανόηση των απαιτήσεων, και μη-συμμόρφωση σ' ολόκληρη την 

επιχείρηση» [178]. 

Επίσης, και το κόστος της πιστοποίησης εξαρτάται σημαντικά από το είδος 

της προσέγγισης που ακολουθείται. «Ένας κοινός μύθος είναι ότι η 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 κοστίζει πολύ και αυτό συχνά αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια, 

γιατί στα έξοδα συνήθως υπολογίζονται και χρήματα τα οποία δεν ξοδεύονται 

αποκλειστικά για την πιστοποίηση, αλλά θα ξοδεύονταν ούτως ή άλλως. 

Σπάνια απαιτείται δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πρόσληψη νέου 

προσωπικού, ενώ τα μόνα πραγματικά έξοδα είναι τα τελικά έξοδα για την 

διαδικασία της πιστοποίησης, και για την αγορά λίγων μόνον πραγμάτων που 

πρέπει να αγοραστούν. Είναι σημαντικό πάντως να γνωρίζει η διοίκηση από 

την αρχή, κατά προσέγγιση, ποιο θα είναι το κόστος της πιστοποίησης» 

[178]. 
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5.3-.H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 

9000 ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Είναι φανερό ότι το αίτημα για στροφή στην ποιότητα δεν έχει μόνον 

θεωρητική αξία, αλλά επιβάλλεται από τις διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες 

καθιστούν πλέον επιτακτική την επιλογή νέων μεθόδων διοίκησης των 

επιχειρήσεων. Ποιότητα όχι μόνο με την στενή έννοια της παραγωγής 

ανταγωνιστικών και «σωστών» προϊόντων, αλλά ποιότητα στον τρόπο 

διοίκησης της επιχείρησης. Η υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων επιβάλλεται 

πλέον όχι μόνον κατά το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά σ' 

ολόκληρη τη δομή της επιχείρησης. Έχει γίνει επίσης κατανοητό ότι η 

διασφάλιση της ποιότητας δεν εξασφαλίζεται με την τήρηση ορισμένων 

κανόνων και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων σε έναν μόνο 

τομέα της επιχείρησης. Αντίθετα, αυτό που απαιτείται πλέον είναι η ολική 

ποιότητα, η οποία καλύπτει όλους τους τομείς και τις λειτουργίες της 

επιχείρησης. 

Ενώ όμως η ΔΟΠ παραμένει ακόμα υπό αναζήτηση από τον Ελληνικό 

επιχειρηματικό κόσμο, τα ΣΔΠ έχουν πια γίνει συνείδηση για πολλές 

ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να υιοθετήσουν τις αρχές ενός 

καθολικά αποδεκτού προτύπου διασφάλισης ποιότητας, για να μπορέσουν να 

ανταγωνισθούν με ίσους όρους τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές. 

Η σειρά ISO 9000 αποτελεί σήμερα το περισσότερο δημοφιλές και κοινά 

αποδεκτό σύνολο προτύπων διασφάλισης ποιότητας, και η εφαρμογή του από 

τις επιχειρήσεις φαίνεται να γίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωση 

τους στο μέλλον. Ιδιαίτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο αριθμός 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι θεαματικά μεγάλος, προβλέπεται να 

δημιουργηθεί μία ξεχωριστή ομάδα εταιριών, προχωρημένων σε θέματα 

ποιότητας και διαχείρισης της ποιότητας, η οποία θα διακριθεί στο 

εξωτερικό, και θα κατορθώσει να επιβιώσει στα πλαίσια του αυξανόμενου 

διεθνούς ανταγωνισμού. «Θα υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και /συνεργασία 

μεταξύ των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, οι οποίες θα προτιμούνται από 

τους κρατικούς φορείς της κοινότητας, για την ανάθεση συμβάσεων στα 

δημόσια έργα. Υπάρχουν άλλωστε πληροφορίες που θέλουν την πιστοποίηση 

των ΣΔΠ να γίνεται υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» [185]. 
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«Στα πρόθυρα της νέας δεκαετίας, οι Ελληνικές επιχειρήσεις δέχονται 

διάφορες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον 

των Έλληνο-Ευρωπαϊκών εμπορικών σχέσεων και την ανταγωνιστικότητα των 

Ελληνικών προϊόντων, έχουν τα πρότυπα ISO 9000-9004» [194]. 

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή ΣΔΠ είναι πλέον γεγονός. Μάλιστα, μπορούμε να 

πούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο, από τον Έλεγχο 

Ποιότητας προς την Διασφάλιση Ποιότητας. Αρχικά η διασφάλιση ποιότητας 

στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 1991, έτος κατά το οποίο έγιναν και οι πρώτες 

πιστοποιήσεις εταιριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων. Ο κύριος 

λόγος για την εφαρμογή των προτύπων εκείνη την εποχή, ήτανε η απαίτηση 

των μητρικών πολυεθνικών προς τις θυγατρικές τους, για να υπάρχει κοινή 

πολιτική σε θέματα ποιότητας. «Από Στατιστικής απόψεως, οι απαιτήσεις για 

παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, ήταν 

αυτό το χρονικό διάστημα ως ακολούθως: - 90% Απαίτηση κοινής πολιτικής. -

7% Απαίτηση προς τους προμηθευτές. - 3% Απαίτηση εκ των ενόντων.» [223]. 

Πολύ νωρίτερα βέβαια, οι πρώτες επιχειρήσεις που είχαν έρθει σε επαφή με 

την έννοια της διασφάλισης ποιότητας, ήταν οι επιχειρήσεις της αμυντικής 

βιομηχανίας, μέσα από τα στρατιωτικά πρότυπα AQAP. Μάλιστα, ασκήθηκε 

σημαντική πίεση από την Ε.Α.Β στους υποψήφιους υπό-κατασκευαστές της, 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας [192]. 

Το ξεκίνημα στην χώρα μας ήταν κάπως αργό και αυτό οφειλόταν κυρίως στην 

έλλειψη πληροφόρησης. Στη συνέχεια όμως, η διάδοση των συστημάτων 

ήτανε και είναι πολύ γρήγορη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι πολλές 

από αυτές που πιστοποιούνται, και ιδιαίτερα αυτές που πιστοποιήθηκαν 

πρώτες, έχουν ηγετικό ρόλο στον κλάδο τους και έτσι συμπαρασύρουν και 

τους εκατοντάδες προμηθευτές τους στην διασφάλιση ποιότητας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι ενώ οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις το 1991 ήτανε-μόνον δύο, 

το 1997 φτάσανε τις 400. 

«Οι επικείμενες απαιτήσεις Ευρωπαϊκών συναλλαγών, σε συνδυασμό με την 

παγκόσμια αποδοχή της σειράς ISO 9000, αλλά και το αποτέλεσμα της 

χιονοστιβάδας στην αλυσίδα των προμηθευτών, αφύπνισε την Ελληνική 

βιομηχανία, και αύξησε εκθετικά την απαίτηση της εφαρμογής ΣΔΠ. Ο 



σκόπελος λοιπόν της αλλαγής της νοοτροπίας έχει πλέον ξεπεραστεί, όχι 

μόνον στις μεγάλες εταιρίες, αλλά και σε ένα σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» [223]. 

Είναι γεγονός ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, εδώ και χρόνια, έχουν 

επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ποιότητας, εξασφαλίζοντας την 

φήμη σοβαρών και υπεύθυνων βιομηχανικών συγκροτημάτων που παρέχουν 

υψηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτές οι επιχειρήσεις σήμερα δεν καλούνται να 

εφαρμόσουν τίποτα το πρωτότυπο, παρά μόνον να υιοθετήσουν ένα 

ολοκληρωμένο ΣΔΠ, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα [217]. 

Ο διεθνής οργανισμός προτύπων, ISO, συνειδητοποιώντας ότι απλώς μια 

πιστοποίηση κατά ISO δεν είναι πλέον αρκετή για επιβίωση στα νέα 

οικονομικά δεδομένα της εποχής μας, όπου η διεθνοποίηση και οι ανοιχτές 

αγορές έχουν θέσει νέους κανόνες στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, πρότεινε 

προσφάτως «Οδηγίες για βελτίωση της ποιότητας» με την μορφή προτύπου με 

το όνομα ISO 9004: «Quality management and Quality system elements -

Guidelines for quality improvement». 

«Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού θεωρείται ένα καλό επόμενο βήμα για έναν 

οργανισμό που έχει ήδη πιστοποιηθεί ή που ετοιμάζεται να πιστοποιηθεί κατά 

ISO 9001, 2 ή 3. Αναμένεται δε να αποτελέσει την βάση επίσημου προτύπου 

για μελλοντική πιστοποίηση στην Ολική Ποιότητα. To ISO 9004 μπορεί κατά 

συνέπεια να αποτελέσει ένα συγκριτικό επιπλέον πλεονέκτημα για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις απέναντι στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, αφού η 

προσαρμογή στις απαιτήσεις του δεν έχει ακόμη ευρέως διαδοθεί ούτε στην 

Ευρώπη» [201]. 
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5.3.1: Κίνητρα Πιστοποίησης 

Ο τεράστιος αριθμός των επιχειρήσεων που ανέπτυξαν και πιστοποίησαν 

ΣΔΠ, καθώς και αυτών που επιδιώκουν την ανάπτυξη και πιστοποίηση τους, 

φανερώνει την θετική διάθεση των επιχειρήσεων απέναντι στα πρότυπα, αλλά 

δεν φανερώνει απαραίτητα και τους λόγους για τους οποίους υπήρξε και 

υπάρχει αυτή η διάθεση. Οι λόγοι για τους οποίους ανταποκρίθηκαν οι 

διάφορες επιχειρήσεις στην πρόκληση δεν είναι απαραίτητα κοινοί, και δεν 

είναι απαραίτητα μόνον ένας. Σε κάποιες περιπτώσεις η πιστοποίηση ήταν το 

αποτέλεσμα έντονης πίεσης από την αγορά, ενώ σε κάποιες άλλες ήταν το 

αποτέλεσμα εσωτερικής διάθεσης και πρωτοβουλίας για βελτίωση. 

Συγκεκριμένα, από όσα αναφέρονται στην αρθρογραφία, οι σημαντικότεροι 

λόγοι ή τα σημαντικότερα κίνητρα των επιχειρήσεων για την διασφάλιση 

ποιότητας και την πιστοποίηση, μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω: 

Απαίτηση Αγοράς: Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει πίεση από την αγορά, ή 

από τους σημαντικότερους πελάτες μιας επιχείρησης για πιστοποίηση. 

(Αλλωστε οι πιστοποιήσεις από τρίτους, ανεξάρτητους φορείς, γίνονται όλο 

και πιο δημοφιλείς, και συναντούνται όλο και πιο συχνά σε συμβόλαια 

αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση αναγκάζεται απλά να 

συμμορφωθεί, ενώ η ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος γίνεται 

συνήθως κάτω από αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς και χωρίς απαραίτητα 

τη δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων. 

«To ISO 9000 μπορεί να είναι μία τυπική απαίτηση από τον πελάτη, στην 

προκήρυξη κάποιου διαγωνισμού, στην οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί 

αμέσως για να μην χάσει την ευκαιρία» [202]. 

«Οι υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις αναγκάζουν πολλές επιχειρήσεις 

σε πιστοποίηση. Για παράδειγμα, μεγάλες εταιρίες προκηρύσσουν 

διαγωνισμούς (RFPs/RFQs), στους οποίους ορίζεται σαν προϋπόθεση η 

ύπαρξη και πιστοποίηση συστήματος ποιότητας για συμμετοχή στον 

διαγωνισμό» [203]. 

Πρόβλεψη μελλοντικών προκλήσεων και απαιτήσεων της αγοράο/ ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματοα Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι 
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πελάτες μπορεί να ζητάνε στο μέλλον πιστοποιητικό ISO 9000 από τους 

προμηθευτές τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν την πιστοποίηση 

πριν ακόμη αυτή γίνει απαίτηση από την αγορά.ΐΜε αυτό το τρόπο κερδίζουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθίστανται έτοιμοι για την μελλοντική 

πρόκληση και αποφεύγουν τα αρνητικά αποτελέσματα και την πίεση που 

επιφέρουν τα στενά χρονικά περιθώρια. \ 

«Στα επόμενα χρόνια αναμένεται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα 

ζητάνε από τους προμηθευτές τους να πιστοποιηθούν με ISO 9000, οπότε η 

πιστοποίηση δεν θα αποτελεί πια ανταγωνιστικό όπλο, αλλά μέσο επιβίωσης» 

[205]. 

«Παρόλο που λίγες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ζητάνε τώρα από τους 

προμηθευτές τους συμμόρφωση με κάποιο από τα πρότυπα της σειράς, η τάση 

διαφαίνεται να είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με μία 

σφυγμομέτρηση που έγινα στην Αμερική το 1993 σε 500 διευθυντικά στελέχη, 

66% από αυτούς σχεδίαζαν να θέσουν ως απαίτηση την πιστοποίηση σύμφωνα 

με τα πρότυπα ISO 9000, μέχρι το 1995» [178]. 

Αλλωστε, ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει εκθετική αύξηση 

των πιστοποιήσεων, είναι το «φαινόμενο της χιονοστιβάδας». Πολλές 

επιχειρήσεις που εισήγαγαν την ποιότητα στην λειτουργία τους, και 

ανέπτυξαν ΣΔΠ, άρχισαν να ψάχνουν για συνεργάτες που έχουν παρόμοιες 

αντιλήψεις και συστήματα, ωθώντας έναν νέο αριθμό επιχειρήσεων σε 

πιστοποιήσεις, κ.ο.κ. «Όσοι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τις ίδιες αρχές και 

πρότυπα, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν την προτίμηση 

τους. Το φαινόμενο αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της τάσης που 

υπάρχει από πλευράς επιχειρήσεων για μείωση του αριθμού των προμηθευτών 

σε όσο το δυνατόν λιγότερους και καλύτερους» [204]. 

/ Λ 

Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή: ίΗ πιστοποίηση 

κάποιας επιχείρησης θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των υπόλοιπων 

επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα αυτών που είναι άμεσα ανταγωνίσιμες. Σε 

αυτή τη περίπτωση, οι επιχειρήσεις και πάλι σχεδόν αναγκάζονται να 

επιδιώξουν την πιστοποίηση, για να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση. \ 
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«Οι ανταγωνιστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την πιστοποίηση σαν 

ανταγωνιστικό στοιχείο, πιέζοντας και τις υπόλοιπες εταιρίες» [178]. 

Βελτίωση του ήδη υπάρχοντος συστήματοο ποιότητας:|Σε πολλές περιπτώσεις 

η ανάπτυξη ενός ΣΔΠ σύμφωνα με κάποιο πρότυπο, επιδιώκεται για την 

ουσιαστική βελτίωση του εσωτερικού συστήματος ποιότητας της 

επιχείρησης, την βελτίωση των οργανωτικών συστημάτων και διαδικασιών 

της, και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρότυπα συστήματα προσφέρουν το 

κατάλληλο πλαίσιο και την πειθαρχία που απαιτείται για την επίτευξη 

δραματικών βελτιώσεων στο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης.1. Με αυτό το 

τρόπο επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μείωση του κόστους των εσωτερικών και 

εξωτερικών αστοχιών, η οποία οδηγεί σε μείωση του κόστους «κακής 

ποιότητας» της επιχείρησης. 

Διευκόλυνση ή αύξηση των εξαγωγών:!Τα πρότυπα απλοποιούν τη σύναψη 

συμβολαίων με τους πελάτες, και τις διαδικασίες επιθεώρησης και αποδοχής 

του επιπέδου ποιότητας μιας επιχείρησης. Άλλωστε, εντός της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Αγοράς, η Διασφάλιση Ποιότητας αποκτάει όλο και μεγαλύτερη 

σημασία στις κοινοτικές οδηγίες και προδιαγραφές. Καθώς μάλιστα στην 

Ευρώπη δίνεται έμφαση στην ανάγκη διεθνούς τυποποίησης, η καταχώρηση 

στο Μητρώο Κατασκευαστών της σειράς προτύπων ISO 9000 μπορεί να είναι 

το απαραίτητο εισιτήριο εισαγωγής στην αγορά.\ΓΥ αυτό το λόγο, πολλές 

επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν δουλειές στην Ευρώπη, 

αναγκάζονται, άμεσα ή έμμεσα, να πιστοποιηθούν σε κάποιο από τα πρότυπα 

ISO 9000. 

«Μία πολύ συχνή ανάγκη εφαρμογής κάποιου προτύπου της σειράς ISO 9000, 

είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

έχει θεσπίσει μία σειρά κατευθύνσεων οι οποίες απαιτούν πιστοποίηση κατά 

ISO 9000 από τους προμηθευτές των επονομαζόμενων «regulated» 'προϊόντων, 

προϊόντων δηλαδή που- έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία και ασφάλεια των 

ανθρώπων. Αυτά τα προϊόντα αποτελούν λιγότερο από το 20% όλων των 

προϊόντων της αγοράς, ωστόσο όμως, μερικοί πελάτες ζητάνε πιστοποίηση 

και για «non-regulated» προϊόντα. Οι απαιτήσεις για πιστοποίηση αναμένεται 

τελικά να εξαπλωθούν για όλους σχεδόν τους προμηθευτές προϊόντων και 
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υπηρεσιών. Εκτός όμως από την ΕΚ, περισσότερες από 50 άλλες χώρες έχουν 

υιοθετήσει την σειρά προτύπων ISO 9000 ως τα εθνικά τους πρότυπα. Τα 

πρότυπα αυτά χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε βιομηχανοποιημένη χώρα 

του κόσμου, όπως και σε μερικές υπό-ανάπτυξη χώρες.» 

«Υπάρχουν προτάσεις ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια, η πιστοποίηση των 

συστημάτων ποιότητας και η καταχώρηση τους στο Μητρώο Κατασκευαστών 

να είναι μία βασική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται σε 

παγκόσμια βάση» [193] 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θεσπίσει νόμους σύμφωνα με τους 

οποίους οι καταναλωτές μπορούν να μηνύσουν τους προμηθευτές τους εάν τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που τους παρείχαν αποδειχθούν σκάρτα ή 

επικίνδυνα, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα να μηνύσει με επιτυχία ο 

καταναλωτής τον προμηθευτή του. «Για να προφυλαχτούν απέναντι σε αυτήν 

την νομοθεσία πολλές επιχειρήσεις στρέφονται στο ISO 9000, αφού η 

δημιουργία ενός σωστού και αυστηρού συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 

μειώνει σημαντικά την πιθανότητα παραγωγής σκάρτων προϊόντων, ενώ εάν 

κατηγορηθεί μία εταιρία, μπορεί να επικαλεστεί την πιστοποίηση από 

ανεξάρτητο φορέα, ως στοιχείο που θα αντικρούσει/ αναιρέσει τις κατηγορίες 

για αμέλεια» [178]. 

Αύξηση Ανταγωνιστικότητας: Η ανάπτυξη ενός ΣΔΠ, πετυχαίνει βελτίωση 

της ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών αυξάνοντας την 

συμμόρφωση τους σε προκαθορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις και 

προδιαγραφές. Επίσης, με την μείωση των αστοχιών και των σκάρτων 

μειώνεται το συνολικό κόστος ποιότητας της επιχείρησης. Μέσα από τα 

παραπάνω, αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών και μειώνεται το 

λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, βελτιώνοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα της στην αγορά.ΤΑκόμη περισσότερο, η πιστοποίηση του 

από κάποιον τρίτο ανεξάρτητο φορέα, δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση, αφού διασφαλίζει τους πελάτες της, εκ των 

προτέρων, για την ποιότητα και την συνέπεια των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

π α ρ έ χ ε ι ^ 

Οι σημερινοί αγοραστές ζητούν συχνά αποδείξεις από τους προμηθευτές τους, 

ότι μπορούν να τους παρέχουν την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

που επιθυμούν. Η διαβεβαίωση, από έναν ανεξάρτητο φορέα, ότι το σύστημα 
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ποιότητας συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9000, αποτελεί ένα μοναδικό τρόπο απόδειξης των ικανοτήτων 

της επιχείρησης, και ανάπτυξης εμπιστοσύνης στους πελάτες της 

παγκοσμίως. 

«Το σπουδαιότερο και σημαντικότερο κίνητρο για μια εταιρία να μπει σε μια 

τέτοια πορεία, είναι να διατηρήσει τον «δανεικό πελάτη» από τον 

ανταγωνισμό. Γιατί μέσα από ένα τέτοιο σύστημα ποιότητας, θα έχουν τους 

τρόπους και τις διεργασίες για να προλαβαίνουν τη δυσαρέσκεια του πελάτη, 

ή να ξανά-κατακτούν τον δυσαρεστημένο πελάτη» [190]. 

Διαφήμιση: Μερικές φορές, το τμήμα Μάρκετινγκ μιας εταιρίας μπορεί να 

ζητήσει την πιστοποίηση κατά ISO 9000, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει 

σε διαφημιστική εκστρατεία. «Η διεθνής αναγνώριση της πιστοποίησης κατά 

ISO 9000, προβάλλει την εταιρία και χρησιμοποιείται σαν στοιχείο 

ανταγωνισμού από το τμήμα Μάρκετινγκ» [203]. 

Πολιτική Ποιότηταο / Εισαγωγή στη ΔΟΠ: Ο καλύτερος λόγος αναζήτησης 

της πιστοποίησης είναι η αποτελεσματικότητα των προτύπων στην 

επιχειρησιακή εργασία. Πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν την εφαρμογή των 

προτύπων, γιατί αποτελούν μία πρακτική, λογική, και ρεαλιστική προσέγγιση 

στο πρόβλημα της ποιότητας. «Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η εφαρμογή 

των προτύπων ISO 9000 αποτελεί ευκαιρία για προστιθέμενη αξία» [184]. 

«Τα πρότυπα αντιπροσωπεύουν ένα δεμένο σύστημα διαχείρισης της 

ποιότητας που θα πρέπει να μπορεί να κάνει κάθε επιχείρηση πιο 

ανταγωνιστική και πιο κερδοφόρο, και θα πρέπει να αποτελεί μία γερή βάση 

για την θέσπιση της φιλοσοφίας ΔΟΠ» [178]. 
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Η εφαρμογή ΣΔΠ, και η πιστοποίηση τους από κάποιον τρίτο, ανεξάρτητο 

φορέα, εμφανίζει κάποιες δυσκολίες, όπως οποιαδήποτε αλλαγή συντελείται 

μέσα σε μία επιχείρηση. Οι δυσκολίες αυτές ποικίλουν σε είδος αλλά και σε 

ένταση ανάμεσα στις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 

το είδος εργασίας, το ήδη υπάρχον σύστημα ποιότητας, τις εργασιακές 

σχέσεις, τις σχέσεις των εργαζομένων με την διοίκηση, την κουλτούρα, τη 

συμμετοχή, το διαθέσιμο χρόνο, και πολλά άλλα. Ωστόσο, συνοψίζοντας τα 

όσα αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σαν σημαντικότερα προβλήματα 

για την εφαρμογή των προτύπων, καταλήγουμε στις παρακάτω βασικές 

κατηγορίες προβλημάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία είτε λόγω 

τεχνικών δυσκολιών είτε λόγω δυσκολίας στην αλλαγή της νοοτροπίας: , 

Αλλαγή «κουλτούρας» σχετικά με τη ποιότητα: Είναι πολύ δύσκολο να 

αλλάξει η κουλτούρα ποιότητας στην επιχείρηση, και να πειστούν όλοι για 
τ ι Ί ν χρησιμότητα και αναγκαιότητα των προτεινόμενων αλλαγών. Την 

μεγαλύτερη δυσκολία αποτελεί η διοίκηση της όλης προσπάθειας, και 

ιδιαίτερα της προσπάθειας για την αποδοχή και ευσυνείδητη υιοθέτηση του 

συστήματος από τους εργαζόμενους. Αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις 

δεν είναι απλά η πιστοποίηση, αλλά η ανάπτυξη μίας ξεχωριστής κουλτούρας 

ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση, η οποία θα βοηθήσει το σύστημα να 

παραμείνει ζωντανό και να εξελίσσεται. «Η αλλαγή θέλει διοίκηση. Ο 

υπεύθυνος θα πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα με γόνιμο διάλογο και να 

πείσει τελικά τα στελέχη της επιχείρησης, για τις διάφορες αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν» [188]. 

Αύξηση φόρτου εργασίας: Η ανάπτυξη ενός ΣΔΠ απαιτεί μεγάλη προσπάθεια 

και ομαδική εργασία. Τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο εφαρμογής, θα υπάρξει 

σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας για όλους, και ιδιαίτερα για τα άτομα 

της συντονιστικής ομάδας. Ακόμη, στη συνέχεια, η συμπλήρωση εγγράφων 

και οι συχνές τεκμηριώσεις για την συντήρηση του συστήματος, μπορεί να 

προκαλέσουν την δυσανασχέτηση των εργαζομένων, γι' αυτό είναι 

απαραίτητο να πειστούν απόλυτα και να κατανοήσουν την χρησιμότητα τους. 
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Δυσαρέσκεια από την ανακάλυψη χρόνιων προβλημάτων: \ Κατά την 

διαδικασία ανάλυσης και τεκμηρίωσης των διαδικασιών της επιχείρησης, 

είναι πιθανό να εντοπιστούν σημαντικά προβλήματα ή αδυναμίες στη 

λειτουργία της. Τα προβλήματα αυτά προϋπάρχουν στο σύστημα και δεν 

προκύπτουν από την ανάπτυξη των προτύπων, αλλά η ανακάλυψη τους και 

μόνον μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση και δυσαρέσκεια, η οποία 

ταυτίζεται με τα πρότυπα διασφάλιση ποιότητας, και αποδίδεται σε αυτά. 

Μάλιστα, ιδιαίτερη δυσαρέσκεια και διαμάχες μπορεί να προκύψουν, εάν τα 

μέλη της επιχείρησης εστιάσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων για τα 

προβλήματα ή τις αδυναμίες, αντί των αιτιών που τα προκάλεσαν. Αυτή η 

αντιμετώπιση είναι λανθασμένη και αναποτελεσματική, αφού οι επιχειρήσεις 

θα έπρεπε να ενδιαφέρονται μόνον για το «τι», και όχι για το «ποίος», 

προκάλεσε τα προβλήματα. 

Αλλαγή οργανωσιακής δοιιής/ Διατάραξη εσωτερικών ισορροπιών: Αρκετοί 

κίνδυνοι παραμονεύουν από την οργανωτική αλλαγή και την διατάραξη των 

εσωτερικών ισορροπιών που συνεπάγεται η εφαρμογή του προτύπου. Καθώς 

κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας απαιτείται να ξεκαθαριστεί το 

οργανωτικό πλαίσιο (οργανόγραμμα, ευθύνες, αρμοδιότητες, διαδικασίες), 

αναζωπυρώνεται το «παιχνίδι» της εξουσίας, και η διοίκηση καλείται να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Μερικοί προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν την νέα ευκαιρία, και να ενδυναμώσουν τη θέση τους στην 

εταιρία. Αλλοι προσπαθούν να διατηρήσουν τη θέση και τη δύναμη που ήδη 

έχουν, άλλοι αντιδρούν αρνητικά επειδή αισθάνονται ότι απειλούνται από την 

αλλαγή των καθιερωμένων, ενώ τέλος άλλοι το βρίσκουν σαν αφορμή για να 

εκφράσουν τις προσωπικές τους, προϋπάρχουσες, αντιθέσεις με τους 

συναδέλφους τους ή με την επιχείρηση γενικότερα. Όλα τα παραπάνω 

μπορούν να σαμποτάρουν την ευρύτερη προσπάθεια, και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μόνον με εκπαίδευση και με κατάλληλη ηγεσία. «Ανάλογα 

με τα διάφορα προσωπικά στυλ που εμφανίζονται στην ιεραρχία της 

επιχείρησης, παρατηρούνται προβλήματα όπως: Απόκρυψη Πληροφοριών -

Σαμποτάρισμα - Προστριβές - Καθυστερήσεις - «Σπιουνιές» - «Καρφώματα» -

«Καπελώματα» - κ.α. Για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών, η διοίκηση 
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πρέπει να καλλιεργήσει το κατάλληλο "κλίμα", και με την βοήθεια του 

υπευθύνου, να διοικήσει αποτελεσματικά την αλλαγή» [188]. 

Δυσκολία συμμόρφωσης στις νέες διαδικασίες: Σημαντικά προβλήματα μπορεί 

να προκύψουν κατά την εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών, ιδιαίτερα 

όταν αυτοί που ορίζουν και τεκμηριώνουν τις διαδικασίες είναι διαφορετικοί 

από αυτούς που καλούνται να τις εφαρμόσουν. Δεν είναι εύκολο για τους 

εργαζόμενους να δεσμευτούν και να συμμορφωθούν σε διαδικασίες που δεν 

εγκρίνουν, που βρίσκουν ανεπαρκείς ή πολύπλοκες και κουραστικές. Γι' αυτό 

το λόγο είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων όσων επηρεάζονται άμεσα ή 

έμμεσα από μία διαδικασία, κατά το στάδιο ανάπτυξης και τεκμηρίωσης της. 

Με αυτό το τρόπο, οι εργαζόμενοι αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο 

«ιδιοκτήτες» της διαδικασίας που καλούνται να εφαρμόσουν, και πετυχαίνεται 

άμεσα η δέσμευση τους σε αυτήν. 

Αξιολόγηση προμηθευτών: Οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν ένα 

επίσημο σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών, σύμφωνα με το οποίο στην 

συνέχεια θα πρέπει να διαλέγουν τους συνεργάτες τους. Αυτό σημαίνει πως οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

τιμή του προμηθευτή, και να λαμβάνουν υπόψη τους πολύ περισσότερα 

στοιχεία που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα του. Αυτή η αλλαγή 

σημαίνει ουσιαστικά αλλαγή στην κουλτούρα της επιχείρησης στο θέμα των 

προμηθειών και όπως οποιαδήποτε αλλαγή κουλτούρας, είναι αρκετά 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Είναι 

κάπως δύσκολη η αλλαγή νοοτροπίας και αγοραστικής πολιτικής, από τον 

"μειοδότη" στον "εγκεκριμένο μειοδότη". Αυτή η αλλαγή όμως θα αποτελέσει 

και τον ακρογωνιαίο λίθο για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των 

προμηθευτών» [185]. 

Βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου: Η βαθμονόμηση στην 

χώρα μας δεν προσφέρεται μέσω κάποιου φορέα, ώστε να είναι δυνατή η 

ανιχνευσιμότητα σε κάποιες διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές. Το έργο αυτό 

προς το παρόν επαφίεται στις επιμέρους ικανότητες των εταιριών οι οποίες 
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αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διάφορες διαδικασίες, συχνά με υψηλό κόστος, 

για να διασφαλίσουν την βαθμονόμηση των οργάνων τους. [185]. 

Εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων ποιότητας: Οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των απαιτήσεων των 

προτύπων και είναι κυρίαρχο κριτήριο επιτυχίας του ΣΔΠ. Ωστόσο η 

ελληνική αγορά, όπως ομολογούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη εκπαιδευμένων και πεπειραμένων εσωτερικών επιθεωρητών 

ποιότητας. «Τελευταία γίνονται ορισμένες κινήσεις εκπαίδευσης στελεχών 

επιχειρήσεων για να λειτουργήσουν αργότερα ως εσωτερικοί ελεγκτές» [185]. 

Επιλογή του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί 

φορείς πιστοποίησης, είναι πιθανό να μην είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς, να 

μην έχουν διαπιστευτεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, 

σύμφωνα με το ΕΝ 450 12, ή να μη χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους και 

πιστοποιημένους αξιολογητές, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10011. Είναι 

απαραίτητο να επιλέξει η επιχείρηση ένα φορέα πιστοποίησης που να είναι 

ευρέως αποδεκτός, και περισσότερο κατάλληλος για τις δικές της ανάγκες. 

«Πολύ συχνά οι αξιολογητές, λόγω έλλειψης εμπειρίας ή εξειδίκευσης, δεν 

μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τα έγγραφα μιας παραγωγικής διαδικασίας, 

οπότε διακόπτουν την διαδικασία αξιολόγησης μέχρι να ενημερωθούν γύρω 

από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο, πολλές φορές περιορίζονται στο να ελέγχουν 

γραφειοκρατικές λεπτομέρειες και όχι θέματα ουσίας» [192]. 

Κόστος Πιστοποίησης: Ένα άλλο πρόβλημα στην εφαρμογή των προτύπων 

είναι το κόστος που απαιτεί η όλη προσπάθεια. Το κόστος πιστοποίησης, μαζί 

με τον χρόνο πιστοποίησης, αναφέρονται ως οι σημαντικότεροι λόγοι για 

τους οποίους πολλές επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι μικρότερες, αποφεύγουν 

ή αναβάλλουν την πιστοποίηση. 

«Υπάρχει κίνδυνος επιβολής ενός επιπλέον κόστους σε μία αγορά η οποία 

δεν είναι σε θέση να τον αντέξει» [207]. 

Η ενδεχόμενη όμως αύξηση του~ λειτουργικού κόστους στην αρχή της 

λειτουργίας του συστήματος, καθώς και το αρχικό κόστος της πιστοποίησης, 

μπορούν να αντισταθμιστούν γρήγορα από τα μακροπρόθεσμα οφέλη, τις 
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λειτουργικές οικονομίες και την μείωση του κόστους κακής ποιότητας 

(επανεργασιών, σκάρτων, επιστροφών, εγγυήσεων, περιττών ελέγχων κ.α.) 

που πρέπει να συνεπάγεται η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ΣΔΠ και η 

χρήση προληπτικών μεθόδων διασφάλισης ποιότητας. «Η σειρά προτύπων 

ISO 9000, επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους στις περισσότερες 

επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις μειώνουν το λειτουργικό κόστος τους κατά μέσο 

όρο 10%» [180]. 
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5.3.3: Οφέλη Εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

Παρά τις δυσκολίες εφαρμογής τους, η σωστή ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

ΣΔΠ κατά τα πρότυπα ISO 9000 μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις 

επιχειρήσεις. 

Τα οφέλη αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε αυτά που αφορούν την 

εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, και σε αυτά που αφορούν την 

εξωτερική εικόνα και λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή σε «εσωτερικά» 

και «εξωτερικά». 

Επίσης, κάποια από αυτά τα οφέλη είναι περισσότερο άμεσα και μετρήσιμα, 

και έτσι ευκολότερο αντιληπτά, ενώ άλλα είναι μη μετρήσιμα, 

μακροπρόθεσμα, και έτσι δυσκολότερο αντιληπτά. Πράγματι, ορισμένα από 

τα οφέλη που προσφέρει η ανάπτυξη και πιστοποίηση του ΣΔΠ, δεν είναι 

δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν άμεσα, και αυτός αναφέρεται 

ως ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η εφαρμογή 

τους στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Τα οφέλη πάντως που θα προκύψουν, θα είναι ανάλογα της προσπάθειας που 

θα δαπανηθεί για την δημιουργία του συστήματος ποιότητας και την 

πιστοποίηση. Εάν δαπανηθεί μόνον η ελάχιστη προσπάθεια που είναι 

απαραίτητη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων και την 

πιστοποίηση, τότε και τα οφέλη θα είναι αντίστοιχα ελάχιστα. Εάν όμως η 

πιστοποίηση αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και δέσμευση, σαν μέρος ενός 

ευρύτερου στρατηγικού στόχου της επιχείρησης σχετικά με την ποιότητα, 

την ικανοποίηση των πελατών της και την βελτίωση της εσωτερικής 

λειτουργίας της, τότε τα οφέλη μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα. 

Τα σημαντικότερα και συνηθέστερα οφέλη που παρουσιάζονται στις 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μαρτυρίες ελληνικών και ξένων 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων, παρουσιάζονται στη συνέχεια, διαχωρισμένα 

σε «εσωτερικά» και «εξωτερικά», ως προς την επιχείρηση. Τά εξωτερικά 

οφέλη, όπως αύξηση ανταγωνιστικότητας, ικανοποίηση απαιτήσεων αγοράς, 

κ.α., είναι αυτά που είναι περισσότερο γνωστά. Το ευτυχές όμως είναι ότι 

υπάρχουν και πολλά εσωτερικά οφέλη, τα οποία αναφέρονται άμεσα στην 

λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης. «Πολλοί μάνατζερ επιμένουν ότι 
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αξίζει να πιστοποιηθεί μία επιχείρηση, όχι απλά επειδή το ζητούν οι πελάτες 

της, αλλά και επειδή τους βοηθάει στην αποδοτικότερη διαχείριση της 

επιχείρησης» [161]. 

Εσωτερικά Οφέλη 

Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, η ανάπτυξη ενός 

ΣΔΠ μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κυρίως με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Κατ' αρχάς, τα πρότυπα ΣΔΠ προσφέρουν εγγύηση στην ίδια την 

επιχείρηση, ότι μπορεί να παρέχει συνεχώς, προϊόντα που ικανοποιούν την 

ποιότητα που ορίζουν οι προδιαγραφές της. 

2. Εκσυγχρονίζουν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

Παρέχουν νέες βελτιωμένες μεθόδους διαχείρισης των επιχειρήσεων και 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων 

τεχνικών επενδύσεων. 

3. Παρέχουν συγκεκριμένη δομή, πλαίσιο και οργάνωση στις προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας, ενώνοντας και συγχρονίζοντας όλες τις 

μεμονωμένες και ανοργάνωτες προσπάθειες σχετικά με την ποιότητα, σε 

ένα ενιαίο, συνεπές και ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας. 

4. Βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και σαφών καθηκόντων, 

αρμοδιοτήτων και κανόνων λειτουργίας στο επίπεδο της παραγωγής, 

μειώνοντας έτσι τις αυθαιρεσίες, τις δυσνοήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς 

των εργαζομένων. 

5. Η αποτροπή του αυτοσχεδιασμού και της προχειρότητας έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιαστική πρόληψη σφαλμάτων. Γενικότερα, σε 

ολόκληρη την επιχείρηση, καλλιεργείται η νοοτροπία της την έγκαιρης 

διάγνωσης και της πρόληψης, αντί του εντοπισμού και της διόρθωσης. Με 

αυτό το τρόπο προετοιμάζεται η επιχείρηση για να προχωρήσει σε ακόμη 

πιο προληπτικές μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας, ώστε να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση της εποχής για συνδυασμό υψηλής 

ποιότητας και χαμηλής τιμής. Αλλωστε, οι βελτιώσεις που γίνονται στο 
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σύστημα ποιότητας της επιχείρησης και η στροφή στην πρόληψη σαν μέσο 

διασφάλισης της ποιότητας, δημιουργούν μια γερή βάση για μετέπειτα 

επέκταση σε ένα σύστημα ολικής ποιότητας. 

6. Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μέσα στην επιχείρηση, 

ιδιαίτερα στις «γκρίζες», αμφισβητούμενες περιοχές των δια-τμηματικών 

σχέσεων, βοηθάει επίσης στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

διαφορετικών τμημάτων. Ακόμη, βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, καθώς και μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, αφού 

όλες αυτές οι σχέσεις καθορίζονται και τεκμηριώνονται με ακρίβεια και με 

σαφήνεια. Ιδιαίτερα η αποσαφήνιση των σχέσεων εργοδοτών και 

εργαζομένων μπορεί να περιορίσει τις προστριβές, και να αναπτύξει κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

7. Παρέχουν σαφείς και άμεσες οδηγίες σε όλους όσους εμπλέκονται στην 

επιχείρηση, μέσα από προσεκτικά διατυπωμένες και τεκμηριωμένες 

διαδικασίες, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιόμορφη και σωστά 

κατανεμημένη επικοινωνία, και τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των 

διαδικασιών, ακόμη και σε περιπτώσεις παραίτησης προσωπικού, ή 

μετακίνησης του σε άλλες θέσεις εργασίας. Ακόμη, οι ξεκάθαρες και καλά 

διατυπωμένες διαδικασίες, διευκολύνουν σημαντικά την εκπαίδευση των 

νέων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων που επιλέγονται για νέες θέσεις μέσα 

στην επιχείρηση. 

8. Μειώνονται οι διακυμάνσεις και σταθεροποιείται η ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών, με σημαντική ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων, 

των ελαττωματικών, και των παραπόνων των πελατών. Αυτό οφείλεται στην 

αύξηση της πειθαρχίας, στην καλύτερη και ξεκάθαρη επικοινωνία, και 

στην ελάττωση της σύγχυσης σχετικά με τις απαιτήσεις του προϊόντος 

ή/και της υπηρεσίας. Η τυποποίηση των διαδικασιών που παράγουν τα 

προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες, συνεπάγεται αυτόματα και την τυποποίηση 

της ποιότητας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Επίσης, λόγω της καλύτερης επικοινωνίας με τους πελάτες, αναφέρονται 

ακόμη βελτιώσεις σχετικά με τις αποστολές της επιχείρησης και το 

ποσοστό έγκαιρων παραδόσεων στους πελάτες. 

5-47 



9. Η σταθεροποίηση της ποιότητας και η μείωση των ελαττωματικών, της 

επανεργασίας και των επιστροφών, οδηγούν επίσης σε μείωση του κόστους 

ποιότητας, και συγκεκριμένα του κόστους κακής ποιότητας. «Η 

μεγαλύτερη, άμεση, αποζημίωση που είχαμε από την πιστοποίηση, ήταν η 

ελάττωση των εσωτερικών αστοχιών, από 150000 ανά εκατομμύριο, σε 

10000 ανά εκατομμύριο, μέσα σε δώδεκα μήνες, το οποίο μεταφράζεται σε 

κέρδη ύψους $100000, για την ίδια περίοδο» [184]. 

10.Η ανάγκη μελέτης και καταγραφής των διαδικασιών της επιχείρησης, 

φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα τα οποία προηγουμένως 

κρυβόντουσαν, και τα οποία τώρα η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 

αντιμετωπίσει, άρα και να θεραπεύσει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα ένας πιο υγιής οργανισμός. 

11.Προσφέρουν συστηματικότερη προσέγγιση στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων, τόσο κατά την πρόσληψη τους, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια 

της εργασιακής τους ζωής. 

12.Γίνεται πέρασμα αρμοδιοτήτων, ευθυνών και εξουσίας σε κατώτερες 

βαθμίδες του προσωπικού, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των αποφάσεων που 

λαμβάνονται στο ανώτερο επίπεδο της επιχείρησης. Έτσι, το προσωπικό 

των ανώτερων βαθμίδων είναι πλέον ελεύθερο να ασχοληθεί περισσότερο 

με τα πιο σημαντικά θέματα έρευνας και τεχνολογίας, παρά με τα 

καθημερινά συνήθη προβλήματα. 

13.Συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη ομαδικότητας. «Ένα σημαντικό 

παραπροϊόν που μπορεί να προκύψει στην προσπάθεια κατάκτησης του 

πιστοποιητικού ISO 9000, είναι το "κτίσιμο της Ομάδας", κατά την ανάλυση 

και σύνθεση των διαδικασιών, εάν δεν αφεθούν απλά στην αρμοδιότητα 

κάποιων ειδικών. Η. εν δυνάμει ωρίμανση των ομάδων αυτών, εν συνεχεία, 

στα πλαίσια της Ολικής Ποιότητας, ίσως αποδειχτεί η ουσιαστικότερη 

συμβολή των προτύπων στο αέναο γίγνεσθαι της ανταγωνιστικής 

υπεροχής» [202]. 
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14.Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο θέμα της ποιότητας, 

αφού ενημερώνονται περισσότερο σχετικά με την έννοια και την σημασία 

της ποιότητας για την επιχείρηση, καθώς και για την υπευθυνότητα και τον 

ρόλο τους στην ικανοποίηση του πελάτη. Ολόκληρη η επιχείρηση δείχνει 

μεγαλύτερη δέσμευση στην ποιότητα, ενώ η επιτυχία της πιστοποίησης 

βοηθάει να αναπτυχθεί ένα δυνατό αίσθημα ενότητας και δέσμευσης. Όλη 

η αλυσίδα των εργαζομένων είναι πλέον συντονισμένη, λειτουργεί 

αρμονικά και όλοι μαζί τείνουν να υπηρετούν και να προασπίζουν τον ίδιο 

στόχο. Ο στόχος αυτός είναι, ή πρέπει να είναι, η μέγιστη ικανοποίηση του 

πελάτη από την πρώτη φορά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό 

κόστος για την επιχείρηση. 

«Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εταιρίες που εφήρμοσαν πρότυπα 

της σειράς ISO 9000 φάνηκε πως οι εργαζόμενοι, κατά την περίοδο 

εφαρμογής του συστήματος, συμμετείχαν με ενδιαφέρον στις εξελίξεις, 

δείχνοντας έτσι ότι συμμερίζονται την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και 

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας» [185]. 

15. Αναβαθμίζεται η απόδοση των εργαζομένων, και αυξάνεται η 

παραγωγικότητα τους. Η μείωση των σκάρτων και της επανεργασίας, η 

λειτουργία με «αρχές και κανόνες», η σαφής διατύπωση αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, καθώς και η διατύπωση αποτελεσματικότερων και 

αποδοτικότερων διαδικασιών στο στάδιο τεκμηρίωσης του συστήματος, 

μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η επιδίωξη της 

ποιότητας αποτελεί σημαντικό κίνητρο, πίσω από το οποίο ενώνονται οι 

προσπάθειες των εργαζομένων. Μάλιστα μερικοί μάνατζερ δηλώνουν ότι η 

επιδίωξη της ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν το μεγαλύτερο 

κίνητρο αποδοτικότητας στην επιχείρηση, επειδή αναγκάζει τους 

εργαζόμενους να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον πραγματικό κόσμο -

με αυτό δηλαδή που θέλει ο πελάτης. 

16.Θέτουν τα βασικά θεμέλια για συνεχή βελτίωση. Η τυποποίηση των 

διαδικασιών, και η οργανωμένη διατήρηση αρχείων ποιότητας, επιτρέπουν 

την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των διαδικασιών, παρέχοντας έτσι 

την βάση για μελλοντικές συνεχείς βελτιώσεις τους. Επίσης, οι συχνές 

εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας για τον εντοπισμό αδυναμιών, 
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ελλείψεων, ή εργασιών που δεν προσθέτουν αξία, βοηθούν στη συνεχή 

βελτίωση και στην ελάττωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, εάν οι 

γραπτές διαδικασίες εξετάζονται τακτικά για την αποτελεσματικότητα 

τους, και επανασχεδιάζονται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να 

διασφαλιστεί η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων της επιχείρησης 

και των πελατών της. 

17.Τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή, ταξινόμηση και 

διατήρηση όλων των μετρήσεων, μέσα από τεκμηριωμένες και 

συμφωνημένες διαδικασίες, βοηθούν την διοίκηση στην ανάλυση των 

αιτιών κακής ποιότητας και στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. 

Η λήψη αποφάσεων βασίζεται πλέον σε γεγονότα/ στοιχεία, και όχι απλά 

στο ένστικτο της διοίκησης. 

18.Η μικρή, τριών ετών, διάρκεια του πιστοποιητικού, και οι συχνές, περίπου 

κάθε έξι μήνες, εξωτερικές επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης, 

αναγκάζουν την επιχείρηση να βρίσκεται σε συνεχή αφύπνιση και να 

διατηρεί αναλλοίωτο, αν όχι βελτιωμένο, το σύστημα ποιότητας που έχει 

αναπτύξει. Διαφορετικά, η εφαρμογή του συστήματος θα μπορούσε να 

ατονήσει μετά την πιστοποίηση και να ξαναφέρει την επιχείρηση στην 

προηγούμενη της κατάσταση. «Ο βασικός λόγος για την αποτυχία πολλών 

ΣΔΠ, είναι η ανικανότητα της διοίκησης των επιχειρήσεων να το 

διατηρήσει αποτελεσματικά. Με την ISO 9000 πιστοποίηση, η επιχείρηση 

είναι υποχρεωμένη να το διατηρήσει και να το αναπτύξει» [179]. 

Εξωτερικά Ο(οέλη 

19.Κατ' αρχήν ικανοποιούν την ήδη υπάρχουσα ζήτηση και πίεση από την 

αγορά, ή/και οχυρώνουν την επιχείρηση απέναντι στις μελλοντικές 

προκλήσεις. 

20.Προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα όταν η 

επιχείρηση που πιστοποιείται είναι η πρώτη στον κλάδο της. Η εφαρμογή 

και πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας από μια επιχείρηση, 
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βελτιώνει σημαντικά την ανταγωνιστική της θέση και την βοηθάει να 

αντεπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνουν την φήμη της επιχείρησης, αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη των πελατών στα προϊόντα της, της προσδίδουν Ευρωπαϊκό 

κύρος, και βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στις 

διεθνείς αγορές. Σαν αποτέλεσμα, αυξάνουν οι πωλήσεις και τα κέρδη της. 

«Η πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης αποτελεί 

κρίσιμη παράμετρο για την Ελληνική επιχείρηση, διότι διασφαλίζει κάθε 

πελάτη, σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεται, (και αυτό 

ενδιαφέρει ειδικά τις επιχειρήσεις που κάνουν ή θέλουν να κάνουν 

εξαγωγές) ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση με την οποία πρόκειται να 

συνεργαστεί είναι αξιόπιστη και ως εκ τούτου, η ποιότητα των προϊόντων 

τα οποία έχει αναθέσει, σκέπτεται να αναθέσει ή ήδη προμηθεύεται 

βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο» [208]. 

21.Η βελτίωση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας, 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των απαιτήσεων των 

πελατών. Έτσι, αυξάνουν την ικανοποίηση τους και διευκολύνουν την 

προσέλκυση νέων πελατών. 

22.Υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις εξαγωγές, όπου υπάρχουν. Βοηθούν 

στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διείσδυση σε νέες αγορές και ειδικότερα 

σε αγορές του εξωτερικού και απλοποιούν τις διαδικασίες σύναψης 

συμφωνιών και συμβολαίων, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τον ποιοτικό 

έλεγχο. 

23.Προσφέρουν καλύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση και ταξινόμηση των 

προμηθευτών, εξαιτίας της απαίτησης τους για σαφή και καλά καθορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη αξιοποίηση 

των προμηθευτών, βελτιώνεται το κλίμα συνεργασίας μαζί τους, και 

πετυχαίνεται καλύτερη και σταθερότερη ποιότητα των προμηθειών. Σαν 

αποτέλεσμα, μπορεί να μειωθείς ή και να εξαλειφθεί τελείως η ανάγκη 

ελέγχων, μειώνοντας έτσι μελλοντικά το κόστος επιθεώρησης των 

εισερχόμενων υλικών (π.χ. απαίτηση συνεργασίας μόνον με 

πιστοποιημένους κατά ISO 9000 προμηθευτές). Ταυτόχρονα, η απαίτηση 
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πιστοποίησης και από τους προμηθευτές, αναπτύσσει μια φιλοσοφία 

μείωσης του αριθμού των προμηθευτών και συνεργασίας με λίγους και 

εκλεκτούς. 

24.Ευθυγραμμίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

του ΣΔΠ της επιχείρησης από διαφορετικούς πελάτες. Έτσι, όταν μία 

επιχείρηση έχει πολλούς διαφορετικούς πελάτες, η σειρά ISO 9000 

προσφέρει έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο να τους ικανοποιήσει 

όλους, χωρίς να χρειάζεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του καθενός 

ξεχωριστά. Πιστοποίηση από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, 

σημαίνει ότι μία μοναδική επιθεώρηση μπορεί να επιβεβαιώσει όλους τους 

πελάτες της επιχείρησης ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που τους 

παρέχει, ικανοποιούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας. ΓΥ 

αυτό το λόγο, αποφεύγονται, ή τουλάχιστον μειώνονται αισθητά, οι 

πλεονάζουσες επιθεωρήσεις από πολλούς διαφορετικούς πελάτες της 

επιχείρησης. 

Επίσης, οι πελάτες, που χρειάζονται αισθητά λιγότερο χρόνο επιθεώρησης 

του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης, μπορούν να διαθέσουν αυτό το 

χρόνο στην ανάπτυξη συνεργασίας μαζί της, δίνοντας της σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

25.Τέλος, αναφέρεται ότι η ευρέως διαδεδομένη συμμόρφωση σε διεθνή 

πρότυπα, μπορεί να βοηθήσει έναν ολόκληρο κλάδο να προστατευθεί από 

τον ανταγωνισμό. «Τα πρότυπα ISO 9000 θα αποτελέσουν εμπόδιο σε νέες 

επιχειρήσεις, να εισέλθουν σε μία αγορά βασισμένοι στη χαμηλή τιμή» 

[183]. 

Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 μπορεί να είναι επιλογή ή υποχρέωση, αλλά σε 

κάθε περίπτωση, φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει πολλά και σημαντικά 

οφέλη στις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να 

είναι η σύνδεση όλων αυτών των ωφελειών με το γενικότερο όραμα της 

επιχείρησης, ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία των προτύπων και της 

πιστοποίησης. 
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5.3.4: Κριτική Των Προτύπων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

Παρά την ευρύτερη αποδοχή και υιοθέτηση τους, τα πρότυπα δέχτηκαν και 

αρκετή κριτική, κυρίως σχετικά με το γεγονός ότι δεν μπορούν τελικά να 

εγγυηθούν υψηλή ποιότητα, ή ακόμη και βελτίωση της ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών. Υπάρχει μάλιστα έντονη ανησυχία ότι όλη αυτή η έκρηξη 

ενδιαφέροντος για πιστοποίηση, είναι περισσότερο θέμα μόδας παρά 

επιβεβλημένη ανάγκη από την αγορά ή πραγματική δέσμευση της διοίκησης 

για ποιότητα, και ότι η ανικανότητα των προτύπων να προσφέρουν στις 

επιχειρήσεις αυτά που θα ήθελαν ή αυτά που περιμένουν, μπορεί να τις 

οδηγήσει σε μαζική απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Μία τέτοια αρνητική 

έκβαση της προσπάθειας, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην γενικότερη 

διάθεση των επιχειρήσεων απέναντι στην ποιότητα και να προκαλέσει 

δυσπιστία σχετικά με τους νέους τρόπους βελτίωσης και διαχείρισης της, 

οδηγώντας έτσι τις επιχειρήσεις ένα βήμα πίσω αντί ένα βήμα μπροστά σε 

σχέση με την βελτίωση της ποιότητας και την ολική ποιότητα. 

Ωστόσο, οι απόψεις σχετικά μ' αυτό το θέμα δυϊστανται σημαντικά, και ενώ 

υπάρχουν πολλοί συγγραφείς οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί 

σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τον τρόπο που εφαρμόζονται 

και τις δυνατότητες τους, υπάρχουν αντίστοιχα και πολλοί άλλοι οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα θετικοί και αισιόδοξοι σχετικά με την έκβαση της όλης 

προσπάθειας και με την τάση που υπάρχει γύρω από την πιστοποίηση. Γι' 

αυτό το λόγο, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό να μελετηθούν προσεκτικά και 

να διατυπωθούν τα κύρια επιχειρήματα και των δύο θέσεων, ώστε να βγουν τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. 

Η αρνητική κριτική των προτύπων αφορά κυρίως την δυνατότητα εξέλιξης 

τους και την προσφορά τους στην βελτίωση της ποιότητας, ενώ οι βασικοί 

ισχυρισμοί στους οποίους στηρίζεται, παρουσιάζονται παρακάτω: 

Ελλιπής κάλυψη θειιάτων ποιότητας: Ένας τομέας στον οποίο δέχονται συχνή 

κριτική τα πρότυπα, αφορά τις απαιτήσεις τους, ή καλύτερα την έλλειψη 

απαιτήσεων. Αυτό δηλαδή για το οποίο επικρίνονται, δεν είναι το 
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περιεχόμενο των υφισταμένων απαιτήσεων τους, αλλά η έλλειψη άλλων 

σημαντικών απαιτήσεων και η ανεπάρκεια τους. Οι βασικότερες ελλείψεις 

που αναφέρονται συχνά και έχουν γίνει στόχος επικρίσεων, αφορούν θέματα 

όπως η ανταγωνιστικότητα, η ικανοποίηση του πελάτη, το κόστος ποιότητας, 

η ενδυνάμωση των εργαζομένων, κ.α., τα οποία δεν καλύπτονται από τα 

πρότυπα. 

Επίσης, δεν περιέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υγεία, την 

ασφάλεια, και το περιβάλλον, ενώ προβλέπουν πολύ λίγα πράγματα για τις 

λειτουργίες που είναι έξω από το εργοστάσιο, όπως είναι το μάρκετινγκ, η 

διαφήμιση, οι πωλήσεις, οι οικονομικές υπηρεσίες, κ.α. Όμως τα συστήματα 

και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν αυτά τα τμήματα παίζουν καθοριστικό 

ρόλο για την επιτυχία της επιχείρησης και δεν θα έπρεπε να αγνοούνται. 

Τέλος, σχετικά και πάλι με τις ελλείψεις των προτύπων, ο Juran κατηγορεί τα 

πρότυπα ότι δεν περιλαμβάνουν στα κριτήρια τους μερικά από τα στοιχεία 

που είναι απαραίτητα για να καταφέρει μία επιχείρηση να κερδίσει 

παγκοσμίως ανταγωνιστική ποιότητα, και τα οποία είναι: 1)Προσωπική 

ηγεσία από την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση, 2)Στόχοι ποιότητας στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα, 3)Ραγδαία βελτίωση της ποιότητας, 4)Εκπαίδευση 

ολόκληρης της ιεραρχίας στη διαχείριση της ποιότητας, και 4)Συμμετοχή και 

ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού [62]. 

Ο Henkoff [161] επισημαίνει: «Τα πρότυπα ISO 9000 δεν περιλαμβάνουν 

καθόλου απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης. 

Μάλιστα, τα πρότυπα σχεδόν αγνοούν το βασικό στοιχείο των σύγχρονων 

μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, που είναι η συνεχής βελτίωση. Οι 

επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να μειώσουν το 

χρόνο παραγωγής του προϊόντος, να ελαττώσουν τα αποθέματα, ή να 

επισπεύσουν την αποστολή. Ούτε επίσης χρειάζεται να αποδείξουν ότι οι 

πελάτες τους είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από ότι ήτανε πριν, ή ακόμη 

και ότι είναι απλά ευχαριστημένοι». 

Χαμηλή αποδοτικότητα:ΓΐΊαρόλο 4ΐου τα πρότυπα προτείνουν μία σειρά 

απαραίτητων για την διασφάλιση ποιότητας διαδικασιών, για παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες από την 
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επιχείρηση προδιαγραφές, δεν ασχολούνται καθόλου με την αποδοτικότητα 

αυτών των διαδικασιώ\λ[61]. 

Όπως αναφέρει ο Corrigan [166] «Οι αξιολογητές του συστήματος δεν μετράνε 

ούτε την αποδοτικότητα του συστήματος, ούτε πόσο καλά είναι τα προϊόντα/ 

υπηρεσίες που προσφέρει». 

Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ελαττωματικών, 

και πάλι να πιστοποιηθεί, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη 

διαδικασία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα μη 

συμμορφούμενα προϊόντα. Η ποιότητα όμως από μόνη της δεν μπορεί να 

σταθεί ανταγωνιστικά, αφού θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία τιμή την 

οποία είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο αγοραστής. Οι νέες, προληπτικές 

μέθοδοι διαχείρισης της ποιότητας επιδιώκουν βελτίωση της ποιότητας με 

αντίστοιχη μείωση του κόστους ποιότητας, στηριζόμενες στην ποιοτική 

αναβάθμιση και βελτίωση όλων των διαδικασιών, στην αποφυγή των λαθών 

και των ενεργειών που δεν προσθέτουν αξία, και στην αντικατάσταση των 

δαπανηρών μεθόδων εντοπισμού και θεραπείας, από την έγκαιρη διάγνωση 

και την πρόληψη. Μία τέτοια προσέγγιση ερευνά και εξετάζει όλες τις 

λειτουργικές διαδικασίες, όχι μόνον για την αποτελεσματικότητα τους, αλλά 

και για την αποδοτικότητα τους και την αξία που προσθέτουν στο τελικό 

προϊόν/υπηρεσία. 

Αύξηση Γραφειοκρατίας: Οι απαιτήσεις των προτύπων, και ειδικότερα η 

ανάγκη για τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών, μπορεί να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη αδικαιολόγητα γραφειοκρατικών και περίπλοκων ΣΔΠ. Οι 

επικριτές τους υποστηρίζουν ότι αυτή η αυξημένη γραφειοκρατία μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την ευελιξία της επιχείρησης και την ταχύτητα 

ανταπόκρισης της στις απαιτούμενες αλλαγές, την συμπεριφορά και την 

κινητοποίηση των εργαζομένων, καθώς και την κουλτούρα της επιχείρησης. 

Πολλές φορές μάλιστα, υπάρχει ο κίνδυνος η τήρηση των διαδικασιών να 

γίνει από μόνη της αυτοσκοπός για τους εργαζόμενους [164]. Γι' αυτό το λόγο, 

προτείνεται να τεκμηριώνονται και να εφαρμόζονται συστηματικά μόνον όσες 

διαδικασίες και οδηγίες εργασίας επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την 

ικανοποίηση του χρήστη/ πελάτη [162]. 
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Στασιμότητα: ( Τα πρότυπα κατηγορούνται για στασιμότητα και έλλειψη 

προσαρμοστικότητας, όσον αφορά τις ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον μιας επιχείρησης^ Κατηγορούνται για στατική καταγραφή και 

τήρηση των διαδικασιών και για καθαρά γραφειοκρατική τεκμηρίωση των 

ελέγχων, χωρίς πρόβλεψη για αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν από 

αυτούς και για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών. 

Ο Sayle [210] αναφέρει σχετικά: «Σχετικά με την εφαρμογή διορθωτικών 

ενεργειών, τα πρότυπα δεν καθορίζουν κανένα χρονικό περιθώριο. Αρα, 

εκτός εάν ορισθούν από τον κύριο πελάτη, ο προμηθευτής μπορεί να κάνει 

όσο καιρό θέλει για να κάνει τις διορθωτικές ενέργειες, και όμως να 

ικανοποιεί τα πρότυπα». 

Ακόμη, δεν ορίζεται η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνονται οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας, αφού τα πρότυπα ζητούν απλά να 

γίνονται σε "τακτά" χρονικά διαστήματα. 

[Ο ρυθμός βελτιώσεων, που στην ΔΟΠ αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, δεν απασχολεί με την ίδια ένταση τα πρότυπα ISO 9000, 

δεδομένου ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένες σχέσεις Προμηθευτή-Πελάτη, οι 

οποίες περιγράφονται σε κάποια συμβόλαια και αφορούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Ωστόσο, ποιότητα σημαίνει κατ' αρχήν ικανοποίηση των 

απαιτήσεων και επιθυμιών του πελάτη, και κατά δεύτερο λόγο συμμόρφωση 

στις προδιαγραφές. Ειδικά στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών αλλάζουν συνεχώς και απαιτούν ένα 

σύστημα δυναμικό και συνεχώς προσαρμοζόμενο σε αυτές. 

; Οι απαιτήσεις των προτύπων συστημάτων ποιότητας δεν διασφαλίζουν την 

συνεχή βελτίωση τους, ενώ αντίθετα μέσα από τις απαιτήσεις τους για 

α)καθορισμό των διαδικασιών, β)λεπτομερή τεκμηρίωση των διαδικασιών, και 

γ)εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών, μπορεί να ενθαρρύνουν την 

επαναληψιμότητα και την στασιμότητα. \ Γι' αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό από την πλευρά της διοίκησης να συνδυάζει την εφαρμογή των 

προτύπων με την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων, που 

διασφαλίζουν την βελτίωση και εξέλιξη τους. 
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Εσωστρεφής Συλλογιστική/ Διαδικαστική Ακαμψία: Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι 

η ανάπτυξη ΣΔΠ σύμφωνα με τα πρότυπα, μπορεί να οδηγήσει τους 

εργαζομένους σε εσωστρεφή συλλογιστική. Η εσωστρεφής συλλογιστική 

παίρνει ως δεδομένο βασικές θεωρίες και αποσκοπεί στο να επιλύει 

προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις. Αντίθετα η εξωστρεφής 

συλλογιστική προβληματίζεται ακόμη και πάνω στις βασικές θεωρήσεις και 

ψάχνει για καινοτομίες. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα, οι εργαζόμενοι πρέπει να υπακούουν αυστηρά στις 

γραπτές οδηγίες, στην καθημερινή τους εργασία. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, η 

άκρως τυπική οργάνωση, η υπερβολική πειθαρχία και ο εθισμός στις 

διαδικασίες να αποθαρρύνει την σκέψη και την εφευρετικότητα των 

εργαζομένων, καθώς και την διάθεση τους να δοκιμάσουν νέες ιδέες και 

καινοτομίες, ενώ η τυποποίηση των διαδικασιών μπορεί να λειτουργήσει σαν 

εμπόδιο για την βελτίωση τους. Ακόμη περισσότερο, στα πλαίσια των 

προτύπων της σειράς ISO 9000, αναφέρεται ο κίνδυνος να μετατραπεί η 

τήρηση των διαδικασιών, από μέσο σε αυτοσκοπό. 

Σε πολλές περιπτώσεις η κριτική σκέψη των εργαζομένων μπορεί να 

ανακαλύψει καλύτερους, περισσότερο αποδοτικούς τρόπους εκτέλεσης των 

εργασιών. Οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας αποσκοπούν στην 

διαμόρφωση και στην αναβάθμιση του τρόπου σκέψης των ανθρώπων. ;Η 

αποτελεσματική σκέψη θα πρέπει συνεχώς να στέκεται κριτικά απέναντι στις 

βασικές αρχές που διέπουν τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και να ψάχνει για 

καινοτομίες. \Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να ενθαρρύνει αυτό το 

είδος σκέψης, και τις προτάσεις νέων ιδεών, οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει 

να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την βελτίωση των διαδικασιών. 

*ν0ι σύγχρονοι μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας, και ειδικότερα η θεωρία της 

Ολικής Ποιότητας, χρειάζονται και τους δυο τρόπους συλλογιστικής, 

διατηρώντας τις κατάλληλες ισορροπίες. Ο συνδυασμός τυποποίησης και 

βελτίωσης είναι το ιδανικό που προτείνει η ΔΟΠ. \ \ 

Έλλειψη ουσιαστικής δέσιιευσης στην ποιότητα: Ένα από τα πράγματα που 

καταγγέλλουν όσοι στέκονται αρνητικά απέναντι στην εφαρμογή των 

προτύπων, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αντικειμενικός στόχος 

των επιχειρήσεων που επιζητούν την πιστοποίηση, είναι το κορνιζαρισμένο 

πιστοποιητικό, για να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο στις πωλήσεις τους, 

5-57 



και όχι η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας. Τα κίνητρα όμως για την 

πιστοποίηση είναι καθοριστικά και για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει. 

Η έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης και ενεργούς συμμετοχής από την 

διοίκηση δεν επιτρέπει αρκετή αισιοδοξία σχετικά με τα αποτελέσματα που 

μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Κυρίαρχος στόχος πολλών επιχειρήσεων 

γίνεται η επιτυχία στην αξιολόγηση για την πιστοποίηση, η οποία από μόνη 

της αντιμετωπίζεται σαν το τέλος του «ταξιδιού». Για να παραμείνει όμως η 

απόκτηση του πιστοποιητικού καθοριστικός ανταγωνιστικός παράγοντας στην 

λειτουργία της επιχείρησης, θα πρέπει η διοίκηση της να αναγνωρίσει από 

νωρίς τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς των προτύπων, και να τα 

αντιμετωπίσει σαν μέσα επίτευξης της μακροπρόθεσμης πολιτικής ποιότητας 

και όχι σαν αυτοσκοπό. 

Ανεπαρκής ιιέριιινα για την ικανοποίηση του πελάτη; Τα πρότυπα 

κατηγορούνται ότι αγνοούν, ή τουλάχιστον δεν επισημαίνουν αρκετά, τις 

ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. Η ποιότητα αντιμετωπίζεται περισσότερο 

σαν συμμόρφωση στις προδιαγραφές, παρά σαν ικανοποίηση του πελάτη. Τα 

κριτήρια του ISO 9000 δεν βοηθούν ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας 

όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης, και έτσι η ύπαρξη πιστοποιητικού σε μία 

επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι ικανή να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών της. Ο τελικός όμως κριτής της 

ποιότητας είναι ο πελάτης και όχι ο φορέας πιστοποίησης ή το τμήμα 

διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης. Ο πελάτης είναι αυτός που στηρίζει 

την επιχείρηση και η συνεχής ικανοποίηση του θα πρέπει να είναι, ο 

απώτερος στόχος κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να επιβιώσει. 

Όπως παρατηρούν οι Vonderembse και White [11]: «Όπως και στην περίπτωση 

του MBNQA, το λάθος που μπορεί να κάνουν οι επιχειρήσεις, και που πρέπει 

να αποφευχθεί, είναι να εξαντλήσουν τις προσπάθειες τους για την 

πιστοποίηση, ξεχνώντας τον απώτερο στόχο που είναι η ικανοποίηση του 

πελάτη». 

Μη εξέταση αποτελεσμάτων: Μία- άλλη βασική κριτική που τους γίνεται, 

αφορά την έλλειψη εξέτασης αποτελεσμάτων από τα κριτήρια πιστοποίησης. 

Στην σειρά προτύπων ISO 9000, δεν υπάρχουν μετρήσεις αποτελεσμάτων ( 

π.χ. αύξηση πωλήσεων, μείωση κόστους, αύξηση μεριδίου αγοράς, αύξηση 
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κερδών, κ.τ.λ. ) από την σωστή εφαρμογή των προτύπων. Μ' αυτόν τον τρόπο 

στερούνται και οι ίδιες οι επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνδέσουν τις 

προσπάθειες τους για διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας με 

κατάλληλους δείκτες μέτρησης της απόδοσης τους, όπως είναι η ικανοποίηση 

του πελάτη, το κόστος ποιότητας, η παραγωγικότητα, οικονομικά 

αποτελέσματα, κ.α. Η ύπαρξη τέτοιων απαιτήσεων θα βοηθούσε στον 

καλύτερο προσανατολισμό των προσπαθειών, και στην ουσιαστική βελτίωση. 

«Δεν υπάρχει κανένας διαγωνισμός με κύρος που να μην λαμβάνει υπόψη του 

στα κριτήρια αξιολόγησης κάποια, έστω στοιχειώδη, αποτελέσματα. Μέχρις 

ότου λοιπόν το ISO 9000 περιλάβει στα κριτήρια κάποια οικονομικά 

αποτελέσματα, δεν μπορεί ίσως να αποτελέσει στρατηγικό όπλο» [209]. 

Προσωρινότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: Το σύντομο πλεονέκτημα 

της πιστοποίησης, δεν συγκινεί κανέναν από τους επικριτές της. Και αυτό 

γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο, για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, να 

αντιγράψουν τα πρότυπα ISO 9000. Μόλις όμως πιστοποιηθούν και οι 

ανταγωνιστές τους, το καθαρά ανταγωνιστικό όπλο στο οποίο είχαν ελπίσει, 

και το οποίο είχαν επιδιώξει, χάνεται για πάντα. Αυτό που είναι δύσκολο να 

αντιγραφεί, είναι η αληθινή ποιότητα, η δέσμευση για ποιότητα, και η 

ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας μέσα σε μία επιχείρηση. 

Γενική Φύση Προτύπων:Ένα άλλο σημείο για το οποίο κατηγορούνται τα 

πρότυπα, αφορά την γενικότητα των απαιτήσεων τους. Κατηγορούνται 

δηλαδή, ότι στην προσπάθεια να απευθυνθούν και να εφαρμοστούν σε όλες 

τις κατηγορίες και κλάδους επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις τους είναι ιδιαίτερα 

γενικές και στερούνται ειδικών τεχνολογικών και βιομηχανικών απαιτήσεων, 

οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για ένα σύστημα ποιότητας. 

Ο Henkoff [161] παρατηρεί: «Η μεγαλύτερη αρετή των προτύπων, η 

παγκοσμιότητα τους, είναι συγχρόνως και το μεγαλύτερο μειονέκτημα τους. 

Με την θέσπιση κανόνων που μπορούν να ικανοποιηθούν από ευρύ φάσμα 

βιομηχανιών και διαφορετικών ειδών κουλτούρες, η σειρά ISO 9000 υστερεί 

σημαντικά σε σύγκριση με την ποιότητα που οι διεθνείς επιχειρήσεις 

απαιτούν από τους εαυτούς τους και από τους προμηθευτές τους». 

Επίσης, λόγω της γενικής τους φύσης, μπορεί να ερμηνευτούν λάθος από 

διάφορους επιθεωρητές, οι οποίοι επιβάλλουν τελικά την δική τους ερμηνεία. 
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«Όποτε υπάρχει κάποια αμφιβολία, εναπόκειται στον επιθεωρητή και τον 

επιθεωρούμενο να συμφωνήσουν σε κάποιο συμβιβαστικό συμπέρασμα» [210]. 

Διαδικασία Πιστοποίησης: Ένα τελευταίο αρνητικό στοιχείο που 

επισημαίνεται από τους επικριτές των προτύπων, αφορά την ίδια την 

διαδικασία της εξέτασης για την πιστοποίηση. Η διαδικασία αυτή μπορεί κατά 

κάποιο τρόπο να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις που 

επιτυγχάνουν, όσο και για αυτές που αποτυγχάνουν. Μερικές από εκείνες που 

επιτυγχάνουν, έχουν την εντύπωση ότι κέρδισαν την μάχη με την ποιότητα, 

πανηγυρίζουν, εφησυχάζονται και χαλαρώνουν τις προσπάθειες τους, με τις 

γνωστές αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό για το σύστημα ποιότητας. 

Αντίθετα, σε πολλές από αυτές που αποτυγχάνουν δημιουργείται σοβαρή 

απογοήτευση και δυσαρέσκεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διενέξεις ή 

και συγκρούσεις μέσα στην επιχείρηση, στην προσπάθεια εντοπισμού των 

λόγων, και των αντίστοιχων ευθυνών, που οδήγησαν στην αποτυχία. 

Με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τεκμηριώνεται η αρνητική άποψη 

σχετικά με τις δυνατότητες των προτύπων αυτό καθ' αυτό, η οποία όπως 

φαίνεται δεν βασίζεται τόσο στο περιεχόμενο των προτύπων, αλλά στον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, και στις ελλείψεις 

τους σε σχέση με περισσότερο εξελιγμένα συστήματα ποιότητας και 

μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας. 

Όσον αφορά τώρα την θετική και αισιόδοξη άποψη σχετικά με τις 

δυνατότητες και το μέλλον των προτύπων και της πιστοποίησης, αυτή 

βασίζεται κυρίως στα οφέλη που αναφέρουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

(καλύφθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο), αλλά και στο γεγονός ότι τα 

πρότυπα ΣΔΠ αποτελούν μία ουσιαστική πρόοδο των επιχειρήσεων από τον 

παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο στη διασφάλιση ποιότητας. Το πέρασμα των 

επιχειρήσεων σε περισσότερο προληπτικές μεθόδους διαχείρισης της 

ποιότητας, και η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τον τελικό έλεγχο, 

αποτελούν άλλωστε απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωση τους στην νέα 

ανταγωνιστική πραγματικότητα. Από αυτή την άποψη, η διασφάλιση 

ποιότητας αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα, αφού εισάγει βασικά στοιχεία 

διαχείρισης ποιότητας, προάγοντας τις επιχειρήσεις από τον έλεγχο στο 

τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, στην διασφάλιση της ποιότητας της ίδιας 
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της διαδικασίας, και από τον εντοπισμό και την θεραπεία, στην πρόληψη των 

σφαλμάτων και των αδυναμιών. Περισσότερο σύγχρονες ιδέες και μέθοδοι 

διαχείρισης ποιότητας εισάγονται στην επιχείρηση, και αυξάνει η 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων σχετικά με την ποιότητα. Για μερικές 

επιχειρήσεις μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσουν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, θέτοντας έτσι θεμέλιους 

λίθους για την ανάπτυξη περισσότερο εξελιγμένων μεθόδων διαχείρισης της. 

Ειδικότερα, σχετικά με την βασική κριτική των προτύπων για στασιμότητα 

και μη βελτίωση, οι υποστηρικτές τους επισημαίνουν ότι το πρότυπο σύστημα 

μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός βελτίωσης της ποιότητας, αφού 

προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών όπως: α)η αξιολόγηση 

των προμηθευτών, β)οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, γ)η καταγραφή και 

διερεύνηση των παραπόνων των πελατών, δ)η στατιστική επεξεργασία των 

παραπάνω στοιχείων, και δ)η λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

Χαρακτηριστικά, ο Marash [165] επισημαίνει: «Τα πρότυπα περιλαμβάνουν 

στοιχεία όπως, η τεκμηρίωση, η ανιχνευσιμότητα, οι εσωτερικές 

επιθεωρήσεις, και η εκπαίδευση, τα οποία θέτουν την βάση για συνεχή 

βελτίωση στις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μάλιστα, τα πρότυπα 

αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια, και σε αυτές τις αναθεωρήσεις αναμένεται 

να δοθεί ακόμη περισσότερη έμφαση στην συνεχή βελτίωση». 

Άλλωστε, πολλές από τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί δηλώνουνε 

σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση τους, όπως μείωση του χρόνου 

παραγωγής,, αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των ελαττωματικών 

[161]. Ειδικότερα, έρευνες των Ν. Williams [173], και Ρ. Rayner [174], σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έδειξε ότι η εφαρμογή των προτύπων βελτίωσε 

αισθητά την διαχείριση των εργασιών τους. 

Ακόμη, σχετικά με την δεύτερη συχνότερη κριτική που δέχονται t a πρότυπα, 

σχετικά με τον όγκο των τεκμηριώσεων και την απορρέουσα γραφειοκρατία, 

και εδώ οι υποστηρικτές τους, αλλά και πολλές από τις επιχειρήσεις που 

πιστοποιήθηκαν, επισημαίνουν πως ο ρόλος αυτής της τεκμηρίωσης είναι 

πολύτιμος για την διασφάλιση της τυποποίησης και της σταθερότητας, σε 

βαθμό που ακόμη και αν η επιχείρηση αναγκαστεί ξαφνικά να αντικαταστήσει 
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όλους τους υπαλλήλους της, θα είναι σε θέση και με τους νέους υπαλλήλους 

της να παράγει ακριβώς την ίδια ποιότητα που έχει υποσχεθεί. Αρχικά βέβαια 

η εισαγωγή των προτύπων ISO 9000, κυρίως λόγω των τεκμηριώσεων που 

απαιτούνε, απαιτεί πολύ πρόσθετη εργασία, συχνά ομαδική εργασία, για κάθε 

επιχείρηση, η οποία όμως μειώνεται σημαντικά μετά την ολοκλήρωση του 

συστήματος. Αναφέρονται μάλιστα περιπτώσεις επιχειρήσεων [161], στις 

οποίες η πιστοποίηση είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της γραφειοκρατίας. 

Επίσης, για την κριτική που τους γίνεται σχετικά με την μη κάλυψη ή 

αντίθεση σε ιδέες όπως το να γίνεται κάθε πράγμα σωστά την πρώτη φορά, οι 

εργαζόμενοι να έχουν προσωπικό έλεγχο της δουλειάς τους και να 

ανακαλύπτουν νέους τρόπους για να την κάνουν καλύτερη, και η ενδυνάμωση, 

οι υποστηρικτές των προτύπων απαντούν ότι όλες αυτές είναι πολύ ωραίες 

«ιδέες», οι οποίες όμως για να εφαρμοστούν και να καρποφορήσουν, θα 

πρέπει να συνοδεύονται και να αντιμετωπίζονται με μία «παλαιομοδίτικη» 

έννοια, την πειθαρχία, την οποία προσφέρουν τα πρότυπα [161]. 

Ακόμη και ένας από τους σημαντικότερους γκουρού της ολικής ποιότητας, ο 

J. Juran [62], παραδέχεται ότι η πιστοποίηση στα πρότυπα ISO 9000 

προσφέρει ένα κατανοητό και ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας, το οποίο 

ταυτόχρονα γλιτώνει τις πολλαπλές επιθεωρήσεις από διαφορετικές 

επιχειρήσεις. 

\ Αναλύοντας τα όσα γράφονται, θετικά και αρνητικά, ή αισιόδοξα και 

' απαισιόδοξα, σχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και την προοπτική των 

προτύπων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η επιτυχία ενός ΣΔΠ εξαρτάται από τον 

τρόπο και τον λόγο για τον οποίο το αναπτύσσει μία επιχείρηση και όχι από 

το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του, αυτές καθ' αυτές. Ο λόγος για τον 

οποίο μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή ενός ΣΔΠ κατά ISO 9000, δεν είναι η 

ανεπάρκεια των προτύπων, αλλά η ανικανότητα ή έλλειψη διάθεσης της 

επιχείρησης να το εφαρμόσει σωστά, ι Το συμπέρασμα αυτό πηγάζει από το 

γεγονός ότι πολλές από τις επικρίσεις των προτύπων αναφέρονται σε έλλειψη 

ουσιαστικής δέσμευσης, σε επιδίωξη του πιστοποιητικού καθαρά για 

ανταγωνιστικούς λόγους, σε ικανοποίηση των ελάχιστων μόνον απαιτήσεων 

για την πιστοποίηση, σε ανεπαρκή εκμετάλλευση και αξιοποίηση των 
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στοιχείων που τηρούνται, κ.α., όλα από τα οποία απορρέουν από την κακή 

εφαρμογή τους. [Επίσης, η πιθανότητα να μην αποφέρει η πιστοποίηση αυτά 

που πραγματικά περιμένει μία επιχείρηση από αυτήν, προκαλώντας 

απογοήτευση και δυσαρέσκεια στο περιβάλλον της, δεν εξαρτάται και πάλι 

από την αποτελεσματικότητα των ίδιων των προτύπων, αλλά από την 

αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις σχετικά μ' αυτά, και την πραγματική ή 

όχι κατανόηση των δυνατοτήτων αλλά και των ορίων τους. Πράγματι, πολλές 

από τις επικρίσεις των προτύπων αναφέρονται στην αδυναμία τους να 

καλύψουν κάποιες περιοχές διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες προφανώς θα 

καλύπτονταν από ένα πληρέστερο σύστημα όπως είναι η διοίκηση ολικής 

ποιότητας. Και πάλι όμως, αυτό που γίνεται είναι αποτέλεσμα λανθασμένης 

αντίληψης και δυσνόησης σχετικά με τον προορισμό των προτύπων. Τα 

πρότυπα ΣΔΠ δεν υπόσχονται την ανάπτυξη ενός συστήματος ολικής 

ποιότητας ή συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, ή ακόμη και αναβάθμισης 

της ποιότητας των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο είναι μάλλον άστοχο να 

κατηγορούνται γι' αυτόλΤα πρότυπα συστήματα δημιουργήθηκαν για να 

καλύψουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και να 

διασφαλιστούν, τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες τους, για την ικανότητα της 

επιχείρησης τους να παρέχει με συνέπεια και σταθερότητα, την ποιότητα που 

έχει συμφωνήσει και θέλει να παρέχει, μεταθέτοντας το βάρος του ελέγχου, 

από τα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, στις διαδικασίες που τα παράγουν 

και είναι υπεύθυνες γι' αυτά. Αυτός ο στόχος από μόνος του είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, αφού προάγει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μιας 

επιχείρησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτανε κανένα 

τέτοιο σύστημα προηγουμένως. Παράλληλα όμως μ' αυτό προκύπτουν και 

πολλά άλλα σημαντικά για τις επιχειρήσεις οφέλη, τα οποία διαφέρουν από 

επιχείρηση σε επιχείρηση, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις απαιτήσεις των 

προτύπων και αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο τους. Οτιδήποτε 

περισσότερο περιμένουν οι επιχειρήσεις, οφείλεται κυρίως σε λανθασμένη 

αντίληψη του ρόλου τους. Ο Dunstan [167], διεθνής γενικός διευθυντής του 

British Standards Institute, επισημαίνει ότι: 

«Η σύγκρουση απόψεων σχετικά με τα πρότυπα οφείλεται μάλλον στην 

ελλιπή ή λανθασμένη αντίληψη του τι σημαίνουν και τι περιλαμβάνουν, 

πιθανώς προσδοκώντας περισσότερα απ' όσα εμείς επιδιώκαμε κατά τον 
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σχεδιασμό τους. Μπορεί επίσης να οφείλεται στις διαφορετικές προσεγγίσεις 

στην ΔΟΠ, οι οποίες δεν είναι τόσο καλά δομημένες και οργανωμένες, όπως 

είναι τα πρότυπα. Δεν θα πρέπει πάντως κανείς να προσπαθήσει να συγκρίνει 

την ΔΟΠ με τα πρότυπα ISO 9000. Αρκεί απλά να κατανοήσει και τα δύο και 

τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσυμπληρώνονται». 

Γενικότερα πάντως, τα σημαντικότερα οφέλη των προτύπων μπορούν να 

προκύψουν μόνον εάν οι επιχειρήσεις που θα τα εφαρμόσουν κατανοήσουν 

πλήρως, τόσο τις δυνατότητες όσο και τα όρια τους και δείξουν την διάθεση 

να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά αυτά που τους 

προσφέρουν. «Η σειρά ISO 9000 είναι στην καλύτερη περίπτωση, απλά ένα 

πλαίσιο για διασφάλιση ποιότητας. Οτιδήποτε παραπάνω από αυτό, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις γραπτές απαιτήσεις ενός προτύπου, παρά 

μόνον εάν γίνει ουσιαστική προτεραιότητα της διοίκησης» [173]. 

ί Οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία των προτύπων δεν πρέπει να 

αναζητείται στο περιεχόμενο των απαιτήσεων τους, αλλά στις προθέσεις, την 

δέσμευση, και τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής τους από τις επιμέρους 

επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από την ανάλυση της αρθρογραφίας, 

έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους 

μπορεί να αποτύχει μακροπρόθεσμα η πιστοποίηση, καθώς και οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την διαδικασία ανάπτυξης και 

εφαρμογής του συστήματος, έτσι ώστε να προσφέρει πραγματικά 

προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, ακόμη και όταν το προσωρινό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πιστοποίησης χαθεί. 

Αυτοί οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας, καθώς και οι βασικές 

προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη επιτυχία των προτύπων, εντοπίσθηκαν 

και παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 
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5.3.5: Λόγοι Αποτυχίας της Εφαρμογή των Προτύπων 

Σ' αυτήν την παράγραφο περιγράφονται οι σημαντικότεροι λόγοι για τους 

οποίους μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή των προτύπων ΣΔΠ. Ο όρος αποτυχία 

δεν αναφέρεται στην τελική πιστοποίηση, αλλά στην αποτυχία να αναπτυχθεί 

ένα ακέραιο, αποδοτικό, και ευέλικτο ΣΔΠ, που θα βοηθήσει ουσιαστικά στη 

διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση 

και προετοιμασία της επιχείρησης για την υιοθέτηση περισσότερο 

προχωρημένων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας. 

1. Έλλειψη δέσιιευσης από την διοίκηση: Η έλλειψη δέσμευσης από την 

διοίκηση φαίνεται να είναι η βασική αιτία αποτυχίας πολλών 

προγραμμάτων ανάπτυξης και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας κατά 

ISO 9000. Αυτό συμβαίνει όταν η διοίκηση αποτυγχάνει να αναγνωρίσει το 

μέγεθος της προσπάθειας και την δέσμευση που απαιτείται. Το έργο έχει 

νόημα να ξεκινήσει μόνον από την στιγμή που η ανώτατη διοίκηση έχει 

καταλάβει τις διαστάσεις του και είναι αποφασισμένη να διαθέσει τους 

κατάλληλους πόρους. Πρέπει να καταλάβει πλήρως ποιες είναι οι 

απαιτήσεις της όλης προσπάθειας σε χρήματα, χρόνο, και ανθρώπινη 

απασχόληση, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εκπλήξεις που μπορεί να 

σαμποτάρουν την εφαρμογή. «Πολλές επιχειρήσεις ανέβαλαν την 

διαδικασία όταν η ανώτατη διοίκηση συνειδητοποίησε ότι η προετοιμασία 

για την πιστοποίηση δεν ήταν μια απλή αίτηση για την απόκτηση ενός 

πιστοποιητικού. Είναι πολύ προτιμότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, να 

εγκαταλειφθεί η προσπάθεια σ' αυτό το αρχικό στάδιο γιατί διαφορετικά η 

αποτυχία συνεπάγεται και την δαπάνη πόρων» [202]. 

; Αληθινή δέσμευση όμως δεν σημαίνει απλά την παροχή των απαραίτητων 

μέσων για την επίτευξη της προσπάθειας, αλλά και την ενεργά συμμετοχή 

της διοίκησης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό, στην 

ανάπτυξη, την εφαρμογή, και την διατήρηση τοιλ Σε ακραίες περιπτώσεις, 

η διοίκηση καθορίζει απλά μία ομάδα υπεύθυνη για την πιστοποίηση, της 

παρέχει τις απαιτήσεις του προτύπου και αποσύρεται καθ' όλη τη διάρκεια 

της προετοιμασίας, έως ότου εμφανιστεί και πάλι για την απονομή του 

πιστοποιητικού, ή την ρήξη ευθυνών σε περίπτωση αποτυχίας. 
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2. Πίεση & Στενά Χρονικά Περιθώρια: Ένας άλλος λόγος που μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία την ανάπτυξη του συστήματος είναι η ύπαρξη 

στενών χρονικών περιθωρίων για την εφαρμογή της. ! Πολύ συχνά 

επιβάλλονται από την αγορά αυστηρά χρονικά περιθώρια, αναγκάζοντας 

τις επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν σε όσο το δυνατόν συντομότερο 

διάστημα. Αυτός ο χρονικός περιορισμός όμως καταστρέφει την διαδικασία 

ανάλυσης του συστήματος και εκπαίδευσης των εργαζομένων, και 

ενθαρρύνει την πρόχειρη ανάπτυξη και εφαρμογή.· Η πίεση μπορεί να 

αναγκάσει τις επιχειρήσεις να καταφύγουν στον πλησιέστερο σύμβουλο 

για την ανάθεση της προετοιμασίας του συστήματος. Μάλιστα στην 

χειρότερη περίπτωση, κάποιες επιχειρήσεις επιχειρούν να 

χρησιμοποιήσουν ένα "έτοιμο" εγχειρίδιο ποιότητας μιας παραπλήσιας 

επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχουν την πιστοποίηση στο ταχύτερο 
? — 

χρονικό διάστημα. Ή χρονική πίεση στερεί από τις επιχειρήσεις την 

δυνατότητα επανεξέτασης των διαδικασιών πριν από την τεκμηρίωση, την 

δυνατότητα κατάλληλης εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού, 

και την δυνατότητα ανάπτυξης ομαδικής εργασίας και συνεργασίας για την 

ανάπτυξη και τεκμηρίωση του συστήματος, όλα από τα οποία θεωρούνται 

σημαντικά για την επιτυχία της προσπάθειας. Αντίθετα, δίνεται 

υπερβολική έμφαση στην τεκμηρίωση και την χρήση συμβούλων και 

αγνοείται η σημασία του ρόλου των εργαζομένων και της διοίκησης. «Η 

προφανής δυσκολία με την στρατηγική της βραχυπρόθεσμης επένδυσης, 

είναι ότι δίνει υπερβολική έμφαση στην τεκμηρίωση του συστήματος, και 

πολύ συχνά αποφεύγει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι αν και το σύνολο των 

διαδικασιών είναι δυνατόν να συνταχθούν από τους εξωτερικούς 

συμβούλους, η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος εναπόκειται 

αποκλειστικά στην δέσμευση της διοίκησης. Η κινητήρια δύναμη θα 

πρέπει να προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης» [194]. 

3. Τεκμηρίωση Παλαιών Διαδικασιών:; Ένα άλλο λάθος που γίνεται από 

πολλές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος, είναι 

η τεκμηρίωση των παλαιών διαδικασιών, χωρίς προηγουμένως να γίνεται 

ανάλυση και αξιολόγηση τους. Με αυτή τη προσέγγιση οι επιχειρήσεις 

χάνουν την ευκαιρία για εντοπισμό προβλημάτων, αδυναμιών, ελλείψεων, ή 
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πλεονασμών στις προϋπάρχουσες διαδικασίες, και έτσι στερούνται ένα από 

τα σημαντικότερα οφέλη της πιστοποίησης, που είναι η επανεξέταση και ο 

επανα-σχεδιασμός των λειτουργικών διαδικασιών, η οποία οδηγεί σε 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος 

ποιότητας. \ Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, είναι η υπερβολική 

αυτοπεποίθηση της διοίκησης για την αποτελεσματικότητα του 

προηγούμενου συστήματος ποιότητας που λειτουργούσε, η οποία την 

αποτρέπει από την διαδικασία επανεξέτασης και επανασχεδιασμού του 

συστήματος ποιότητας και των επιμέρους διαδικασιών. 

( Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις απλά γράφουν αυτά που κάνουν και 

στη συνέχεια κάνουν αυτά που γράφουν. Μ' αυτόν τον τρόπο, καταγράφουν 

μη βέλτιστες διαδικασίες, και αναπτύσσουν ένα μη βέλτιστο σύστημα 

ποιότητας, το οποίο στη συνέχεια υποχρεούνται να υπακούουν πιστός 

Επιπλέον, το κόστος του συστήματος ποιότητας αυξάνει λόγω των 

τεκμηριώσεων, της διατήρησης αρχείων, της πιστοποίησης και της 

συντήρησης του, που έρχονται να προστεθούν σε ένα σύστημα το οποίο 

ήδη στοιχίζει περισσότερο από ότι θα έπρεπε. 

4. Ανεπαρκείς Εσωτερικές Επιθεωρήσεις" Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις 

ποιότητας αποτελούν μία από τις βασικές απαιτήσεις των προτύπων, και μία 

από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη του 

ΣΔΠ.'. 

«Η βελτίωση της ποιότητας επιτυγχάνεται κυρίως λόγω των ετήσιων 

υποχρεωτικών επιθεωρήσεων, που αποτελούν καλή ευκαιρία αξιολόγησης, 

αναθεώρησης, και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας» [11]. 

[ Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι εσωτερικές επιθεωρήσεις είτε δεν είναι 

αρκετά συχνές, είτε δεν γίνονται αποτελεσματικά, είτε τα στοιχεία που 

προκύπτουν από αυτές δεν αξιοποιούνται κατάλληλα, στερώντας, σε κάθε 

περίπτωση, την ανεκτίμητη ευκαιρία για ουσιαστική βελτίωση. 

Σ' αυτό το θέμα, ο Sakofski [167] επισημαίνει: «Πολλές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν την εσωτερική επιθεώρηση σαν ένα αναγκαίο κακό, 

απαραίτητο απλά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων. Η 
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διατήρηση ενός συστήματος επιθεώρησης συνδέεται με κάποιο κόστος, και 

γι' αυτό πολλές επιχειρήσεις του δίνουν χαμηλή προτεραιότητα». 

Στην αναποτελεσματικότητα των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας 

συμβάλλει επίσης η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων επιθεωρητών τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

5. Υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους: Η ανάθεση της όλης 

προσπάθειας και της υπευθυνότητας σε εξωτερικούς συμβούλους, μειώνει 

τη δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων στην προσπάθεια, και 

στερεί από την επιχείρηση την αίσθηση της «ιδιοκτησίας» του συστήματος 

και της ταύτισης μ' αυτό. Αυτή η ενέργεια μπορεί να υπονομεύσει την όλη 

προσπάθεια, καθώς γίνεται πολύ δύσκολη η μετέπειτα δέσμευση στο 

σύστημα και η διατήρηση του..Οι εργαζόμενοι καλούνται να εφαρμόσουν 

ένα σύστημα το οποίο είναι «ξένο», ή ένα σύστημα το οποίο δεν εγκρίνουν, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσαρέσκεια, αμφισβήτηση, ή ακόμη και 

χαμηλό ηθικό. Επιπλέον, ένα σύστημα που δημιουργείται κατά βάση από 

άτομα ξένα, ως προς την επιχείρηση και τις διαδικασίες της, δεν μπορεί να 

είναι το ίδιο αποτελεσματικό και ευέλικτο όσο θα ήταν εάν οι άνθρωποι 

που το σχεδιάζουν είναι αυτοί που το γνωρίζουν καλύτερα και θα το 

εφαρμόζουν στην συνέχεια. Η πραγματική κατανόηση του συστήματος 

αποτελεί την βάση για την μετέπειτα προσαρμογή και βελτίωση του. 

Ο Marash [213] παρατηρεί σχετικά: «Ένας μεγάλος αριθμός «ειδικών» είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν στην επικείμενη αλλαγή (όπως συμβαίνει με όλες 

τις νέες φιλοσοφίες και τεχνικές), και μάλιστα πολλοί από αυτούς 

αποδεικνύονται ανίκανοι. Πολλοί «ειδικοί» στα συστήματα ISO 9000, απλά 

δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, και καθοδηγούν λανθασμένα τις 

επιχειρήσεις, λέγοντας τους ότι αρκεί απλά να γράψουν αυτά που κάνουν, 

και να κάνουν αυτά που γράφουν, για να πιστοποιηθούν. Οι επιχειρήσεις 

που δέχονται λανθασμένες συμβουλές, αντιλαμβάνονται την πιστοποίηση 

σαν χάσιμο χρόνου και χρημάτων». 

6. Ατομικότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καθένας διευθύνει το δικό του 

πρόγραμμα ποιότητας, αλλά όχι το συνολικό πρόγραμμα ποιότητας της 

επιχείρησης, χάνοντας έτσι την συνολική εικόνα και σημασία της 
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διασφάλισης ποιότητας, αλλά και ένα από τα σημαντικά έμμεσα οφέλη της, 

που είναι η ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας. Ο Lamprecht [178] 

παρατηρεί σχετικά: «Ένα από τα πιο κοινά λάθη που κάνουν οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια πιστοποίησης τους είναι η αντιμετώπιση 

κάθε παραγράφου των προτύπων σαν ξεχωριστό ανεξάρτητο κεφάλαιο. 

/Αυτό οφείλεται στο ότι κατά την προετοιμασία του πίνακα υπευθυνοτήτων, 

αναθέτονται σε κάθε τμήμα κάποιες παράγραφοι, χωρίς να γίνεται 

ξεκάθαρο ότι η πιστοποίηση είναι ομαδική προσπάθεια. Το πρόβλημα με 

αυτή τη προσέγγιση είναι ότι κάθε τμήμα αντιμετωπίζει το πρότυπο από 

την στενή προοπτική της δικής του παραγράφου». '· 

7. Υπερβολική γραφειοκρατία: Σημαντικός λόγος αποτυχίας μπορεί επίσης 

να είναι η υπερβολική τεκμηρίωση, κυρίως λόγω άγνοιας, και η υποτροπή 

της όλης προσπάθειας σε ένα καθαρά γραφειοκρατικό σύστημα, που 

αποθαρρύνει την σκέψη και την εφευρετικότητα, και ενθαρρύνει την 

επανάληψη και τον εφησυχασμό. Τα αρνητικά αποτελέσματα σ' αυτή τη 

περίπτωση εντοπίζονται κυρίως από τους επικριτές των προτύπων και 

αναπτύχθηκαν περισσότερο στην προηγούμενη παράγραφο. 

8. Η πιστοποίηση γίνεται αυτοσκοπόα Για πολλές επιχειρήσεις η 

πιστοποίηση γίνεται αυτοσκοπός. Η διοίκηση επιδιώκει την «πιστοποίηση 

για την πιστοποίηση», και ενδιαφέρεται μόνον για τον τρόπο με τον οποίο 

θα την επιτύχει και θα την διατηρήσει. (ÌAερικές φορές μάλιστα, η 

πιστοποίηση μπορεί να επιδιώκεται μόνον από μιμητισμό ή μόδα. Σ' αυτή 

τη περίπτωση, το ΣΔΠ αναπτύσσεται ικανοποιώντας μόνον τις ελάχιστες, 

απαραίτητες για την πιστοποίηση, απαιτήσεις των προτύπων, ενώ 

οτιδήποτε άλλο θεωρείται χάσιμο χρόνου και χρήματος. Η πιστοποίηση 

αντιμετωπίζεται απλά σαν ένα εργαλείο ανταγωνισμού στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά, και όχι σαν μέσο ουσιαστικής βελτίωσης της επιχείρησης 

μέσα από τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης και της 

βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει. Ομως παρόλο που η πιστοποίηση μπορεί από μόνη της να 

προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πολύτιμο εργαλείο 

μάρκετινγκ, το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μπορεί πολύ εύκολα να 

χαθεί μόλις πιστοποιηθούν και οι ανταγωνιστές. Η ουσιαστική, 
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μακροπρόθεσμη, προσφορά της έγκειται στην ανάπτυξη ενός ακέραιου και 

αποτελεσματικού ΣΔΠ, το οποίο διαρκώς ελέγχεται και βελτιώνεταιί 

Σ' αυτό το πνεύμα, ο Conti [212] σχολιάζει: «Παρόλο που η έμφαση που 

δόθηκε στην πιστοποίηση εξασφάλισε την ευρεία διάδοση μιας 

κουλτούρας διασφάλισης ποιότητας ανάμεσα στις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες παίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία της 

Ευρώπης, το ίδιο το πιστοποιητικό έγινε αυτοσκοπός για πάρα πολλές 

επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι η πιστοποίηση ανοίγει πόρτες σε 

ευρύτερες αγορές, η πραγματική, μακροπρόθεσμη πρόσθετη αξία για 

οποιαδήποτε επιχείρηση που είναι δεσμευμένη στην ποιότητα, εναπόκειται 

στην ανάπτυξη ενός έγκυρου συστήματος ποιότητας. Την ίδια στιγμή, 

πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεχάσει, ή δεν κατάλαβαν ποτέ, ότι ένα 

ακέραιο ΣΔΠ, αν και βασικό, αποτελεί μόνον ένα βήμα στον δρόμο προς 

την διεθνή διαχείριση ποιότητας». 

Ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την βιομηχανία, Α. 

Zuckerman [169], το 1994 επισήμανε τον κίνδυνο της υπερβολικής έμφασης 

στην πιστοποίηση, σχολιάζοντας την ανάγκη να σταματήσει η πίεση των 

επιχειρήσεων για πιστοποίηση: «Όλα αυτά τα εργαλεία, όπως η σειρά ISO 

9000 και τα βραβεία ποιότητας, είναι απλά εργαλεία, αλλά οι άνθρωποι τα 

αντιμετωπίζουν σαν αυτοσκοπό, και τέλος των προσπαθειών τους». 

9. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, η πιστοποίηση κατά ISO 9000 

χρησιμοποιείται από τα μέλη της διοίκησης σαν ένας τρόπος «διαφυγής» 

από την προσωπική xr\ç ευθύνη για τη διαχείριση και βελτίωση της 

ποιότητας. Αντιλαμβανόμενοι ότι η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά 

με την ποιότητα έχει αυξηθεί, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη, αλλά και 

ευθύνη, να κάνουν κάτι περισσότερο για την διασφάλιση και βελτίωση της, 

καταφεύγουν στα πρότυπα ISO 9000, τα οποία αποτελούν τον ευκολότερο 

και καλύτερα δομημένο δρόμο ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας. Η 

πιστοποίηση στο τέλος της προσπάθειας σημαίνει την επιβράβευση της 

επιχείρησης, αλλά και της διοίκησης της, για την πρωτοβουλία της 

σχετικά με την ποιότητα και για τις περισσότερες από αυτές σημαίνει 

ταυτόχρονα και το τέλος της «υποχρέωσης» τους. Μετά την πιστοποίηση, 
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το «βάρος» της ποιότητας επαφίεται αποκλειστικά στο ΣΔΠ, η διοίκηση 

επαναπαύεται σ' αυτό και πιστεύει ότι έ χ ε ι «τελειώσει» με την ποιότητα, 

καταδικάζοντας έτσι την όλη προσπάθεια σε αποτυχία. ««Έχουμε 

πιστοποιηθεί», είναι πολύ συχνά η περήφανη ανακοίνωση των 

επιχειρήσεων, αντί του «έχουμε αρχίσει ν α λειτουργούμε το δικό μας ΣΔΠ, 

και έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό μέρα με τη μέρα» 

[220]. 

ΙΟ.Επανάπαυση στην πιστοποίηση: Τέλος, α ρ κ ε τ έ ς επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από το είδος του κινήτρου που τους οδήγησε στην πιστοποίηση, 

επαναπαύονται σε αυτήν, θεωρώντας πως έχουν επιτύχει το επιθυμητό 

επίπεδο ποιότητας και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν άλλο. Πιστεύουν 

ότι η πιστοποίηση σημαίνει το τέλος της προσπάθειας τους και ότι το ΣΔΠ 

μπορεί πλέον από μόνο του να τους εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας. Στην πραγματικότητα όμως η πιστοποίηση δεν είναι παρά μόνον 

η αρχή. Ένα σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι δυναμικό, συνεχώς 

προσαρμοζόμενο στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές απαιτήσεις και 

συνθήκες. Ο σωστός τρόπος εφαρμογής των προτύπων είναι ο συνδυασμός 

τυποποίησης και βελτίωσης. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι κυκλική: 

«Τυποποίηση - Έλεγχος - Βελτίωση - Τυποποίηση». 

Όπως παρατηρεί ο Henkoff [161]: «Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που 

πιστεύουν ότι με την ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9000, 

έχουν ταυτόχρονα και ένα πλήρες σύστημα ποιότητας. Δεν είναι όμως έτσι. 

To ISO αποτελεί μόνον ένα κομμάτι του όλου συστήματος. Τα υπόλοιπα 

κομμάτια περιλαμβάνουν εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων, 

benchmarking των ανταγωνιστών, και θέσπιση και επίτευξη υψηλών 

στόχων συνεχούς βελτίωσης». 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

πιστοποίηση από μόνη της, χωρίς την κ α τ ά λ λ η λ η ανάπτυξη 'και συνεχή 

βελτίωση ενός ακέραιου και αποτελεσματικού ΣΔΠ, δεν μπορεί να επιφέρει 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις η προσπάθεια 

μπορεί να εγκαταλειφθεί πριν ακόμη από τ η ν πιστοποίηση, όπου πολλές 

επιχειρήσεις το αποδίδουν στις «ιδιαιτερότητες του κλάδου». Γι' αυτό το λόγο 

ο Juran [62] σχολιάζει: «Συνολικά, η πρόγνωση μου για την Ευρώπη είναι 
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μάλλον απαισιόδοξη. Κατά την γνώμη μου, πολλές επιχειρήσεις είναι 

υποψήφιες για μια μαζική απογοήτευση. Θα πιστοποιηθούν κατά ISO 9000, 

αλλά αυτό από μόνο του δεν θα είναι αρκετό για να αποκτήσουν διεθνούς 

επιπέδου οικονομία». 

5-72 



5.3.6: Προϋποθέσεις Επιτυχημένης Εφαρμογής των Προτύπων 

Για να μπορέσουν να αντιληφθούν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις τα 

πραγματικά οφέλη των προτύπων, και να δημιουργήσουν ένα ΣΔΠ το οποίο 

μπορεί στη συνέχεια να εξελιχθεί σε σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας, 

αλλά και για να διασφαλιστεί ότι, όταν η "μόδα" της πιστοποίησης θα έχει 

περάσει ή το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα θα έχει χαθεί, δεν θα απομείνει 

ένα γενικευμένο συναίσθημα απογοήτευσης (από την έλλειψη προστιθέμενης 

αξίας), θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις κατά την 

ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος. Οι προϋποθέσεις αυτές, 

συνοψίζονται παρακάτω, και αποτελούν το βασικό συμπέρασμα της 

αρθρογραφίας και της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί πάνω σ' αυτό το θέμα. 

1. 1 .Δέσμευση και διαρκής υποστήριξη xr\ç Διοίκησης: Σε οποιαδήποτε νέα 

μέθοδο, η δέσμευση και ενεργός συμμετοχή της διοίκησης προαπαιτείται 

και εξασφαλίζει την επιτυχία της. Η αναγνώριση του μεγέθους της 

προσπάθειας και η ειλικρινής δέσμευση της διοίκησης σε αυτήν, αποτελεί 

την πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή. 

Πρέπει η διοίκηση να πιστέψει πραγματικά στην διασφάλιση της 

ποιότητας και στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση και 

όχι να την δει απλά σαν ένα άλλο πρόγραμμα με συγκεκριμένη αρχή και 

τέλος. Αν η διοίκηση δεν έχει πειστεί για την αναγκαιότητα της εισαγωγής 

του συστήματος και για τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει στην ποιότητα 

των προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε το πρόγραμμα είτε θα αποτύχει, είτε θα 

οδηγήσει σε κάποιο «επιφανειακό» σύστημα ποιότητας. 

«Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιεί η διοίκηση τον λόγο για τον οποίο 

επιδιώκεται η πιστοποίηση. Είναι συχνά ευεργετικό για την διοίκηση να 

συναντιούνται για να συζητήσουν αυτό το θέμα» [178]. 

•Καθαρά για τις ανάγκες της πιστοποίησης, η δέσμευση της διοίκησης 

σημαίνει συνήθως δύο πράγματα: α) την υπογραφή της· Πολιτικής 

Ποιότητας από τον-Γενικό Διευθυντή, και β)την ύπαρξη οργανογράμματος 

όπου το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας είναι ψηλά στην ιεραρχία, επειδή 

μερικά από τα σημεία που ελέγχει ο φορέας πιστοποίησης είναι εάν ο 

διευθυντής διασφάλισης ποιότητας αναφέρεται απευθείας στην Διοίκηση 
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και εάν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Ο ρόλος της διοίκησης όμως δεν πρέπει να περιοριστεί απλά στον 

καθορισμό της πολιτικής ποιότητας και την παροχή των κατάλληλων 

μέσων για την επίτευξη της. Θα πρέπει κατ' αρχήν η δέσμευση της να γίνει 

γνωστή σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης, αφού η απαραίτητη 

ευαισθητοποίηση του πετυχαίνεται μόνον όταν η διοίκηση αποδείξει πως 

έχει πιστέψει πραγματικά στην διασφάλιση ποιότητας και στα οφέλη της. 

Αρχικά θα πρέπει να ανακοινώσει την πολιτική ποιότητας και το νέο 

οργανόγραμμα στο προσωπικό της επιχείρησης, και στην συνέχεια να 

συμμετέχει, να στηρίζει, και να παρακολουθεί με πραγματικό ενδιαφέρον 

και σε συνεχή βάση την πρόοδο των εργασιών. Η διοίκηση έχει ρόλο 

κλειδί στην ανάπτυξη εφαρμογή, και διατήρηση του συστήματος, και 

επειδή απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις του συστήματος από αυτήν, η 

δέσμευση της θα πρέπει να αποδεικνύεται σε συνεχή βάση. 

Δεν είναι απλά σύμπτωση ότι το πρώτο από τα 14 σημεία του Deming για 

διαχείριση της ποιότητας και βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζει την 

αναγκαιότητα για δέσμευση της διοίκησης. Η δέσμευση της διοίκησης 

δοκιμάζεται σε πολλά σημεία, και οι κινήσεις της πρέπει να υποστηρίζουν 

συνεχώς την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος. 

Ολόκληρος ο οργανισμός πρέπει να πιστέψει ότι η ανώτατη διοίκηση έχει 

την πλήρη υπευθυνότητα και κυριότητα για τις αποφάσεις σχετικά με την 

δημιουργία, συντήρηση και βελτίωση του συστήματος ποιότητας. Όλη η 

διοίκηση και όχι μόνον ο διευθυντής ποιότητας πρέπει να αναλάβει την 

ιδιοκτησία της όλης προσπάθειας, και να τονίζει συνεχώς την αξία των 

προτύπων και της πιστοποίησης. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

δημιουργία και διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης και θετικής στάσης μέσα 

στον οργανισμό. 

Ο διευθυντής διασφάλισης ποιότητας της INTRAKOM, κ. Ζούμπος [195], 

αναφέρει ότι για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ποιότητας 

πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν δυο βασικές προϋποθέσεις: Να σχεδιαστεί 

η «πολιτική ποιότητας» που θα ακολουθήσει η εταιρία και να οριστεί η 

«διοίκηση ποιότητας» που θα την εφαρμόσει. Τότε μόνον μπορεί να γίνει 

το επόμενο βήμα που είναι το «σύστημα ποιότητας». Μάλιστα, παρομοιάζει 

την συνεχή μέριμνα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την παροχή 
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προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τον πελάτη, με ένα ταξίδι, όπου: 

Η «πολιτική ποιότητας» εξασφαλίζει το οδικό δίκτυο για το ταξίδι και τους 

κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Η «διοίκηση ποιότητας» είναι ο οδηγός, και 

το «σύστημα ποιότητας» είναι το όχημα. 

2. Σωστή επιλογή των ανθρώπων που θα αναλάβουν το έρνο και την 

εκπόνηση των κατάλληλων τεγνικών οδηγιών: Είναι απαραίτητη η 

τοποθέτηση έμπειρων στελεχών στην διαδικασία ανάπτυξης και εισαγωγής 

του συστήματος. Μία ομάδα ανθρώπων υψηλού επιπέδου πρέπει να 

εργασθούν σοβαρά και μεθοδικά, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τα 

θέματα ποιότητας, αλλά και όλες τις τεχνολογικές λεπτομέρειες σχετικά 

με την λειτουργία της επιχείρησης, ώστε το εγχειρίδιο ποιότητας που θα 

ετοιμάσουν να αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τους εργαζόμενους, τους 

προμηθευτές και τους πελάτες. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και την δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το κατώτερο 

επίπεδο δομής του συστήματος, που είναι το επίπεδο των τεχνικών 

οδηγιών, και θα πρέπει επίσης να έχουν την υποστήριξη της διοίκησης. 

Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να ορισθεί 

από την κορυφή της ιεραρχίας και να είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος 

για την αποτελεσματική εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος 

ποιότητας. Πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για όλους και για όλα που 

έχουν σχέση με την ποιότητα [218]. 

3. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του προσωπικού: Σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία ή αποτυχία της όλης προσπάθειας παίζει ο τρόπος που 

κοινοποιείται η απόφαση δημιουργίας και πιστοποίησης του συστήματος 

στο προσωπικό της εταιρίας που καλείται να την υλοποιήσει. Από την 

στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει την προετοιμασία ανάπτυξης του 

συστήματος, είναι απαραίτητο να ενημερώσει και να προετοιμάσει 

κατάλληλα το προσωπικό όλων των βαθμίδων για το έργο που πρόκειται να 

ξεκινήσει και την σπουδαιότητα του για την επιχείρηση, έτσι ώστε να μην 

το αντιμετωπίσουν σαν απειλή στον τρόπο εργασίας τους, ή σαν 

αναπόφευκτη και ανεπιθύμητη επιβολή του από εξωτερικούς παράγοντες. 

Οι στόχοι του προτύπου ISO 9000 θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους, 

και να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσει την εργασία του 
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καθενός. Οι άνθρωποι αντιστέκονται στο άγνωστο, ενώ αντίθετα 

αφοσιώνονται σε ότι πιστεύουν πως έχει αξία. Γι' αυτό είναι σημαντικό για 

το εργατικό δυναμικό να μπορέσει να δει την αξία των προτύπων, να 

κατανοήσει το πρόγραμμα ποιότητας και την αναγκαιότητα του, και όχι 

απλά να αναγκαστεί ή να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί μ' αυτό. 

Γενικότερα, η σωστή επικοινωνία αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη ή 

εξάλειψη των εμποδίων που εμφανίζονται στην εφαρμογή, και για την 

υποστήριξη από όλους τους υπαλλήλους. 

«Για να περάσει παντού το «μήνυμα», πρέπει να υπάρξουν ομιλίες από 

όλους τους διευθυντές σχετικά με την ποιότητα και το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ποιότητας, καθώς και να κυκλοφορήσουν συγκεκριμένες 

οδηγίες και πληροφορίες στους εργαζόμενους. Χρειάζεται ακόμη 

κατάλληλη εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων σχετικά με τον στόχο της 

πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του προτύπου, και την διαδικασία 

πιστοποίησης» [178]. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειδικής τεχνικής, ιδιαίτερα 

συστατικά της οποίας είναι: α)Η δημιουργία κλίματος που ενθαρρύνει την 

ελεύθερη έκφραση όλων των εργαζομένων, με σεβασμό στις απόψεις και 

στην εργασία τους, με συμμετοχικές διαδικασίες, κύκλους ποιότητας, και 

επιβράβευση των προσπαθειών, β)Πέρασμα της διοίκησης από τον ρόλο 

του ομιλητή στον ρόλο του ακροατή, γ)Διαφάνεια των προθέσεων, και 

κοινοποίηση των στόχων και ανησυχιών [224]. 

Επίσης, απαιτείται ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, και 

ειδικότερα, βελτίωση της δια-τμηματικής συνεργασίας. Το προσωπικό 

πρέπει να πειστεί πως η ποιότητα είναι ευθύνη όλων και όχι μόνον των 

ανώτερων βαθμίδων και των επιθεωρητών. Πρέπει να δίνεται στους 

εργαζόμενους η δυνατότητα να σκεφτούν πάνω στα καθημερινά 

προβλήματα της δουλειάς τους, να εντοπίζουν λύσεις σ ; αυτά, να 

εντοπίζουν περιθώρια βελτίωσης στις καθημερινές πρακτικές εργασίας, και 

κυρίως, οι προτάσεις τους να γίνονται πράξη από την διοίκηση. Θα πρέπει 

να καταφέρει η διοίκηση να κάνει τους εργαζομένους να σκέφτονται 

καθημερινά και συνειδητά, πρώτα από όλα τον εαυτό τους με αυτοσεβασμό 

προς την ποιότητα της δουλειάς τους, έπειτα τον πλαϊνό τους με αίσθημα 

ευθύνης για την δουλειά που του παραδίδουν, και τέλος τον ίδιο τον τελικό 
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πελάτη της επιχείρησης από τον οποίο εξαρτάται το μέλλον της και άρα 

και το μέλλον της δικής τους εργασίας. 

Μετά την αποδοχή του συστήματος από όλα τα στελέχη της επιχείρησης, 

είναι απαραίτητη η στήριξη και εξέλιξη του, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ικανότητες και την δέσμευση των ανθρώπων. 

4. Συνεργεία των εμπλεκομένων κατά την διαμόρφωση και την εισαγωγή των 

διαδικασιών ποιότητας. Απαιτείται συμμετοχή και συνεργεία όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης και των φορέων που θα εφαρμόσουν το σύστημα, 

ώστε το προϊόν της σχεδίασης να έχει την κοινή αποδοχή και συμφωνία 

πριν αρχίσει να εφαρμόζεται. Είναι απαραίτητο, το εγχειρίδιο ποιότητας 

καθώς και τα επιμέρους κεφάλαια-διαδικασίες, να είναι κατανοητά και 

αποδεκτά από όλους όσους εμπλέκονται στη διασφάλιση ποιότητας, καθώς 

και να γίνονται οι σχετικές διορθώσεις και ενσωματώσεις, πριν από την 

τελική διατύπωση, όσων παρατηρήσεων και σχολίων προτείνονται από 

τους ενδιαφερόμενους. 

Είναι αυτονόητο ότι εάν το προσωπικό συμμετέχει στο στάδιο 

διαμόρφωσης των διαδικασιών του ΣΔΠ, αποκτά κατά κάποιο τρόπο 

«ιδιοκτησία» των διαδικασιών, και έτσι εξασφαλίζεται στην συνέχεια η 

εφαρμογή και συντήρηση τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Οι 

άνθρωποι δεν αντιστέκονται στην αλλαγή, αντιστέκονται στο να τους 

αλλάζουν» [178]. 

Τέλος, απαιτούνται εντατικές εσωτερικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού, 

σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, σχετικά με τις αρμοδιότητες και 

υπευθυνότητες που τους κατανέμει το ΣΔΠ, καθώς και τις επιμέρους 

διαδικασίες στων οποίων την εφαρμογή εμπλέκονται. 

5. Καλή οργάνωση και σχεδιασμός όλων των σταδίων εωαοιιογής του 

συστήματος. Χρειάζεται προγραμματισμός και σχεδίαση ενός ρεαλιστικού 

και υλοποιήσιμου τρόπου προσέγγισης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 

(Διοίκηση και Χώρος Εργασίας), ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών, 

θέσπιση ρεαλιστικών στόχων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

τους, συνεχής έλεγχος και επανασχεδιασμός των διαδικασιών ποιότητας. 
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6. Αξιολόγηση και επανασχεδιασμός των διαδικασιών ποιότηταο πριν την 

τεκμηρίωση τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σύστημα ποιότητας 

είναι τόσο καλό, όσο και κάθε μία από τις διαδικασίες του. Η απαίτηση των 

προτύπων για τεκμηρίωση των διαδικασιών, προσφέρει στις επιχειρήσεις 

μία μοναδική ευκαιρία επανα-θεώρησης και αξιολόγησης των διαδικασιών 

της, για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών βελτίωσης. Γι' αυτό το 

λόγο, η συνήθης πρακτική «γράφουμε ότι κάνουμε και κάνουμε ότι 

γράφουμε», δεν είναι αρκετή για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και 

αποδοτικού συστήματος. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται 

από την ανάπτυξη και τεκμηρίωση αποτελεσματικών και αποδοτικών 

διαδικασιών, που πρέπει να είναι το προϊόν έντονης μελέτης και 

συνεργασίας των αρμόδιων ατόμων ή τμημάτων της επιχείρησης. 

Επίσης, για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας, 

απαιτείται «μακροπρόθεσμη στρατηγική», η οποία θα εστιάσει στην 

διαμόρφωση θεμελιωδών διαδικασιών, που διευκολύνουν τις αναγκαίες 

λειτουργικές αλλαγές. 

Ο Marash [213] σχολιάζει: «Η διοίκηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι 

ο κύριος στόχος των προτύπων και της πιστοποίησης είναι η βελτίωση της 

ποιότητας, της παραγωγικότητας, και της κερδοφορίας, οπότε απλά η 

διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος, δεν μπορεί να επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα, τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να 

προκύψουν μόνον μέσα από προσεκτική ανάλυση των υφιστάμενων 

διαδικασιών και συστημάτων, με στόχο την βελτίωση τους. για να 

απομακρυνθούν τα άχρηστα, οι δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία, 

και τα εμπόδια του συστήματος στην αλλαγή. Αυτή η προσέγγιση 

πρόσθεσης αξίας, πηγάζει από την κατανόηση της διοίκησης ότι απλά 

περισσότερο από τα ίδια δεν επαρκεί». 

7. Ρόλος του Tμήματoç Διασφάλισης Ποιότητας: Η ισχύς του τμήματος 

διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι τυπική, και 

να είναι σαφής ο -διαχωρισμός του με το τμήμα ελέγχου ποιότητας. Το 

τμήμα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να βρίσκεται ένα σκαλοπάτι κάτω 

από την διεύθυνση στην ιεραρχία της επιχείρησης, χωρίς όμως να 

θεωρείται το μόνο υπεύθυνο για την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση 

του ΣΔΠ της επιχείρησης. 
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8. Αλλαγή της «Εταιρικής Κουλτούρας». Για να φτάσει μία επιχείρηση να 

σκεφτεί και να μεθοδεύσει την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, θα πρέπει 

να έχει ωριμάσει αρκετά γύρω από την σημασία της ποιότητας και της 

ικανοποίησης του προσωρινού πελάτη. Πρέπει να αλλάξουν θέματα 

νοοτροπίας σχετικά με την χρησιμότητα του προϊόντος και την 

εξυπηρέτηση του πελάτη στην αγορά, σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας. 

Μεγάλη βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση προσφέρει η κατάλληλη 

εκπαίδευση των εργαζομένων και της διοίκησης σε θέματα ποιότητας, 

διαχείρισης της ποιότητας, και βελτίωσης της ποιότητας. 

9. Συνεχής Βελτίωση και Προσαρμογή του ΣΔΠ: Πρέπει να αντιληφθούν οι 

επιχειρήσεις, και ειδικότερα η διοίκηση τους, ότι το ΣΔΠ δεν μπορεί να 

τους λύσει όλα τα προβλήματα λειτουργίας και ποιότητας, και ότι 

εξαρτάται από αυτούς να προσπαθήσουν περισσότερο για την εξέλιξη και 

βελτιστοποίηση του. Αλλωστε, το ΣΔΠ είναι τόσο καλό όσο κάθε μία από 

τις διαδικασίες του, τις οποίες αναπτύσσει και εφαρμόζει η ίδια η 

επιχείρηση. Η ανάπτυξη του συστήματος αποτελεί μόνον την αρχή της 

όλης προσπάθειας. [224] Τίποτα στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης δεν είναι στάσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί και το 

σύστημα ποιότητας να μείνει στάσιμο. Το περιβάλλον μιας επιχείρησης 

είναι πάντα, λιγότερο ή περισσότερο, δυναμικό, δεδομένου ότι οι 

εξωτερικές απαιτήσεις, όπως οι απαιτήσεις πελατών, τα χαρακτηριστικά 

του εργατικού δυναμικού και η τεχνολογία, αλλάζουν συνεχώς και .το 

σύστημα ποιότητας πρέπει να προσαρμοστεί σ' αυτές τις αλλαγές. Ο 

κατάλληλος τρόπος εφαρμογής τους θα πρέπει να είναι μία συνεχής 

επανάληψη των βημάτων: Τεκμηρίωση - Αξιολόγηση - Βελτίωση -

Τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση είναι σημαντική για την διασφάλιση της 

επαναληψιμότητας των βελτιώσεων, καθώς και για την ανάλυση και τον 

εντοπισμό νέων ευκαιριών βελτίωσης. 

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κρατούνται χωριστά τα στάδια της 

συμμόρφωσης με τους κανόνες και της δημιουργικότητας και να ακολουθεί 

το ένα το άλλο. Αυτό σημαίνει πλήρη εκμετάλλευση των ανθρώπινων 

ικανοτήτων. α)της πνευματικής αυστηρότητας και πειθαρχίας στο να 
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εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με προδιαγεγραμμένους κανόνες, 

και β)της κριτικής τους ματιάς και δημιουργικότητας στο να εφεύρουν 

νέους, καλύτερους τρόπους για την επίτευξη των στόχων τους.» [220]. 

Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν κριτικά τις τεκμηριωμένες 

διαδικασίες, και όταν έχουν κάτι καλύτερο να προτείνουν να υπάρχει 

δυνατότητα αναθεώρησης της διαδικασίας. Στα πλαίσια των προτύπων της 

σειράς ISO 9000, οι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μέσα 

και όχι σαν αυτοσκοπός. Μάλιστα θα πρέπει οι εργαζόμενοι να 

ενθαρρύνονται για τέτοιου είδους προτάσεις, αφού οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι ικανοί για σπουδαία επιτεύγματα, αρκεί να τους δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα και να λειτουργούν στο κατάλληλο περιβάλλον. 

Ο Prado [225] προσθέτει: «Το σύστημα ποιότητας ISO 9000 τόσο για 

εσωτερική διαχείριση της ποιότητας, όσο και για εξωτερική διασφάλιση 

της ποιότητας, θα πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο που να περιλαμβάνει 

μερικούς από τους νέους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, που είναι: α)Η 

προστιθέμενη αξία, β)Η γρήγορη ανταπόκριση, γ)Το χαμηλό κόστος, η 

χαμηλή τιμή, και η καθαρή τεχνολογία. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να 

οργανωθεί η επιχείρηση γύρω από μεθόδους που κάνουν την λειτουργία 

της εξαιρετικά αργή». 

Σύμφωνα με τον Marash [213]: «Το κλειδί για την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα είναι η χρήση των απαιτήσεων των προτύπων 

συστημάτων ISO 9000, σαν ένα μέσο ένωσης ολόκληρης της επιχείρησης, 

μέσα από ένα ομοιόμορφο όραμα και σύνολο στόχων, για συνεχή βελτίωση 

των συστημάτων και των διαδικασιών». 

10. Αξιοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας/ Κατάλληλη 

επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας: Μία πολύ σημαντική ευκαιρία 

βελτίωσης για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, παρουσιάζει η αξιοποίηση 

των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας που προβλέπουν τα πρότυπα. Ο 

εκπαιδευτικός χαρακτήρας των επιθεωρήσεων είναι πολύ σημαντικός, αφού 

προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία για την ανώτατη διοίκηση να εντοπίζει 

και να αντιλαμβάνεται συστηματικά, θέματα ποιότητας που την 
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επηρεάζουν. Ταυτόχρονα, διευκολύνουν την βελτίωση των διαδικασιών και 

δίνουν στους εργαζόμενους την ευκαιρία να επανεξετάσουν και να 

βελτιώσουν την καθημερινή τους εργασία, με τον εντοπισμό αδύνατων 

σημείων και ευκαιριών βελτίωσης. Τέλος, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις 

μπορούν να συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση και στην βελτίωση της 

επικοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων, μεταξύ των εργαζομένων, και 

μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. 

Για να εκμεταλλευτούν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις τις εσωτερικές 

επιθεωρήσεις ποιότητας, που αποτελούν απαίτηση των προτύπων, θα 

πρέπει πρώτα να αντιληφθούν την σημασία τους και να τις εφαρμόζουν 

ουσιαστικά και όχι τυπικά. Η επιθεώρηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

σαν ένα εργαλείο βελτίωσης, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση όχι μόνον της συμμόρφωσης, αλλά και της 

αποτελεσματικότητας. 

Αλλωστε, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας από την ανώτατη 

διοίκηση, αναφέρονται στη βιβλιογραφία [92], ως ένα από τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά των Ιαπωνικών προγραμμάτων ελέγχου της ποιότητας 

(Company-Wide Quality Control). Σκοπός των εσωτερικών επιθεωρήσεων 

ποιότητας, είναι η ανάπτυξη συζητήσεων μεταξύ των επιθεωρητών και των 

εργαζομένων, για την εύρεση τρόπων και μέσων βελτίωσης της παρούσας 

κατάστασης, μέσα από διορθωτικές ενέργειες που εκτελούνται και από τις 

δύο πλευρές. Έτσι, στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι εσωτερικές 

επιθεωρήσεις ποιότητας έχουν κατά βάση εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και 

αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν εκπαίδευση πάνω στην εργασία, παρά 

σαν επιθεώρηση. Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις προτιμούν να αποκαλούν 

αυτές τις εσωτερικές επιθεωρήσεις σαν διάγνωση του ελέγχου της 

ποιότητας, ή σαν συναντήσεις συζήτησης θεμάτων και διαδικασιών 

ελέγχου ποιότητας με την ανώτατη διοίκηση. 

Ο Sakofsky [167] παρατηρεί πως: «Για να είναι αποδοτικές οι επιθεωρήσεις 

ποιότητας, θα πρέπει οι επιθεωρητές να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε 

συστήματα ποιότητας και τεχνικές επιθεώρησης. Θα πρέπει να 

προγραμματίζουν και να εκτελούν την επιθεώρηση, έτσι ώστε να εντοπίζει 

τις αδυναμίες και τις αναποτελεσματικές διαδικασίες, χωρίς να υποβιβάζει 
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ή να προσβάλλει τους εργαζόμενους και τέλος να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα στο κατάλληλο προσωπικό». 

Τα στοιχεία ποιότητας που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις ποιότητας θα 

πρέπει να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται κατάλληλα. Η διαδικασία 

λήψης διορθωτικών μέτρων θα πρέπει να εστιάζει και να εντοπίζει τις 

βασικές αιτίες των προβλημάτων και να προγραμματίζονται προσεκτικά οι 

διορθωτικές ενέργειες. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η μηχανογράφηση των 

στοιχείων που προκύπτουν από τους εσωτερικούς ελέγχους. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο δημιουργούνται αρχεία πληροφοριών για την πορεία και τις τυχόν 

διορθώσεις που γίνονται σε κάθε παραγόμενο προϊόν, τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και επανα-πληροφόρησης, ώστε τα 

πιθανά λάθη να προβλέπονται και να αποφεύγονται ή να γιατρεύονται 

τελείως. 

Γενικότερα, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που προκύπτουν από την 

εφαρμογή ενός ΣΔΠ είναι πολλά και είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή 

επεξεργασία και αξιοποίηση τους, ώστε να αποτελούν οδηγό για την λήψη 

αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών. Σημαντική συμβολή στην συνεχή 

βελτίωση του συστήματος έχει η πληροφοριακή οργάνωση και η χρήση 

στατιστικών μεθόδων και τεχνικών για την αξιοποίηση των στοιχείων που 

συλλέγονται από τους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και τα παράπονα 

των πελατών [185]. 

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, από την 

βιβλιογραφία, σαν βασικά στοιχεία ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού ΣΔΠ 

με προοπτική περαιτέρω επέκτασης και εξέλιξης του. Η ικανοποίηση ή όχι 

ορισμένων από αυτές μπορεί να είναι καθοριστική για την εξέλιξη της 

πιστοποίησης κατά ISO 9000 στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα όμως, η δυνατότητα εξέλιξης των προτύπων ΣΔΠ σε 

συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, θα εξεταστεί στην επόμενη 

παράγραφο. 
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5.4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000 ΣΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διεθνής σειρά προτύπων ΣΔΠ ISO 9000, μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να 

ευαισθητοποιεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για 

να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με 

βάση την ποιότητα. Ο απώτερος και μόνιμος στόχος θα πρέπει να είναι η 

συνεχής βελτίωση για την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

Χαρακτηριστικά ο Levine [61] αναφέρει ότι: 

«Τα πρότυπα ISO 9000 θα πρέπει να είναι μόνον η προθέρμανση για το 

αληθινό παιχνίδι, που είναι η ολική ποιότητα». 

Αλλωστε, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

προχωρούν πέρα από τις απαιτήσεις του ISO 9000, σε εφαρμογή αρχών και 

εννοιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Για να εξεταστεί όμως η δυνατότητα των προτύπων να αποτελέσουν το πρώτο 

βήμα προς την ΔΟΠ, για μία πιστοποιημένη επιχείρηση η οποία επιθυμεί να 

επεκτείνει και να ολοκληρώσει το σύστημα της σε ένα σύστημα διοίκησης 

ολικής ποιότητας, θα πρέπει να εξεταστούν αρχικά οι διαφορές των δύο 

συστημάτων, και οι ελλείψεις του συστήματος διασφάλιση ποιότητας ως προς 

την διοίκηση ολικής ποιότητας. 

5.4.1: Διαφορές ΔΟΠ Και Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 

Η πρώτη προσέγγιση για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της Ολικής 

Ποιότητας και των προτύπων ISO 9000, θα πρέπει να βασίζεται στον ορισμό 

των δύο εννοιών, ή και στο περιεχόμενο των απαιτήσεων τους. Οπως γράφει 

και ο Corrigan [166]: 

5-83 



«Μόνον εφόσον γίνουν αντιληπτοί οι διαφορετικοί στόχοι και οι διαφορές 

περιεχομένου και εστίασης, μεταξύ των προτύπων και της ΔΟΠ, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί το ISO 9000 σαν ένα βήμα προς την ΔΟΠ». 

Δυστυχώς όμως αυτό είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρόκειται για δύο 

κινούμενους στόχους με μεταβαλλόμενο περιεχόμενο και μέγεθος, το οποίο 

εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο εφαρμογής τους. 

Αλλωστε, αντίθετα με τα ΣΔΠ, για τα οποία έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 

πρότυπα, για τα συστήματα ολικής ποιότητας δεν υπάρχουν πρότυπα. Το 

MBNQA καθώς και το EQA, προτείνουν ένα μοντέλο ολικής ποιότητας, το 

οποίο δίνει ένα περίγραμμα του συστήματος ολικής ποιότητας αλλά δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο. Η έλλειψη προτύπου είναι άλλωστε 

και μία από τις βασικές αιτίες της σύγχυσης που επικρατεί σχετικά με την 

έννοια της Ολικής Ποιότητας και το περιεχόμενο ενός συστήματος Ολικής 

Ποιότητας. 

Επίσης, η πιστοποίηση των ΣΔΠ από τρίτο, διαπιστευμένο, φορέα 

πιστοποίησης, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιεί τη 

Διασφάλιση Ποιότητας από την Ολική Ποιότητα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο περιοδικό Fortune, ο διευθυντής 

διασφάλισης ποιότητας προμηθευτών της μεγαλύτερης τηλεφωνικής εταιρίας 

του Καναδά: «Το να λέει κάποια επιχείρηση ότι έχει Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας δεν σημαίνει πολλά για μένα, εκτός εάν είναι σε θέση να το 

συγκρίνουν/ παραλληλίσουν (benchmark) άμεσα με κάποιο πρότυπο που 

μπορώ να καταλάβω!» [161]. 

Η ολική ποιότητα είναι πρώτα απ' όλα κουλτούρα και αμέσως μετά σύστημα. 

Η ολική ποιότητα σε αντιδιαστολή με τα ΣΔΠ είναι πιο ευρεία και αφήνει 

αρκετά περιθώρια στην ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα. Αντίθετα, 

η σειρά ISO 9000 είναι σχετικά άκαμπτα δομημένη και αποτελεί ένα σύνολο 

απαιτήσεων και τύπων που στερούνται ευλυγισίας. To ISO' είναι ένα 

πιστοποιητικό, έχει " αρχή και τέλος, και δεν καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες και όλους τους ανθρώπους μιας επιχείρησης. Αρα η άμεση 

σύγκριση τους με κάποιο Σύστημα Ολικής Ποιότητας είναι δύσκολη. 
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«Η προσέγγιση ενός συστήματος ολικής ποιότητας κατά τον Deming, παρέχει 

έναν συνδυασμό μη-δομημένης φιλοσοφίας και μεθοδολογίας εργασίας, για 

την βελτίωση της ποιότητας. Αντίθετα, τα πρότυπα ISO 9000, αποτελούν μία 

δομημένη "λίστα-ελέγχου" με απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, και δεν 

αναφέρονται στην έννοια της βελτίωσης της ποιότητας, αν και στην 

προσπάθεια για υλοποίηση των συμφωνηθέντων απαιτήσεων, συνυπάρχει 

αυτομάτως και η τάση βελτίωσης» [214]. 

Μία κριτική των προτύπων σχετικά με την σχέση τους με την ΔΟΠ, είναι ότι 

η σειρά ISO 9000 αντιπροσωπεύει μία συντηρητική φιλοσοφία επιθεώρησης, 

η οποία δεν συμφωνεί με τις βασικές αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ. Η ΔΟΠ 

αφορά κυρίως την αφιέρωση όλων των διαδικασιών μιας επιχείρησης, στην 

αναζήτηση νέων, αποτελεσματικότερων, και αποδοτικότερων τρόπων 

παραγωγής και αποστολής ποιοτικών προϊόντων στους πελάτες [163]. 

Ωστόσο, οι ελλείψεις των προτύπων ως προς τις απαιτήσεις της ΔΟΠ είναι 

πολλές και οι σημαντικότερες από αυτές εντοπίζονται στις παρακάτω 

περιοχές: 

• Δεν απαιτούν την θέσπιση στόχων ποιότητας στον επίσημο επιχειρησιακό 

προγραμματισμό. 

• Δεν απαιτούν και δεν προβλέπουν την εκπαίδευση όλης της ιεραρχίας σε 

μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας, όπως ο στατιστικός έλεγχος 

διεργασιών, ο διαχωρισμός κοινών και ειδικών αιτιών διακύμανσης, και η 

χρήση εργαλείων ποιότητας για ανάλυση προβλημάτων, εντοπισμό αιτιών, 

κ.α. 

• Δεν απαιτούν την ενεργό συμμετοχή, την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. «Κανένα από τα συστήματα της σειράς ISO 9000 δεν 

αφιερώνει αρκετό χώρο στην «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» [177]. 
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• Δεν καλύπτουν θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για ένα σύστημα 

ποιότητας, όπως η ανταγωνιστικότητα, το benchmarking, και το κόστος 

ποιότητας. 

• Δεν εμπεριέχουν ακριβείς απαιτήσεις σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια 

και το περιβάλλον. 

^ · Δεν προβλέπουν απαιτήσεις σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης της 

επιχείρησης, όπως είναι το Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση, οι Πωλήσεις, και τα 

Οικονομικά. Η λειτουργία όμως αυτών των τμημάτων παίζει σημαντικό 

ρόλο για την γενικότερη επιτυχία της επιχείρησης. 

• Εξαιτίας της γενικής τους φύσης και της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής 

τους, τα πρότυπα δεν περιέχουν τις βιομηχανικές και τεχνολογικές 

απαιτήσεις που θα έπρεπε να περιέχει ένα σύστημα ποιότητας. 

_ · Δεν διασφαλίζουν και δεν εστιάζουν στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας, 

καθώς και στον ρόλο των διαδικασιών υποστήριξης σ' αυτήν την βελτίωση. 

Δεν επιβάλουν την συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των στοιχείων του 

συστήματος ποιότητας και δεν επιβάλλουν την στατιστική επεξεργασία 

των στοιχείων απόδοσης των διαδικασιών, η οποία είναι απαραίτητη για 

την συνεχή βελτίωση του συστήματος. Ο Deming έχει τονίσει ιδιαίτερα 

την σημασία της στατιστικής επεξεργασίας των διαδικασιών και την 

ανάγκη να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των κοινών και των ειδικών αιτιών 

κακής απόδοσης, και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αντίστοιχα ενέργειες 

για την βελτίωση της ποιότητας. 

· Δεν διασφαλίζουν απαραίτητα την ικανοποίηση του πελάτη. Τα πρότυπα 

ISO 9000 δεν εστιάζουν αρκετά στον πελάτη και δεν αναφέρουν πόσο καλό 

ή όχι είναι το προϊόν ή η υπηρεσία γι' αυτόν. Έτσι, η πιστοποίηση ενός 

συστήματος ποιότητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σύστημα παρέχει 

υψηλή ποιότητα και μπορεί τελικά να ικανοποιήσει τον πελάτη. 

Ακόμη, ενώ στα ΣΔΠ, ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση σε ορισμένες 

προδιαγραφές, για την ΔΟΠ η ποιότητα είναι μία δυναμική έννοια η οποία 
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εξελίσσεται καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις των πελατών. Το σύστημα 

ολικής ποιότητας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στις απαιτήσεις του 

πελάτη, όχι μόνον του εξωτερικού, με την στενή έννοια του αγοραστή του 

προϊόντος, αλλά και του εσωτερικού, που είναι ο κάθε εργαζόμενος μέσα 

στην επιχείρηση. Δεν υπάρχει τέλος σχετικά με την ικανοποίηση του 

πελάτη. Η βελτίωση θα πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς και οι προσπάθειες 

δεν θα πρέπει να χαλαρώνουν ποτέ. Για την ολική ποιότητα, η φωνή του 

πελάτη είναι αυτή που, όταν εντοπισθεί, ορίζει με μοναδικό τρόπο την 

ποιότητα, με βάση την αρμονική συνύπαρξη και ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων του. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν διαφορετική ένταση και 

βαρύτητα για κάθε πελάτη, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο τον αντικειμενικό 

ορισμό της. Η ποιότητα βρίσκεται σε μια δυναμική κατάσταση, καθώς οι 

απαιτήσεις των πελατών μεταβάλλονται συνεχώς με τον χρόνο. Αλλωστε, ο 

πελάτης είναι ο τελικός κριτής της ποιότητας, και όχι ο φορέας 

πιστοποίησης. 

_ «Σύμφωνα με τους επικριτές των προτύπων, η έννοια της ποιότητας στα 

πρότυπα είναι ιδιαίτερα στενή, με έμφαση στην συμμόρφωση στις 

προδιαγραφές, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ διαφορετική από αυτήν της 

ΔΟΠ, η οποία είναι ευρύτερη, δυναμική και εστιασμένη στον πελάτη και 

στην ικανοποίηση του. Ωστόσο, αυτές οι επικρίσεις δεν είναι ομόφωνες 

ούτε παγκοσμίως αποδεκτές, αφού πολλοί ειδικοί αντιμετωπίζουν τα 

πρότυπα σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ΔΟΠ» [162]. 

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 καλύπτουν μόνον τις ελάχιστες βασικές 

ανάγκες μιας εταιρίας και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη και 

συνεχή βελτίωση του. Στόχος της ολικής ποιότητας είναι η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσα από συνεχή βελτίωση των 

έμφυτων και επίκτητων δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα ΣΔΠ, αντίστροφα, πιστοποιεί ότι η'επιχείρηση 

έχει την αδιαμφισβήτητη ικανότητα να παράγει προϊόντα που ικανοποιούν τις 

προδιαγραφές και την ποιότητα που-έχει υποσχεθεί στον πελάτη. 

Η έννοια ποιότητα όμως από μόνη της, όπως αναφέρει ο κ. Α. Σπανός [215], 

αξιολογητής του Ευρωπαϊκού μοντέλου Ολικής Ποιότητας, σημαίνει απλά 
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την παροχή ποιοτικών προϊόντων από μια επιχείρηση, χωρίς παράλληλα και 

απαραίτητα κάτι τέτοιο να εξασφαλίζει και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Μπορεί δηλαδή μία επιχείρηση να παρέχει ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες 

της, αλλά το κόστος της να είναι τέτοιο που να δυσχεραίνει την συνέχιση της 

λειτουργίας της, ή την προτίμηση της από τους πελάτες. Αντίθετα, ο όρος 

ολική ποιότητα σημαίνει έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών και 

ενδυνάμωση των εργαζομένων για παροχή όσο το δυνατόν καλύτερου 

προϊόντος και υπηρεσίας στην καλύτερη δυνατή σχέση τιμή-ποιότητα. 

Ωστόσο, όλα αυτές οι ελλείψεις των προτύπων ISO 9000 δεν θεωρούνται 

μειονεκτήματα, μια που ο σκοπός τους είναι διαφορετικός. Είναι σχεδιασμένο 

να εξακριβώνει την επάρκεια ενός δεδομένου συστήματος ποιότητας, και να 

βεβαιώνει ότι το σύστημα αυτό ακολουθείται πιστά. Αλλωστε η ΔΟΠ απαιτεί 

και υποθέτει πως υπάρχει και ακολουθείται ένα αποτελεσματικό σύστημα 

ποιότητας. 

Όπως αναφέρουν οι Wilkinson και Witcher [95], το σύστημα μιας επιχείρησης 

αφορά την πολιτική ποιότητας, τις μεθόδους εργασίας, τις διαδικασίες και τα 

πρότυπα, τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα εγχειρίδιο, για να 

εξηγήσουνε στόχους και υπευθυνότητες. Το συστήματα ποιότητας και τα 

εγχειρίδια ποιότητας είναι απαραίτητα για την καλή επικοινωνία, και γι' αυτό 

πρέπει να είναι κατανοητά και ευέλικτα. Ακόμη, για μεγαλύτερη αξιοπιστία 

τους, τα συστήματα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν από εξωτερικούς φορείς, 

όπως ένας σημαντικός πελάτης, ή από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Αυτό το 

ρόλο ήρθανε να παίξουνε στις επιχειρήσεις τα πρότυπα ISO 9000. 
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5.4.2: Τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 Ως Πρώτο Βήμα Προς 

ΤηΑΟΠ 

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός ΣΔΠ, αναφέρεται από πάρα πολλούς ως 

ιδιαίτερα σημαντική για την υιοθέτηση της ΔΟΠ. Το σύστημα είναι αρκετά 

σαφές, απαιτεί οργάνωση και μεθοδικότητα και εισάγει όλες τις απαραίτητες 

έννοιες για την θεμελίωση της ποιότητας. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν 

είναι ούτε νέες ούτε επαναστατικές, αλλά δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και 

συντήρηση ελέγχων που διασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 

πελάτη. Η πιστοποίηση μιας εταιρίας σε ένα από τα πρότυπα της σειράς ISO 

9000 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια συνεχή και συνεπή 

προσπάθεια προς την ΔΟΠ, δεδομένου ότι μπορεί στη συνέχεια η επιχείρηση 

να εξασφαλίσει ευρύτερη και εντονότερη συμμετοχή των στελεχών και των 

εργαζομένων της και συνεχή ανίχνευση και προσήλωση στις ανάγκες του 

πελάτη. 

«Με την διασφάλιση ποιότητας και με κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως είναι 

η επιχειρησιακή κουλτούρα, η δέσμευση της διοίκησης, η ομαδική 

συνεργασία, η αξιοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων, η εστίαση στην 

ικανοποίηση του πελάτη, και η συνεχής αναζήτηση της βελτίωσης, είναι 

δυνατή η συνέχιση της πορείας προς την Ολική Ποιότητα» [224]. 

Σε έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις της Αυστραλίας σχετικά με τους 

παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην ανάπτυξη ολικής ποιότητας 

[102], ένας από τους συχνότερους παράγοντες που αναφέρονταν, ήταν. η 

ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός ΣΔΠ. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν, 

είχανε μόλις πιστοποιηθεί ή βρισκόταν στην διαδικασία της πιστοποίησης. 

Και ενώ κάποιες επιχειρήσεις δηλώσανε ότι αποφασίσανε αρχικά την 

ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος κυρίως για εμπορικούς και 

διαφημιστικούς λόγους, μετά την εφαρμογή του, υπήρχε ομόφωνη συμφωνία 

σχετικά με τα οφέλη της, τα οποία στην ουσία προωθούν την ανάπτυξη ολικής 

ποιότητας. Τα σημαντικότερα από αυτά τα οφέλη, όσον αφορά την εξέλιξη 

προς την ΔΟΠ, ήταν η επίσημη και πειθαρχημένη προσέγγιση διαχείρισης 

ποιότητας, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των στελεχών και 

εργαζομένων γύρω από τη ποιότητα, η ενημέρωση και τεκμηρίωση των 
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διαδικασιών, και η βελτίωση της επικοινωνίας και της ομαδικότητας μέσα 

στην επιχείρηση. 

Είναι απαραίτητο για μία επιχείρηση να περάσει από το στάδιο της 

διασφάλισης ποιότητας για να φτάσει στην Ολική Ποιότητα, κι' αυτό γιατί η 

Ολική Ποιότητα σημαίνει αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή τρόπου σκέψης και 

δράσης, και μπορεί να επιτευχθεί μόνον με προγραμματισμένα, διαδοχικά 

βήματα. \ Αλλωστε, το γεγονός πως η ΔΟΠ αποκαλείται συχνά ως μία 

φιλοσοφία ή αλλαγή κουλτούρας, χωρίς να αναφέρονται ξεκάθαρα οι 

απαιτήσεις της και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν, κάνει 

ιδιαίτερα δύσκολη την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης σε αυτήν. Είναι 

πολύ ευκολότερο να ευαισθητοποιηθεί η διοίκηση στο θέμα της ποιότητας 

και να επιτευχθεί η δέσμευση της σε ένα σαφές και οργανωμένο πρόγραμμα, 

με συγκεκριμένη αρχή και τέλος και με μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως είναι η 

ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός ΣΔΠ. Είναι κάτι πιο προσιτό, πιο εύκολο, και 

πιο τυποποιημένο και μπορεί να βάλει την επιχείρηση σε έναν δρόμο. 

Αλλωστε, η Ολική Ποιότητα απαιτεί ασφαλώς πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, 

και γι' αυτό καλό είναι να δοκιμάζει μια επιχείρηση αρχικά τις δυνάμεις της 

με κάτι που φαίνεται πιο εύκολο και είναι πιο μεθοδευμένο. Η ουσιαστική 

δέσμευση της διοίκησης σ ! αυτό το βήμα, μπορεί να αποτελέσει την αρχή 

μίας προσπάθειας που δεν θα σταματήσει ποτέΛ 

«Επειδή η ΔΟΠ αποτελεί ένα ταξίδι χωρίς τέλος (κεντρικό στοιχείο της ΔΟΠ 

είναι η συνεχής βελτίωση), μπορεί να είναι δύσκολη η εξασφάλιση της 

δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης σ' αυτό. Ένα μακρύ ταξίδι χωρίς σαφή 

χάρτη-οδηγό για το δρόμο είναι αδύνατο, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν 

σταδιακά μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, αποτελούν ένα καλό κλειδί εισόδου για 

οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να προχωρήσει προς την ολική ποιότητα. 

Έχει το πλεονέκτημα να αποτελεί ένα υποσύνολο της ΔΟΠ, το οποίο έχει 

ένα μετρήσιμο κατόρθωμα: την πιστοποίηση από έναν ανεξάρτητο φορέα» 

[216]. 

Παρόλο που η υπερβολική ενασχόληση αρκετών επιχειρήσεων με την 

πιστοποίηση και τα πιστοποιητικά αυτά καθ' αυτά, μπορεί να μειώσει τη 
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σημασία των προτύπων για την επιχείρηση, και να σταματήσει την 

προσπάθεια τους εκεί, είναι εξίσου δύσκολο να επιχειρηθεί ένα τεράστιο 

άλμα προς την ολική ποιότητα, χωρίς πρώτα να υπάρχει ένα ακέραιο ΣΔΠ, 

και χωρίς να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων. 

«Στον δρόμο προς την ολική ποιότητα μία επιχείρηση θα πρέπει 

προηγουμένως να περάσει από ορισμένα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η 

ύπαρξη ενός μηχανισμού ελέγχου και μέτρησης των κρίσιμων παραμέτρων 

των προϊόντων που κατασκευάζει η εταιρία σε σχέση με τις απαιτήσεις των 

πελατών. Πρόκειται δηλαδή για την ύπαρξη υποδομής ελέγχου ποιότητας 

τελικών προϊόντων με ένα ελάχιστο αριθμό ανθρώπων και οργάνων στην 

μονάδα παραγωγής. Το δεύτερο στάδιο είναι η ύπαρξη ενός συστήματος 

ποιότητας που ικανοποιεί κάποιες προδιαγραφές/ απαιτήσεις, από τον 

σχεδιασμό ενός προϊόντος, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την 

αποθήκευση και την διάθεση. Το τρίτο στάδιο είναι η Ολική Ποιότητα, και 

για να υπάρξει αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχουν προϋπάρξει τα δυο άλλα» 

[189]. 

«Η ολική ποιότητα μπορεί να θεωρηθεί σαν τις εξωτερικές περιφέρειες ενός 

συστήματος ομόκεντρων κύκλων, με τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση 

ποιότητας στο μέσον. Το πήδημα στις εξωτερικές περιφέρειες μπορεί να 

αφήσει ένα επικίνδυνο κενό στην μέση. Παρόλο που μπορεί κάποιες 

επιχειρήσεις να κινηθούν γρηγορότερα κατά μήκος του δρόμου, από τον 

στατιστικό ποιοτικό έλεγχο στην διασφάλιση και διαχείριση της ποιότητας 

και τέλος στην ολική ποιότητα, αυτά τα στάδια παραμένουν απαραίτητα για 

την επιτυχία» [212]. 

ί Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 

απαραίτητα αλλά όχι αρκετά. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν γέφυρα που θα βοηθήσει μία επιχείρηση να 

μετακινηθεί από ένα μη-πειθαρχημένο και ανεπαρκώς διατυπωμένο σύστημα 

ποιότητας, σε ένα ευρέως αναγνωρισμένο, αποτελεσματικό και τεκμηριωμένο 

σύστημα ποιότητας, ευρέως κατανοητό από ολόκληρο τον οργανισμό. Τα 

πρότυπα μπορούν να προσφέρουν την πειθαρχία και το πλαίσιο που 

χρειάζεται για μια σημαντική βελτίωση του ποιοτικού συστήματος μιας 
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επιχείρησης. Η εφαρμογή τους καλλιεργεί την δέσμευση και αφοσίωση της 

διοίκησης της στην ποιότητα, η οποία αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση 

για οποιαδήποτε βελτίωση της. Η σειρά ISO 9000 αποτελεί ένα βήμα 

μετακίνησης από ένα σύστημα προσανατολισμένο στα προϊόντα σε ένα 

σύστημα προσανατολισμένο στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα. \ 

«Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αποτελούν το ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων 

για ένα σύστημα ποιότητας, και δεν εμποδίζουν μια επιχείρηση να 

δημιουργήσει ένα περισσότερο πλήρες σύστημα ποιότητας. Δεν υπάρχει 

αντίθεση με το MBNQA πρότυπο, απλά το ISO αποτελεί υποσύνολο του. Γι' 

αυτό η προτεινόμενη στρατηγική είναι να αναβαθμίσει πρώτα μία επιχείρηση 

το σύστημα ποιότητας της εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις ενός από τα πρότυπα 

της σειράς ISO 9000. Αυτό θα κτίσει εμπιστοσύνη, και ομαδικότητα στην 

επιχείρηση, πειθαρχία, συμμετοχή, καθώς και δέσμευση της διοίκησης στην 

βελτίωση της ποιότητας. Ακόμη θα εισάγει τις απαραίτητες διαδικασίες για 

συνεχή βελτίωση του συστήματος και θα διευκολύνει σημαντικά την 

επιχείρηση στο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η ανάπτυξη ενός 

συστήματος ολικής ποιότητας» [178]. 

[ Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας (EOQ) [212], χαρακτηρίζει το δρόμο 

προς την ολική ποιότητα σαν ένα ισορροπημένο οργανικό μονοπάτι 

ανάπτυξης, και είναι αισιόδοξοι σχετικά με τον ρόλο της πιστοποίησης σ' 

αυτό, επειδή έχει διαδώσει και έχει κάνει κατανοητό το μήνυμα της 

ποιότητας, ακόμη και μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

y 

«Κάθε επιχείρηση που ξεκινάει μια προσπάθεια εφαρμογής ΔΟΠ, θα πρέπει 

πρώτα να εξετάσει την επάρκεια του συστήματος ποιότητας που έχει. Αυτό 

αποτελεί την βάση από την οποία μπορούν να ξεκινήσουν οι προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας. Η χρησιμοποίηση ενός προτύπου ISO 9000 για 

αυτήν την εξέταση, παρέχει ικανοποιητικά κριτήρια αξιολόγησης, και μια 

μεθοδευμένη προσέγγιση για περιοδική επαναξιολόγηση του συστήματος 

ποιότητας» [166]. 

Επειδή όμως ένα αποτελεσματικό σύστημα ΔΟΠ σημαίνει συνεχείς αλλαγές 

και βελτιώσεις του συστήματος ποιότητας, αυτή η τακτική και 
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αποτελεσματική επαναξιολόγηση και βελτίωση του βάσει καταγεγραμμένων 

στοιχείων, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την μακροπρόθεσμη επιτυχία του. 

Ακόμη, η ανάλυση και εξέταση όλων των εργασιών σαν μέρος της 

προσπάθειας που απαιτείται για το ISO φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα 

και ευκαιρίες για βελτίωση. Αναλύοντας πως δουλεύει κάθε διαδικασία, 

κάνοντας τα διαγράμματα ροής, και επισημαίνοντας τους χρόνους εργασίας, 

μπορούν να εντοπισθούν σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης. 

«Εκτός εάν μία επιχείρηση έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στο σύστημα 

ποιότητας που εφαρμόζει, μετά από πρόσφατη αξιολόγηση του, και 

επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της πιστής εφαρμογή του. σε κάθε 

άλλη περίπτωση, η επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του σύμφωνα 

με τα πρότυπα ISO 9000, είναι τόσο κρίσιμες για την υγεία της επιχείρησης 

όσο είναι και μια οικονομική επιθεώρηση. Παρόλο που η άσκηση αυτή δεν 

αποτελεί ολοκληρωμένο μονοπάτι για την ΔΟΠ, θα πρέπει να αυξήσει την 

ευαισθησία για ποιότητα, και την ανάγκη για ένα δομημένο και συμπαγές 

σύστημα ποιότητας. Η άσκηση αυτή μπορεί απλά να οδηγήσει στην 

«επιφώτιση» που πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί πριν ξεκινήσει ένα 

πρόγραμμα ΔΟΠ» [166] 

Αλλωστε, ανάμεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ, όπως αλλαγή εταιρικής κουλτούρας, δέσμευση της 

ηγεσίας, δομικές αλλαγές, αναγνώριση και μέτρηση του κόστους ποιότητας, 

συνεργασία με τους προμηθευτές, συνεχής βελτίωση και εκπαίδευση, 

αναφέρεται και η ύπαρξη ενός ΣΔΠ. Συγκεκριμένα, ο Oakland συνιστά ότι μία 

εταιρία πρέπει να οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ανθρώπινος 

παράγοντας, ο τρόπος διοίκησης και οι τεχνολογικές παράμετροι ποιότητας 

που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, να βρίσκονται υπό συνεχή και 

αποτελεσματικό έλεγχο. 

Ένα ΣΔΠ μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και χωρίς να είναι πιστοποιημένο 

από κάποιον διεθνή φορέα πιστοποίησης, αλλά οι ανάγκες της εποχής 

αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να λάβουν αυτά τα πιστοποιητικά, αφού η 

συμμόρφωση σε πρότυπα προσδίδει έξωθεν καλή μαρτυρία ότι το ΣΔΠ 

αξιολογήθηκε αντικειμενικά, και αποδεικνύει ότι η εταιρία έχει μία 

διακηρυγμένη πολιτική στα θέματα ποιότητας. 
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Μία άλλη άποψη, η οποία ενδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι η ανάπτυξη ΣΔΠ 

κατά ISO 9000, μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς την ολική ποιότητα, 

είναι αυτή των Refer, Gustafson, Demarie, και Mullane [106], σύμφωνα με την 

οποία, η αντίσταση των εργαζομένων στην υιοθέτηση ενός καινούργιου 

προγράμματος, ή γενικότερα στην υιοθέτηση οτιδήποτε καινούργιου, όπως 

είναι και η προσέγγιση της ΔΟΠ, εξαρτάται από το πόσο κοντά, ή μακριά, 

τοποθετείται αυτό το καινούργιο σε σχέση με την προηγούμενη λειτουργία. 

Έχει αποδειχθεί στην βιβλιογραφία [106], πως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 

το ιδεατό/ καινούργιο, βρίσκεται πολύ κοντά στο προηγούμενο, θεωρούν μη 

αναγκαία την αλλαγή, δεν πείθονται εύκολα και άρα δεν πετυχαίνεται η 

δέσμευση τους. Αντίθετα όμως, όταν πιστεύουν ότι το ιδεατό βρίσκεται 

πολύ μακριά από το προηγούμενο, δημιουργείται άγχος και δυσπιστία για την 

δυνατότητα της επιχείρησης να τα καταφέρει, προκαλώντας και πάλι την 

αντίσταση στην αλλαγή και την έλλειψη πραγματικής δέσμευσης. 

Υποστηρίζεται λοιπόν, ότι υπάρχει μία «ζώνη αποδοχής της αλλαγής», η 

οποία αφορά το κενό μεταξύ του ιδεατού και του υφιστάμενου, έξω από την 

οποία, είτε προς τα δεξιά (μεγαλύτερο κενό), είτε προς τα αριστερά 

(μικρότερο κενό), η αντίσταση στην αλλαγή μεγαλώνει. Σύμφωνα με αυτήν 

την άποψη, το ιδανικό για μια επιχείρηση, είναι να προχωράει με καλά 

δομημένα και σχεδιασμένα βήματα, όπου το καινούργιο κάθε φορά, δεν είναι 

ούτε πολύ κοντά αλλά ούτε και πολύ μακριά από το παλιό, θέτοντας το μεταξύ 

τους κενό, μέσα στην ζώνη της αποδεκτής αλλαγής. / 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα παραπάνω, χρησιμοποιείται .η 

περίπτωση των σεισμών. Οι ασήμαντοι σεισμοί, όπως και οι πολύ μικρές 

αλλαγές στην επιχείρηση, προκαλούν μεν έντονες βοές αλλά δεν κάνουν 

τίποτα, ή κάνουν πολύ λίγα, για την ανακούφιση της πίεσης. Οι μεγάλοι 

σεισμοί, όπως και οι ριζικές αλλαγές στις επιχειρήσεις, ανακουφίζουν βέβαια 

την πίεση, αλλά συνήθως προκαλούν μεγάλες, και ανεπιθύμητες 

καταστροφές. Το ιδανικό, είναι μία σειρά από μεσαίους, ανώδυνους σεισμούς, 

οι οποίοι, χωρίς να είναι καταστροφικοί, επιφέρουν ταυτόχρονα σημαντική 

ανακούφιση της πίεσης [106]. 

/ Η διασφάλιση ποιότητας, μπορεί να βοηθήσει σαν ένα τέτοιο πρόγραμμα 

«μετάβασης», αφού ούτε πολύ κοντά βρίσκεται στον απλό ποιοτικό έλεγχο, 

5-94 



που συνήθως αποτελεί την προηγούμενη κατάσταση των επιχειρήσεων, ούτε 

και πολύ μακριά, αφού μετατοπίζει την έμφαση από τον εντοπισμό και την 

θεραπεία στην πρόληψη, χωρίς ταυτόχρονα να απαιτεί σημαντικές αλλαγές 

κουλτούρας ή δομής στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση 

ποιότητας, ιδιαίτερα όταν η διαδικασία ανάπτυξης του ΣΔΠ γίνεται συνειδητά 

και υπεύθυνα και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν βρίσκεται ούτε πολύ 

κοντά, ούτε πολύ μακριά από την ΔΟΠ. Και τα δύο αποτελούν κατά βάση 

συστήματα πρόληψης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την μείωση της 

κακής ποιότητας, αλλά παρουσιάζουν και σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

την διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, την διαχείριση των σχέσεων με 

τους προμηθευτές και τους πελάτες, και την γενικότερη κουλτούρα σχετικά 

με την ποιότητα. Και πάλι όμως, η μετάβαση από την διασφάλιση ποιότητας 

στην διοίκηση ολικής ποιότητας, μπορεί να επιτευχθεί με καλά οργανωμένα 

ενδιάμεσα βήματα, ικανοποιώντας σταδιακά όλα τα στοιχεία της ολικής 

ποιότητας που δεν καλύπτουν τα πρότυπα. / 

Έτσι, εάν σαν πρώτο βήμα, η διασφάλιση ποιότητας και η πιστοποίηση 

αντιμετωπιστούν ως το «ιδεατό» για την επιχείρηση, το κενό που υπάρχει 

μεταξύ αυτής και της προηγούμενης κατάστασης της επιχείρησης, δεν είναι 

ούτε πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, και μπορεί να πέσει μέσα στη ζώνη της 

αποδεκτής αλλαγής. Αντίθετα, εάν κατευθείαν τεθεί η ΔΟΠ ως το «ιδεατό», 

το κενό σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση θα είναι τεράστιο, και άρα 

θα πέφτει έξω από τη ζώνη αποδεκτής αλλαγής, κάνοντας πολύ δύσκολη τη 

δέσμευση των εργαζομένων και της μεσαίας διοίκησης. 

Όπως παρατηρούν οι Smith et al [122]: «Οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και να διατηρήσουν προγράμματα αλλαγής που είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκα και αφηρημένα. Η επιτυχημένη αλλαγή, αναπόφευκτα, 

υποδεικνύει την εισαγωγή ενός περιορισμένου αριθμού νέων θεμάτων και 

ιδεών». \ 

Επίσης, οι Saraph et al-[107] προτείνουν: «Μια σειρά από ενδιάμεσες αλλαγές 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για την εφαρμογή ριζικών 

ανακατατάξεων, όπως είναι η ΔΟΠ Καθώς τα μέλη της επιχείρησης 

μαθαίνουν για την ΔΟΠ, μέσα από εκπαίδευση, ή μέσα από την εμπειρία τους, 

πρόσθετα στοιχεία αναγνωρίζονται και προστίθενται στην αντίληψη του τι θα 
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πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα ολικής ποιότητας, ή όπως έχει 

επικρατήσει να λέγεται, διοίκησης ολικής ποιότητας» [107]. 

( Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο εισαγωγής στη ΔΟΠ εντοπίζεται από τον 

Dolores [117]: «Για να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ΔΟΠ, οι 

επιχειρήσεις έπρεπε να σχεδιάσουν ένα σύστημα ποιότητας που βασίζεται 

στην πρόληψη. Δεν είναι εύκολη όμως η μετάβαση από ένα σύστημα 

βασισμένο στον εντοπισμό, σε ένα σύστημα βασισμένο στην πρόληψη, και 

έτσι, τα προϋπάρχοντα συστήματα ποιότητας, βασισμένα στον εντοπισμό, 

αποδείχτηκαν ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή της ΔΟΠ». Αυτό το 

σοβαρό εμπόδιο, από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην πρόληψη, 

ξεπερνιέται σημαντικά με την ανάπτυξη των ΣΔΠ ISO 9000, φέρνοντας τις 

επιχειρήσεις ένα βήμα πιο κοντά στην ΔΟΠ. 

[Επίσης, όπως αναφέρουν οι Price και Chen [116], ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα 

! στην υιοθέτηση της ΔΟΠ και των αρχών της, ιδιαίτερα στις μικρές 

επιχειρήσεις, είναι η ανάπτυξη και τήρηση τεκμηριωμένων διαδικασιών. 

Συγκεκριμένα αναφέρουνε ότι, οι λόγοι για τους οποίους προβάλλεται αυτή η 

αντίσταση είναι: α)Πολλές δραστηριότητες για τις οποίες θα μπορούσε να 

οριστεί μία τυπική διαδικασία, εκτελούνται από ένα μόνον άτομο, το οποίο 

αντιστέκεται στην τεκμηρίωση της διαδικασίας, β)Λόγω των γρήγορων 

αλλαγών που συμβαίνουν, απαιτούνται αρκετά συχνές αντικαταστάσεις των 

διαδικασιών, με αποτέλεσμα η τεκμηρίωση να αντιμετωπίζεται ως μάταιη και 

χάσιμο χρόνου, γ)Ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν συχνά 

διαδικασίες για τις οποίες υπάρχει ελάχιστη ή και καθόλου προηγούμενη 

εμπειρία, με αποτέλεσμα να διστάζουν να τεκμηριώσουν διαδικασίες τις 

οποίες δεν κατανοούν πλήρως, και δ)Η αντίσταση ατόμων που έχουν 

αποκλειστική γνώση του πώς εκτελούνται ορισμένα πράγματα πάνω στην 

εργασία τους. Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση μιας διαδικασίας που εμπεριέχει 

αυτή τη γνώση, τους καθιστά λιγότερο πολύτιμους για την επιχείρηση και, 

κατά την αντίληψη τους, περισσότερο ευάλωτους. Αλλωστε, η έμφαση που 

δίνεται από την ΔΟΠ στην ανάπτυξη και τήρηση τυπικών διαδικασιών σαν 

βασικό οδηγό προς την συνεχή βελτίωση, είναι άλλωστε ένας από τους 

λόγους που πολλά άτομα την αντιμετωπίζουν σαν απειλή για την εργασία 

τους. ν 
7V-* 
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Όπως όμως αναφέρουν και οι Vondemberse και White [11], οι επιχειρήσεις που 

έχουν υιοθετήσει την συνεχή βελτίωση σαν βασική επιχειρησιακή 

φιλοσοφία, αναφέρουν την τυποποίηση και τεκμηρίωση των διαδικασιών ως 

το πρώτο και τελευταίο βήμα οποιουδήποτε επιτυχημένου προγράμματος 

βελτίωσης. Συγκεκριμένα, αναφέρουνε πως ενδεδειγμένα βήματα γι' αυτά τα 

προγράμματα είναι: Τυποποίηση και τεκμηρίωση των υφιστάμενων 

διαδικασιών - Ανάπτυξη ομάδων για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης σε 

αυτές τις διαδικασίες - Χρήση των κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης και των 

εργαλείων λύσης προβλημάτων - Εφαρμογή του κύκλου PDCA για την 

πραγματοποίηση της βελτίωσης - Τεκμηρίωση των νέων βελτιωμένων 

διαδικασιών. 

Από τα παραπάνω βλέπουμε πως η προσφορά των προτύπων, και ως προς αυτό 

το πρόβλημα υιοθέτησης της ΔΟΠ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις 

επιχειρήσεις, αφού εισάγει την έννοια της τυποποίησης και τεκμηρίωσης των 

διαδικασιών, η οποία βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση τους, και προσφέρει 

ουσιαστικά το πρώτο βήμα για την βελτίωση τους. Μένει στην συνέχεια στις 

επιχειρήσεις να αξιοποιήσουνε αυτό το βήμα, ακολουθώντας τα επόμενα 

βήματα της συνεχούς/ κυκλικής προσπάθειας, που αναφέρουν οι Vondemberse 

και White. 

Ο Pfeifer [175] σχολιάζει σχετικά: «Η εφαρμογή των προτύπων ISO 9000, 

μπορεί να αποτελέσει μία γερή βάση για ένα σύγχρονο σύστημα ποιότητας. 

Μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο σημείο εκκίνησης για ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο σύστημα, το οποίο εστιάζει στις απαιτήσεις του εσωτερικού και 

εξωτερικού πελάτη. Επιπρόσθετα, η εμπιστοσύνη των πελατών στην απόδοση 

ενός συστήματος ποιότητας αυξάνει, όταν το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί 

βάσει των διεθνώς καθιερωμένων προτύπων ISO 9000». 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Searstone αναφέρει: «Αλλωστε, η ανάπτυξη ενός ΣΔΠ 

σύμφωνα με κάποιο αναγνωρισμένο πρότυπο, όπως το ISO 9000, δεν 

προαπαιτεί την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ, ενώ αντίθετα, η υιοθέτηση 

μιας πολιτικής ποιότητας όπως η ΔΟΠ, προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας όπως το ISO 9000» [172]. 
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^> ^ Γ θ Sullivan [20] ξεχωρίζει επτά επίπεδα στο «κτίσιμο της ποιότητας»: 

i.\? y % 7ο Επίπεδο: Επιθεώρηση στο τέλος της Παραγωγής. Επιθεωρήσεις των 

, ^ J -.τ - τελικών προϊόντων. Εργασίες λύσης προβλημάτων. (Εστίαση στο προϊόν) 

^ -Ρ 2ο Επίπεδο: Διασφάλιση Ποιότητας κατά την παραγωγή. Στατιστικός 

ποιοτικός έλεγχος. Αποφυγή προβλημάτων στον σχεδιασμό. (Εστίαση στην 

διαδικασία) 

3ο Επίπεδο: Διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. 

(Εστίαση στο σύστημα) 

4ο Επίπεδο: Αλλαγή της σκέψης όλων των υπαλλήλων μέσω της μόρφωσης και 

της εκπαίδευσης. (Εστίαση στον άνθρωπο) 

5ο Επίπεδο: Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού προϊόντων και διαδικασιών για 

πιο εύρωστη και αυτοδύναμη λειτουργία(μη επηρεαζόμενη από τα λάθη της 

παραγωγής), με χαμηλότερο κόστος. (Εστίαση στην Κοινωνία) 

6ο Επίπεδο: Υπολογισμός της Συνάρτησης Απώλειας Ποιότητας του Taguchi -

Quality Loss Function (Εστίαση στο κόστος). 

7ο Επίπεδο: Ανάπτυξη της λειτουργίας της ποιότητας (Quality Function 

Deployment) για την μετάφραση «της φωνής του πελάτη» σε παραγωγικούς 

όρους. (Εστίαση στον Πελάτη). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάπτυξη και πιστοποίηση ΣΔΠ κατά τα πρότυπα 

ISO 9000, προάγει τις επιχειρήσεις από το πρώτο στο δεύτερο επίπεδο 

«κτισίματος της ποιότητας», ενώ μένουν να γίνουν αρκετά ακόμη βήματα από 

τις επιχειρήσεις, για να φτάσουνε στην Ολική Ποιότητα. · 

>ΓΧ Τα επόμενα βήματα μετά την πιστοποίηση, που διαλέγουν να κάνουν μερικές 

από τις μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις, Siemens, Intrakom, IBM, στο 

δρόμο προς την ολική ποιότητα, βλέπουμε πως καλύπτουν σχεδόν όλες τις 

ελλείψεις των προτύπων ως προς την ΔΟΠ και συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

(S "έλεγχος, βελτίωση και συντήρηση του συστήματος ποιότητας, ; ορισμός 

στόχων ποιότητας και καθορισμός αρμοδιοτήτων καν ευθυνών, 

παρακολούθηση αποτελεσμάτων,"!μέτρηση κόστους ποιότητας,'-, ενημέρωση 

και εκπαίδευση συνεργατών, ; ανάπτυξη και τεκμηρίωση στοιχείων 

τεχνολογίας (διαδικασίες, περιβάλλον, ασφάλεια, συντήρηση, πρόληψη 

ελαττωμάτων, σύγχρονα εργαλεία και μέθοδοι κ.α.),.<'Γ ;ανάπτυξη και 

τεκμηρίωση στοιχείων ανταγωνισμού (ρυθμός βελτίωσης, αξιοποίηση 
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πληροφοριών, σχέσεις με προμηθευτές, σχέσεις με πελάτες, κόστος 

ποιότητας κ.α.)\ τακτικές έρευνες αγοράς για τη συνεχή παρακολούθηση των 

επιθυμιών και αναγκών των πελατών και για τη συνεχή βελτίωση προϊόντων 

και υπηρεσιών,Ασυνεχή εκπαίδευση στελεχών και υπαλλήλων σε θέματα 

ποιότητας, καιάπαρακολούθηση ανταγωνιστών και κορυφαίων εταιριών 

(benchmarking) [195]. 

Ελληνικές επιχειρήσεις που εφήρμοσαν τα πρότυπα, αναφέρουν σχετικά 

[201]: «Για την εκπλήρωση της γενικότερης στρατηγικής της εταιρίας μας για 

βελτίωση της ποιότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους 

και αύξηση της πρωτοβουλίας και της ευελιξίας των συνεργατών μας, 

εφαρμόσαμε στα πλαίσια του ΣΔΠ ένα σύστημα Συνεχούς Βελτίωσης. 

Προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήματος αυτού είναι η ενεργός 

συμμετοχή των συνεργατών μας στην επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν 

και απασχολούν την επιχείρηση και δεν έχουν οπωσδήποτε σχέση με την 

ποιότητα. Οι ομάδες ποιότητας, η διαδικασία των προτάσεων βελτίωσης και η 

συνεχής ενημέρωση είναι διαδικασίες με στόχο την αύξηση της 

πρωτοβουλίας και την συμμετοχή». 

r Ο διεθνής οργανισμός προτύπων ISO, συνειδητοποιώντας ίσως ότι απλώς μία 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 δεν είναι πλέον αρκετή για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων στα νέα οικονομικά δεδομένα που έχει θέσει η διεθνοποίηση 

και οι ανοιχτές αγορές, διαμόρφωσε το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας "ISO -

9004, part 4: Quality management and Quality system elements - Guidelines for 

quality improvement". To πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για την διαχείριση 

και βελτίωση της ποιότητας και για τα στοιχεία που απαιτούνται από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η 

πιστοποίηση μιας εταιρίας σ' αυτό. Συγκεκριμένα, το πρότυπο ISO 9004 

αναφέρεται στην ανάγκη για ικανοποίηση των πελατών, στο οικονομικό 

όφελος της μείωσης του κόστους μέσα από την συνεχή βελτίωση, στην 

ανάγκη για επανα-πληροφόρηση από τον πελάτη, στην ανάγκη για πρόληψη 

και ευρύτερη εκπαίδευση και στην δημόσια ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια 

του προϊόντος. Οι απαιτήσεις για διάφορα στοιχεία του συστήματος 

ποιότητας, ταιριάζουν απόλυτα με αυτές της ΔΟΠ. Γι' αυτό το λόγο, η 

υιοθέτηση του προτύπου, για καθαρά εσωτερικούς λόγους, μπορεί να είναι 
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ένα καλό επόμενο βήμα για έναν οργανισμό που έχει ήδη πιστοποιηθεί ή που 

ετοιμάζεται να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001, 9002 ή 9003 [166]. 

Στο ISO 9004, είναι σαφής η απαίτηση από το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, 

να ανιχνεύει τις ανάγκες της αγοράς και να "ηγείται" στην καθιέρωση των 

ποιοτικών απαιτήσεων των προϊόντων. Αντίθετα αυτή η απαίτηση για 

εμπλοκή του μάρκετινγκ στον καθορισμό των ποιοτικών απαιτήσεων των 

προϊόντων δεν είναι σαφής στα ISO 9001-2-3, αφού τα πρότυπα αυτά 

προορίζονται για να ικανοποιήσουν "εξωτερικές συμβατικές απαιτήσεις", 

απαιτήσεις δηλαδή οι οποίες ορίζονται απευθείας από τον πελάτη και η 

επιχείρηση έχει μόνον την ευθύνη να τις μετατρέψει σε προδιαγραφές. 

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η απαίτηση του προτύπου ISO 9004 για 

μέτρηση του κόστους ποιότητας, δίνοντας έτσι έμφαση στην αποδοτικότητα, 

και όχι μόνον στην αποτελεσματικότητα, των διαδικασιών και μεθόδων 

διαχείρισης της ποιότητας. 

Δύο από τις σοβαρότερες κριτικές που γίνονται στα πρότυπα της σειράς ISO 

9000, αφορούν την έλλειψη απαιτήσεων σχετικά με την ικανοποίηση του 

πελάτη και την αποδοτικότητα των διαδικασιών, και τα δύο από τα οποία 

καλύπτονται από το πρότυπο ISO 9004. 
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5.4.3: Σύγκριση ISO 9000, MBNQA, Και EOA 

Υπάρχει συχνά σύγχυση σχετικά με την σχέση του ISO 90000 και του 

MBNQA. Τα δύο συστήματα συγκρίνονται και οι υποστηρικτές του δεύτερου 

θεωρούν πως οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000 είναι πολύ λιγότερες από 

αυτές του MBNQA, και άρα δεν μπορούν να προσφέρουν αρκετά σε μια 

επιχείρηση, ώστε να κερδίσει την διεθνή φήμη ποιότητας που κερδίζει με την 

ΔΟΠ. Αντίθετα οι υποστηρικτές του πρώτου, υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις 

του είναι πολύ πιο ξεκάθαρες και πιο εύκολα εφαρμόσιμες από αυτές του 

MBNQA. 

Ο Lamprecht [178] αναφέρει σχετικά: «Παρόλο που και τα δυο είναι πρότυπα 

συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η προσέγγιση τους είναι πολύ 

διαφορετική. To MBNQA έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί ένα πρότυπο 

άριστο σύστημα ποιότητας διεθνούς κύρους, που μόνον ένας περιορισμένος 

αριθμός επιχειρήσεων μπορεί να κατέχει, ενώ κάθε ένα από τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βασικό σύστημα ποιότητας που 

μπορεί να αποκτήσει κάθε επιχείρηση, και που μπορεί να χρησιμέψει σαν 

απαίτηση συναλλαγής». 

To MBNQA και το ISO 9000 είναι δύο διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να 

συνεισφέρουν το ένα στο άλλο εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Τα κριτήρια 

του Baldrige φυσικά προχωρούν πολύ πιο μακριά από αυτά του ISO, το οποίο 

δεν προνοεί άμεσα για την συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση του 

πελάτη. Πολλές επιχειρήσεις όμως χρησιμοποιούν τα δύο κριτήρια 

συμπληρωματικά, είτε ακολουθώντας το ένα μετά το άλλο, είτε ακολουθώντας 

τα ταυτόχρονα. 

Επειδή το ISO 9001 είναι το πιο πλήρες πρότυπο από τα τρία, θα εξεταστεί 

αυτό και θα συγκριθεί με τα άλλα δύο. To ISO 9001 αποτελείται από 20 

στοιχεία και διακρίνονται οι παρακάτω βασικές αρχές και αξίες για την 

εφαρμογή του [30]: 

Συμμόρφωση Προϊόντων ή Υτα]ρεσιών: Η Συμμόρφωση αποτελεί βασική 

απαίτηση και αρχή των προτύπων. Πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε η 

διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν είναι σύμφωνο με 
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τις προδιαγραφές του. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 

τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την 

αξιολόγηση, το διαχωρισμό και την απομάκρυνση των μη-συμμορφούμενων 

προϊόντων. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ενημέρωση του υπεύθυνου 

προσωπικού γι' αυτές τις μη-συμμορφώσεις. Τέλος, οι εργαζόμενοι και η 

διοίκηση πρέπει να καταλαβαίνουν πλήρως το σύστημα και τις διαδικασίες, 

ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις σωστές 

διορθωτικές ενέργειες για αποφυγή πιθανών προβλημάτων και λαθών στο 

μέλλον. Η συμμόρφωση είναι βασική σε 10 από τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Τεκμηρίωση: Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση 

να εγγυηθεί στους πελάτες της ότι είναι σε θέση να τους παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Γι' αυτό το λόγο, είναι 

αναγκαίο να αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να διατηρείται ένα καλά 

σχεδιασμένο και τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας. Η τεκμηρίωση είναι 

βασική σε 17 από τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Σχεδιασμοί: Ποιότητας και Πρόληψη: Η πρόληψη και ο σχεδιασμός της 

ποιότητας μέσα στο ίδιο το προϊόν ή την παραγωγική διαδικασία, είναι βασικά 

για έξι από τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτή άλλωστε είναι μία από τις 

σημαντικότερες προσφορές του προτύπου στην επιχείρηση, αφού έτσι 

πετυχαίνει την μετάβαση από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην πρόληψη. 

Επιθεώρηση και Δοκιμή: Η τελική επιθεώρηση και δοκιμή πριν από την 

διάθεση του προϊόντος/ υπηρεσίας στην αγορά, είναι βασικά για τρεις από τις 

απαιτήσεις του προτύπου. 

Η πλήρης κατανόηση αυτών των βασικών αρχών, όχι μόνον από την ανώτατη 

διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή τους, αλλά και από όλους τους 

ανθρώπους που αναπτύσσουν τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τις οδηγίες 

εργασίας, είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τεκμηρίωση 

του συστήματος ποιότητας. Την σημαντικότητα αυτών των βασικών αρχών 

στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας, τονίζουν 

άλλωστε από την εμπειρία τους, οι υπεύθυνοι πολλών πιστοποιημένων 

εταιριών, μεταξύ των οποίων και οι Du Pont, UCB Chemical Sector, Dow 

Corning, και Union Carbide [30]. 
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Μαζί με τις παραπάνω βασικές αρχές, επίσης σημαντικά είναι η δέσμευση της 

ηγεσίας, η εστίαση στον πελάτη, και η διοίκηση βάσει στοιχείων, παρόλο 

που δεν δίνεται σ' αυτά τόση έμφαση όση δίνεται από τα βραβεία διαχείρισης 

ποιότητας MBNQA και EQAiTSxat, ενώ τα πρότυπα ISO 9000 εστιάζουν στην 

συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές (εσωτερική ποιότητα), τα άλλα δύο 

βραβεία εστιάζουν στην λειτουργική απόδοση της επιχείρησης και στην 

ποιότητα όπως αυτήν ορίζεται από τον πελάτη (εξωτερική ποιότητα).\ Τα 

πρότυπα ISO 9000 έχουν πολύ πιο περιορισμένο ορίζοντα από τα άλλα δύο 

βραβεία ποιότητας, δίνοντας περισσότερο έμφαση στην τεκμηρίωση και στην 

τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις παρακάτω διαφορές όσον 

αφορά τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000 και τα πολύ ευρύτερα κριτήρια 

των βραβείων ποιότητας MBNQA και EQA [30], [13]: 

• To MBNQA εστιάζει στην απόδοση της επιχείρησης, στην 

ανταγωνιστικότητα και στην αξία που προσφέρεται στον πελάτη, ενώ η 

σειρά ISO 9000 εστιάζει στην συμμόρφωση με τις πρακτικές που 

αναφέρονται στο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης 

• Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 δίνουν έμφαση στον ρόλο της 

επιθεώρησης και της δοκιμής, ενώ αντίθετα τα άλλα δύο βραβεία τονίζουν 

την ανάγκη να αντικατασταθεί η επιθεώρηση και η δοκιμή με την 

πρόληψη. 

• Μαζί με την επιθεώρηση και την δοκιμή, η συμμόρφωση και η τεκμηρίωση 

παίζουνε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των προτύπων, ενώ δεν δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση σ' αυτά από τα άλλα δύο βραβεία. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται κυρίως στο ότι το MBNQA αναγνωρίζει ότι η ποιότητα 

καθορίζεται από τον πελάτη, ενώ η σειρά ISO 9000 την ορίζει σαν 

συμμόρφωση στις γραπτές προδιαγραφές. 

• Για το MBNQA, η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί πολύ σημαντικό 

στοιχείο επιτυχίας, ενώ η σειρά ISO 9000 δεν εξετάζει κρίσιμα στοιχεία 

της ποιότητας υπηρεσιών, όπως η διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες. 

• Στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, η Διοίκηση δεν εμπλέκεται 

τόσο ενεργά, δεν είναι απαραίτητα τόσο αφοσιωμένη, και δεν απαιτείται να 

παίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών στόχων 
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βελτίωσης της ποιότητας, όπως απαιτείται από τα άλλα δύο βραβεία. Το 

μόνο που οφείλει είναι να δεσμευτεί στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός 

τεκμηριωμένου συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001. 

• Το ίδιο ισχύει και για την αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη. Δεν 

είναι απαραίτητο για τα πρότυπα ISO 9000 να εξεταστεί εκτενώς η σχέση 

της επιχείρησης με τους πελάτες της, καθώς και η επαρκής μελέτη και 

κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών της και των κρίσιμων ποιοτικών 

παραγόντων για την ανταγωνιστικότητα της, όπως απαιτείται από τα άλλα 

δύο βραβεία ποιότητας. 

• Η ανάπτυξη και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η συμμετοχή και 

συνεργασία των εργαζομένων, τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας στα 

δύο βραβεία ποιότητας, δεν καλύπτονται και δεν απαιτούνται από τα 

πρότυπα. 

• Επίσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός ποιότητας, ο οποίος καλύπτεται 

εκτενώς από τα άλλα δύο βραβεία ποιότητας, δεν απαιτείται από τα 

πρότυπα ISO 9000 για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας. 

• Τα πρότυπα δεν απαιτούνε ανταγωνιστική ταχύτητα και χρόνο παραγωγής 

ώστε να εισάγονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πρώτα στην αγορά. 

• Επίσης, τα πρότυπα δεν απαιτούν αποδείξεις ικανοποιητικής απόδοσης της 

επιχείρησης, π.χ. στην ποιότητα ή την αποστολή του προϊόντος. Το 

MBNQA δίνει μεγάλη έμφαση στα αποτελέσματα και στις βελτιώσεις που 

επιφέρει το σύστημα, ενώ η σειρά ISO 9000 δεν αξιολογεί τα 

αποτελέσματα και τις πραγματικές βελτιώσεις ή έστω τις αντίστοιχες 

τάσεις βελτιώσεις που πετυχαίνει το σύστημα. Ακόμη, δεν απαιτείται από 

τα πρότυπα να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της 

εταιρίας με αυτήν των ανταγωνιστών, όπως απαιτούν τα άλλα δύο βραβεία. 

• Σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγονται από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις 

ποιότητας, τους ελέγχους και δοκιμές των προϊόντων/ υπηρεσιών, τις 

επιθεωρήσεις της διοίκησης, την εκπαίδευση, τις μη-συμμορφώσεις, και 

άλλα που συλλέγονται για να επιβεβαιώσουν το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας, δεν είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση να γίνεται 
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συστηματική παρατήρηση και ανάλυση τους για παρατήρηση τυχόν 

τάσεων, για προβλέψεις ή για benchmarking. 

• To MBNQA καλύπτει όλες τις εργασίες και όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης, ενώ η σειρά ISO 9000 καλύπτει μόνον τον σχεδιασμό/ 

ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση, και την εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση. 

• Τα κριτήρια του MBNQA χρησιμοποιούνται κυρίως για εσωτερική χρήση 

και αξιολόγηση, αντίθετα από τα κριτήρια της σειράς ISO 9000 που 

εξυπηρετούν κυρίως εξωτερική χρήση, ως προς τρίτους. [13] 

• Τέλος, η συνεχής βελτίωση αποτελεί κεντρικό στοιχείο των άλλων δύο 

βραβείων ποιότητας, αλλά δεν τονίζεται εξίσου από τα πρότυπα ISO 9000. 

Ωστόσο, η συνεχής βελτίωση πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ISO 

9000 είναι απαραίτητη για την επίτευξη ολικής ποιότητας. 

Τα πρότυπα ISO 9000 είναι βραβεία διασφάλισης ποιότητας, και 

αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα 

ποιότητας που είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το σύστημα ικανοποιεί με 

συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών μιας επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται 

από την επιχείρηση, ενώ είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

κλάδου, μεγέθους, ή τμήματος. 

Οι Tummala και Tang προτείνουν [30]: «Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000 

παρέχουν μια κατανοητή και πλήρη προσέγγιση στην τεκμηρίωση των 

ποιοτικών διαδικασιών, και στην μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης τους. 

Τα πρότυπα μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της ΔΟΠ. 

Οι επιχειρήσεις, μπορούν να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες και εργασίες τους 

για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιότητας το οποίο θα 

αποτελέσει μια πλατφόρμα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Μ' αυτό το τρόπο 

μπορούμε να επιτύχουμε μια αποτελεσματική και σταδιακή προσέγγιση της 

ολικής ποιότητας. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε οι επιχειρήσεις να ξεκινάνε 

με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΔΠ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000, 

και στην συνέχεια να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές 

βελτίωσης της ποιότητας, για την ικανοποίηση των άλλων δύο βραβείων». 
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5.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Έ χ ε ι διατυπωθεί, στην θεωρία της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της 

δυναμικής των επιχειρήσεων, ότι οποιαδήποτε νέα τεχνική και διοικητική 

προσέγγιση, είτε γίνεται ειλικρινά αποδεκτή, είτε απορρίπτεται, ανάλογα με 

τις πρώτες εμπειρίες που έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, από 

αυτήν. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη προσοχή στις πρώτες 

προσπάθειες τους και στα πρώτα τους βήματα για την εφαρμογή τέτοιων 

προσεγγίσεων, έτσι ώστε η μετέπειτα υιοθέτηση τους από τους εργαζόμενους, 

να είναι ομαλή και ειλικρινής. 

Έτσι, οι Ahire και Rana [123] υποστηρίζουν ότι: 

«Η πρώτη εντύπωση της αρχικής φάσης εφαρμογής της ΔΟΠ, συνεισφέρει 

σημαντικά στην μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη και υποστήριξη των 

ενδιαφερόμενων (εργαζομένων και ανώτατης διοίκησης) σ' αυτήν». 

Σε γενικότερες γραμμές, αυτό που αναφέρουν οι ερευνητές είναι ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινούν την εφαρμογή της ΔΟΠ με στοιχεία που 

μπορούν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, λιγότερη αντίσταση στην αλλαγή 

και αυξάνουν την πιθανότητα απόδοσης και επιτυχίας της ΔΟΠ στην 

επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι 

θετικά, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να αυξήσουν την δέσμευση 

της διοίκησης και των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντική 

η εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων από τα πρότυπα και την διασφάλιση 

ποιότητας, για την μετέπειτα πορεία τους σχετικά με την ποιότητα'και την 

εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της. Η διασφάλιση ποιότητας, μέσα από 

τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα 

προς την ΔΟΠ, εάν η εντύπωση που αφήνει στις επιχειρήσεις και τους 

εργαζομένους της σχετικά με την ποιότητα είναι θετική. 

Από τα παραπάνω, και από την ταχύτητα με την οποία αυξάνει σήμερα ο 

αριθμός των πιστοποιήσεων και των αιτήσεων για πιστοποίηση στην Ελλάδα, 

καταλαβαίνουμε πως η επιρροή των προτύπων, θετική ή αρνητική, θα είναι 

πολύ μεγάλη για την εξέλιξη της διαχείρισης της ποιότητας στην Ελλάδα, 
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αφού ουσιαστικά αποτελούν την πρώτη επίσημη προσπάθεια/ πρόγραμμα 

βελτίωσης της ποιότητας και των μεθόδων διαχείρισης της. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι αυτά που ισχυρίζονται οι επικριτές των προτύπων, 

όπως γραφειοκρατία, μείωση ευελιξίας, αύξηση γραφειοκρατίας, 

εφησυχασμός της διοίκησης, αύξηση του φόρτου εργασίας, ένδο-

επιχειρησιακές συγκρούσεις στην αναζήτηση ευθυνών, περιορισμένη 

ικανοποίηση του πελάτη, στασιμότητα, και γενική απογοήτευση, τότε η 

πρόβλεψη για τις περισσότερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις και για το 

μέλλον της διαχείρισης ποιότητας στην Ελλάδα, είναι μάλλον απαισιόδοξη. 

Για παράδειγμα, ο Stephens [171] ισχυρίζεται ότι: «θα ήταν πολύ προτιμότερο 

εάν η Δύση προωθούσε την εφαρμογή της ΔΟΠ αντί να δίνει έμφαση στην 

πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης». 

Αντίθετα, εάν όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές τους, τα αποτελέσματα 

είναι θετικά, εάν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να εκμεταλλευτούν όλα τα 

δυνατά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα πρότυπα και η πιστοποίηση (τα 

οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη παράγραφο), εάν πράγματι τα 

πρότυπα προάγουν και εξελίσσουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μιας 

επιχείρησης και προωθούν την δέσμευση και ευαισθητοποίηση των 

εργαζομένων και της διοίκησης στην ποιότητα, τότε οι ελληνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να ελπίζουν ότι με την πιστοποίηση έχουν κάνει ένα 

βήμα προς τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας 

και προς την ΔΟΠ. 

Υπάρχει λοιπόν σημαντική ανάγκη να διερευνηθούν η εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα των προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να δοθεί μία 

έγκυρη απάντηση και να εξεταστεί η υπόθεση: 

«Μπορούν τα πρότυπα συστήματα διασψόΜσης ποιότιμας ISO 9000 να 

αποτελέσουνε ένα κα).ό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την Διοίκηση 0)ικής 

Ποιότιμας?» 

Η εξέταση αυτής της υπόθεσης, καθώς και άλλων σημαντικών στοιχείων που 

αφορούν την εφαρμογή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας στον ελληνικό 

χώρο, παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή 

και επίσημη θέση σχετικά με την προσφορά των προτύπων Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9000, και την δυνατότητα τους να 

αποτελέσουν ένα καλό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την ΔΟΠ. 

Η αποτελεσματικότητα και οι δυνατότητες των προτύπων εξαρτώνται και 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο εφαρμογής τους και από 

παράγοντες οι οποίοι αναλύθηκαν λεπτομερώς στις προηγούμενες 

παραγράφους. Ανάλογα με τις διαφορετικές εμπειρίες τους, οι συγγραφείς 

παρουσιάζονται περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι για την εξέλιξη και την 

προσφορά τους. 

Προηγούμενες μελέτες της εφαρμογής των ΣΔΠ στις Ελληνικές επιχειρήσεις, 

αφορούσαν κυρίως μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που τα 

εφήρμοσαν, οι οποίες κατέθεταν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την 

διαδικασία ανάπτυξης, τα προβλήματα, και τα οφέλη που είχαν από τη 

διαδικασία. Δεν υπήρχε ακόμη μία επίσημη μελέτη που να διερευνά συνολικά 

και όχι μεμονωμένα, την ανάπτυξη ΣΔΠ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, 

πράγμα που σχολιάζονταν ως σημαντική έλλειψη από πολλούς ερευνητές: 

«Υπάρχει σοβαρή έ/Λειψη έρευνας, τόσο σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης 

ποιότητας που χρησιμοποίησαν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, όσο και σχετικά με 

το πόσο αποτε)·.εσμα.τικά τα πρότυπα συστήματα ISO 9000 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν πλατφόρμα προςν]ν ΔΟΠν> [173]. 

Μία εμπειρική έρευνα η οποία εξέτασε την προσφορά των προτύπων ISO 

9000 προς την ολική ποιότητα, ήτανε περισσότερο υπό την μορφή case-study, 

αφού εφαρμόστηκε σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων της ίδιας 

επιχείρησης (Ford) [176]. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε εάν και κατά πόσο 
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υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της εφαρμογής και κατανόησης κάποιων 

από τις αρχές και τα εργαλεία της ΔΟΠ, μεταξύ των εργαζομένων των 

τμημάτων που είχανε πιστοποιηθεί με ISO 9000, και αυτών που δεν είχανε 

ακόμη αναπτύξει ΣΔΠ ISO 9000. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

εργαζόμενοι που δούλευαν κάτω από ένα σύστημα ποιότητας ISO 9000, 

εφήρμοζαν περισσότερο και είχαν γενικότερα μεγαλύτερη επίγνωση των 

αρχών και εργαλείων της ΔΟΠ, απ' ότι οι αντίστοιχοι που δεν δούλευαν κάτω 

από ένα σύστημα ISO 9000. Το αποτέλεσμα αυτό, αν και κατ' αρχάς θετικό 

σχετικά με την προσφορά και τις δυνατότητες των προτύπων, παρουσιάζει το 

μειονέκτημα ότι τα αντίστοιχα αποτελέσματα και οι διαφορές, δεν μπορούν με 

ασφάλεια να αποδοθούν στην ύπαρξη του συστήματος ISO 9000. Υπεύθυνη γι' 

αυτές τις διαφορές θα μπορούσε ακόμη να είναι η διαφορετική φύση των 

τμημάτων που είχαν πιστοποιηθεί απ' αυτών που δεν είχαν πιστοποιηθεί, ή 

ακόμη το διαφορετικό στυλ ηγεσίας μεταξύ των τμημάτων. Ακόμη, το γεγονός 

ότι τα αποτελέσματα βασίζονται μόνον σε μία επιχείρηση, δεν τα καθιστά 

ευκόλως γενικεύσιμα. 

Οι διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο θέμα, η 

ανυπαρξία κάποιας επίσημης έρευνας σ' αυτό, η έλλειψη απαιτήσεων σχετικά 

με τα αποτελέσματα του ΣΔΠ για την έγκριση της πιστοποίησης, η ευρεία 

διάδοση των προτύπων στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, καθώς και το 

μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν στην πρώτη έρευνα (Κεφάλαιο 4) οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, σχετικά με τα πρότυπα ISO 9000 και την 

πιστοποίηση, οδήγησαν στην ανάγκη εμπειρικής πλέον εξέτασης της 

προσφοράς των προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε να δοθεί 

απάντηση στο συχνό ερώτημα: «Τι θα έχει αφήσει πίσω της η μόδα της 

πιστοποίησης όταν θα έχει περάσει;». Ειδικότερα, αυτό στο οποίο κυρίως 

εστιάζει η παρούσα έρευνα, και η υπόθεση την οποία εξετάζει, είναι ;/ 

δυνατότιμα των προτύπων να αποτελέσουν ένα καλό πρώτο βήμα προς τ?/ν Α Ο Π. 

Η διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών είναι ένα βασικό κομμάτι της 

ΔΟΠ, και η μεταφορά από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην πρόληψη, 

εισάγει μία από τις βασικές αρχές της. Γι' αυτό το λόγο, η εφαρμογή των 

προτύπων θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα πρόγραμμα πιλότος για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ. Η δυνατότητα όμως μετέπειτα εξέλιξης του σε ΔΟΠ, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό: 
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α)από την αληθινή δέσμευση της ανώτατης διοίκησης (η οποία διαφαίνεται 

μέσα από τα κίνητρα πιστοποίησης), 

β)από την αποτελεσματικότητα του συστήματος (η οποία φαίνεται μέσα από 

τα οφέλη που δηλώνουν οι επιχειρήσεις) και 

γ)από την ουσιαστική προώθηση των στοιχείων της ΔΟΠ μέσα στην 

επιχείρηση (διαφορά απόδοσης σ' αυτά τα στοιχεία, πριν και μετά την 

εφαρμογή των προτύπων). 

Τα παραπάνω στοιχεία εξετάστηκαν μέσα από την δεύτερη και βασική 
Q 

εμπειρική έρευνα της διατριβής, η οποία έγινε το Μάιο του 199.3, σε όλες τις 

τότε πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους, 

αποσκοπούν κυρίως στο να δώσουν απάντηση και να ελέγξουν την υπόθεση: 

«Μπορούν το. πρότυπα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότιμας ISO 9000 να 

αποτελέσουν ένα κα/.ό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας;» 

Ειδικά λόγω του ότι οι απαιτήσεις των προτύπων δεν εξετάζουν τα 

αποτελέσματα των ΣΔΠ στις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται, η 

σπουδαιότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων της γίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική. 

6.1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αρχικά, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν στοιχεία που 

αφορούσαν τον κλάδο τους, τον αριθμό εργαζομένων, τον κύκλο εργασιών, το 

πρότυπο πιστοποίησης, τον τομέα πιστοποίησης, τον οργανισμό, και το έτος 

πιστοποίησης, ώστε να γίνουν στην συνέχεια οι ανάλογες συγκρίσεις και 

συσχετίσεις. 

Στην συνέχεια, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τις 

επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τα κίνητρα που τις ώθησαν στην εφαρμογή και 

πιστοποίηση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9000, καθώς μετά από διερεύνηση της 

αρθρογραφίας διεξάγεται το συμπέρασμα ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που 

καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής και επιτυχίας των συστημάτων είναι τα 
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κίνητρα για τα οποία αναζητούν οι επιχειρήσεις την πιστοποίηση. Για το 

σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου κατεγράφησαν όλα τα 

πιθανά κίνητρα πιστοποίησης, όπως αυτά αναφέρονται από την αρθρογραφία 

και από δημοσιεύσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, και ζητήθηκε από τις 

επιχειρήσεις να σημειώσουν για το καθένα, τον βαθμό στον οποίο αποτέλεσε 

κίνητρο για την δική τους πιστοποίηση. Οι απαντήσεις τους μπορούσαν να 

κυμανθούν από Ο^Καθόλου, 1=Πολυ λίγο, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4= Πολύ, έως 

και 5=Πάρα Πολύ. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, που αποτελεί και τον κύριο κορμό 

του, συνίσταται από επτά βασικές κατηγορίες της ΔΟΠ, καθώς και από μία 

ενότητα που αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος, και απευθύνονταν μόνον σε 

όσες επιχειρήσεις είχαν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001. Οι βασικές 

κατηγορίες μέτρησης της ΔΟΠ καθορίστηκαν με βάση το βραβείο Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA), και ήταν οι παρακάτω: 

1. Ηγεσία 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας 

3. Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση 

4. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

5. Διαχείριση Διαδικασιών 

6. Ποιότητα Προμηθευτών 

7. Διαχείριση Πελατών 

8. Σχεδιασμός Προϊόντων 

Κάθε κατηγορία περιγράφονταν από μία σειρά ερωτήσεων, με την βοήθεια 

των οποίων μπορούσε να περιγραφεί η απόδοση κάθε επιχείρησης στις 

κρίσιμες κατηγορίες της ΔΟΠ, καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της κάθε 

κατηγορίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν μετά από εκτενή ανάλυση της 

βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, τη θεωρητική βάση πάνω στην οποία 

αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης, αποτέλεσαν τα βασικά 

στοιχεία στα οποία - εστίασαν οι γκουρού της ποιότητας [Κεφάλαιο 2, 

Παράγραφος 2.2], οι βασικές αρχές και τα στοιχεία της ΔΟΠ που 

εντοπίστηκαν από την ανάλυση της βιβλιογραφίας [Κεφάλαιο 2, παράγραφος 

2.3 & Κεφάλαιο 3], η ανάλυση των βασικών κατηγοριών του Αμερικάνικου 

βραβείου ποιότητας MBNQA και του Ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας, 
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European Quality Award (EQA) [Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 2.4], καθώς και τα 

στοιχεία μέτρησης της ΔΟΠ που χρησιμοποιήθηκαν από προηγούμενες 

έρευνες {[107],[36],[37],[39],[123]}. Για να μεγιστοποιηθεί η ανταπόκριση των 

επιχειρήσεων και να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

από τα αρμόδια στελέχη, ο συνολικός αριθμός ερωτήσεων περιορίστηκε στις 

80, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως απαραίτητες για την έγκυρη και επαρκή 

περιγραφή της απόδοσης των επιχειρήσεων στα στοιχεία κάθε βασικής 

κατηγορίας ΔΟΠ. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κύριος στόχος της έρευνας ήταν η εμπειρική πλέον 

εξέταση της υπόθεσης: 

«Μπορούν τα πρότυπα συστι)μσ.τα διασφα)ισΐ]ς ποιότιμας ISO 9000 να 

αποτελέσουν ένα κα)χ> πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς τ?/ν Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας;» 

Για να εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση, κρίθηκε αναγκαίο να εντοπιστεί η 

απόδοση των επιχειρήσεων στα στοιχεία της ΔΟΠ, πριν την εφαρμογή, και 

μετά την εφαρμογή των προτύπων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ώστε 

να απομονωθεί και να εκτιμηθεί η πραγματική συνεισφορά των προτύπων σε 

αυτά. 

Οι επιχειρήσεις έπρεπε να σημειώσουν τον βαθμό εφαρμογής κάθ' ενός απ' 

αυτά τα στοιχεία πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, και τον βαθμό εφαρμογής τους την στιγμή 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, από 0=Καθόλου, 1=Ελάχιστος/η, 

2=Χαμηλός/ή, 3=Μέτριος/α, 4= Υψηλός/ή, έως και 5=Μέγιστος/η.' Για να 

αποφευχθεί μάλιστα η ηθελημένη παραμόρφωση ή ωραιοποίηση της 

πραγματικής απόδοσης των επιχειρήσεων, τονίστηκε ιδιαίτερα ότν ο στόχος 

της έρευνας δεν ήταν η αξιολόγηση της προσωπικής τους απόδοσης, αλλά η 

προσφορά των προτύπων σ' αυτήν την απόδοση. 

Ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε μ' αυτόν τον τρόπο ο κύριος κορμός του 

ερωτηματολογίου, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να σημειώσουν την 

απόδοση τους πριν την πιστοποίηση και μετά την πιστοποίηση, και όχι μόνον 

μετά την πιστοποίηση, ήταν η ανάγκη να απομονωθεί η προσφορά των 

προτύπων, αφού η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση 

μπορούσε να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, του εσωτερικού και 
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εξωτερικού περιβάλλοντος τους, όπως το μέγεθος ή το είδος της επιχείρησης, 

ο κλάδος της, η απόδοση της πριν την πιστοποίηση, και άλλα. Ο σχεδιασμός 

του ερωτηματολογίου βοήθησε να αποφευχθούν παρόμοιες παρερμηνεύσεις 

εστιάζοντας αποκλειστικά στη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων από 

την πιστοποίηση, απομονώνοντας την διαφορά πριν και μετά. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τα γενικότερα λειτουργικά και 

άλλα οφέλη που είχαν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή των προτύπων ΣΔΠ. 

Για το σκοπό αυτό, κατεγράφησαν τα είκοσι πιο πιθανά οφέλη από την 

πιστοποίηση, όπως αναφέρονται στην αρθρογραφία, και ζητήθηκε από τις 

επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την συνεισφορά του ΣΔΠ και των μετέπειτα 

ενεργειών βελτίωσης της ποιότητας σε καθένα από αυτά τα οφέλη. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχαν δύο πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά 

με τη ΔΟΠ. Η πρώτη αφορούσε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ΔΟΠ, 

ενώ η δεύτερη ζητούσε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν υποκειμενικά 

την πρόοδο της επιχείρησης τους ως προς την ΔΟΠ. 

Οι απαντήσεις τους στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, σχετικά με τα 

οφέλη που είχαν από την πιστοποίηση, καθώς και στις δύο τελευταίες 

απαντήσεις, μπορούσαν και πάλι να κυμανθούν από 0=Καθόλου, 1=Πολύ 

μικρή, 2=Μικρή, 3=Μέτρια, 4= Μεγάλη, έως και 5=Πολύ Μεγάλη. 

6.1: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Μετά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, ακολούθησε πιλοτική εφαρμογή του 

σε στελέχη διασφάλισης ποιότητας της βιομηχανίας, για να ελεγχθεί η 

καταλληλότητα και η σαφήνεια των ερωτήσεων. Απ' αυτή τη συνεργασία 

εντοπίστηκαν κάποιες μικρές βελτιώσεις, και το ερωτηματολόγιο πήρε την 

τελική του μορφή. Στη συνέχεια, το τελικό ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε 

στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον επίσημο φορέα 

πιστοποίησης ΣΔΠ στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στον τότε προϊστάμενο 

διασφάλισης ποιότητας κ. Θεοφανόπουλο, με συνοδευτική επιστολή στην 

οποία εξηγούνταν τα κίνητρα και ο στόχος τη έρευνας. 

Ο ΕΛΟΤ, μέσω του κ. Θεοφανόπουλου, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του 

εργαλείου μέτρησης της ΔΟΠ, και επεσήμανε την σπουδαιότητα της έρευνας 

για την Ελληνική, και όχι μόνον, βιομηχανία. Η απαντητική επιστολή του κ. 

Θεοφανόπουλου, κατόπιν έγκρισης του, χρησιμοποιήθηκε σαν συνοδευτική 
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επιστολή για την παρότρυνση των επιχειρήσεων να διαθέσουν τον 

απαιτούμενο χρόνο και να συμμετάσχουν στην έρευνα· [Παράρτημα Β1] 

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε όλες τις πιστοποιημένες με ISO 9000 

ελληνικές επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 1996, και απευθύνονταν στον 

υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας. Τα ονόματα των επιχειρήσεων και των 

υπευθύνων δόθηκαν από τον ΕΛΟΤ, και από το Bureau Veritas, τους 

σημαντικότερους, σε αριθμό πιστοποιήσεων, φορείς στην Ελλάδα. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 84 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό συμμετοχής σε 57%. Η επεξεργασία και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS [234]. To SPSS επιλέχθηκε επειδή αποτελεί το πιο ισχυρό και διεθνώς 

καθιερωμένο πακέτο στατιστικής επεξεργασίας. 

6.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Πριν γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ότι αφορά την 

απόδοση των επιχειρήσεων, πριν και μετά την πιστοποίηση, στα στοιχεία 

ΔΟΠ, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί αξιολόγηση του εργαλείου 

μέτρησης αυτών των στοιχείων. 

Η αξιολόγηση αφορούσε την αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου, και 

έγινε με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

«Είναι γενικά αποδεκτό πως όταν προτείνεται ένα μέσο μέτρησης μιας 

έννοιας, το μέσο μέτρησης θα πρέπει να είναι συγχρόνως αξιόπιστο και 

έγκυρο.» [235]. 

6.3.1: Έλεγχος Αξιοπιστίας 

/ Έ ν α εργαλείο μέτρησης θεωρείται αξιόπιστο εάν δίνει παρόμοια 

αποτελέσματα όταν υποβάλλεται σε διαφορετικά άτομα και κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες^Τα διάφορα τεστ αξιοπιστίας επιχειρούν να ελέγξουν 

την επαναληψιμότητα και την ικανότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, 

εστιάζοντας στις συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το 

εργαλείο μέτρησης. Ι 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρηθεί η αξιοπιστία ενός εργαλείου. 

Σύμφωνα με τον Nunnally [236], για να υπολογίσει κανείς την αξιοπιστία ενός 
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εργαλείου: α)Μπορεί να βασιστεί στις συσχετίσεις ή συν-διακυμάνσεις 

μεταξύ των στοιχείων του εργαλείου, β)Μπορεί να συσχετίσει τα 

αποτελέσματα δύο διαφορετικών μορφών του ίδιου εργαλείου μέτρησης, ή 

γ)Μπορεί να χωρίσει τα αποτελέσματα του ίδιου του εργαλείου σε δύο μέρη 

και να ερευνήσει την συσχέτιση μεταξύ τους. 

Πάνω στο ίδιο θέμα, ο Saraph [107] αναφέρει: «Συνήθεις μέθοδοι μέτρησης 

της αξιοπιστίας εμπειρικών εργαλείων μέτρησης είναι: Γα)Η μέθοδος της 

επανεξέτασης του εργαλείου (retest method), β)Η μέθοδος της εναλλακτικής 

φόρμας (alternative form method), γ)Η μέθοδος της διαίρεσης στη μέση (split-

halves method) και δ)η μέθοδος εσωτερικής συνέπειας (internal consistency 

method)». / 

-J' 
\Απ' αυτές τις μεθόδους η μέθοδος εσωτερικής συνέπειας χρησιμοποιήθηκε 

για την μελέτη αξιοπιστίας του παρόντος εργαλείου, μια που αναφέρεται ως η 

πιο δημοφιλής παράμετρος αξιοπιστίας ενός μέσου μέτρησης [234], και είναι η 

μόνη που δεν απαιτεί επανάληψη της έρευνας σε διαφορετικά άτομα ή με 

διαφορετική μορφή.; 

Αλλωστε, όπως αναφέρει ο Bryman [235], εκείνο που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό σε εργαλεία μέτρησης με υπέρ-μεταβλητές ή διαστάσεις 

πολλαπλών στοιχείων, όπως είναι οι διαστάσεις της ΔΟΠ, είναι η εσωτερική 

αξιοπιστία. Η εσωτερική αξιοπιστία εξετάζει κατά πόσο κάθε υπέρ-

μεταβλητή ή διάσταση, μετράει πράγματι ένα μοναδικό φαινόμενο ή ιδέα, και 

άρα, κατά πόσο τα στοιχεία που ανήκουν σ' αυτήν την υπέρ-μεταβλητή ή 

διάσταση, παρουσιάζουν εσωτερική συνέπεια. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την μέτρηση της εσωτερικής συνέπειας, οι 

πιο δημοφιλείς από τις οποίες, η Split-Halves και η Cronbach's Alpha, 

μπορούν να εξεταστούν με την βοήθεια του SPSS. 

ΓΓΓ μέθοδος Cronbach's Alpha, η οποία έχει την μεγαλύτερη εφαρμογή 

διεθνώς, υπολογίζει τον μέσο όρο των συντελεστών συσχέτισης όλων των 

δυνατών split-half συνδυασμών. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής Cronbach's 

Alpha μας πληροφορεί τον βαθμό συσχέτισης που μπορούμε να περιμένουμε 

μεταξύ του δικού μας εργαλείου και οποιουδήποτε άλλου εργαλείου με τον 

ίδιο αριθμό στοιχείων, που μετράει την ίδια μεταβλητή ή φαινόμενο. Όσο 
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περισσότερο πλησιάζει ο συντελεστής Cronbach's Alpha στην μονάδα, τόσο 

μεγαλύτερη εσωτερική συνέπεια παρουσιάζει η διάσταση, ενώ σε γενικές 

γραμμές, τιμές μεγαλύτερες του 0.8 θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές. (Μία 

αρνητική τιμή σημαίνει ότι δεν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

στοιχείων του εργαλείου ή της διάστασης, και άρα δεν είναι αξιόπιστο. 

Με την βοήθεια του SPSS, εξετάστηκε η αξιοπιστία, εσωτερική συνέπεια, 

των στοιχείων κάθε παράγοντα ΔΟΠ ξεχωριστά, υπολογίζοντας τους 

συντελεστές Cronbach's Alpha. Η ανάλυση έδειξε ότι οι συντελεστές 

αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα της ΔΟΠ ήταν πολύ υψηλοί (μεγαλύτεροι του 

0.85), με μόνη εξαίρεση τον παράγοντα «Σχέσεις με Προμηθευτές», όπου 

χρειάστηκε η διαγραφή ενός στοιχείου (της ερώτησης 61) για την αύξηση του 

συντελεστή αξιοπιστίας σε 0.85. Οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach's 

Alpha, για κάθε κύριο παράγοντα ΔΟΠ φαίνονται στον πίνακα 6.1. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΠΕΑΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Διαγραφές 

(αριθμός στοιχείου) 

— 

— 

— 

— 

— 

61 

— 

— 

Cronbach's 

Alpha 

0,90 

0,86 

0,89 

0,86 

0,94 

0,85 

0,95 

0,92 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα εξέτασης εσωτερικι)ς συνέπειας σε κάθε παράγοντα 

ΔΟΠ 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η αξιοπιστία του εργαλείου χρησιμοποιώντας και 

την μέθοδο διαίρεσης στην μέση (split-halves), και τα αποτελέσματα έδειξαν 

και πάλι υψηλή αξιοπιστία του εργαλείου, αφού οι συντελεστές συσχέτισης 

για κάθε κατηγορία βγήκαν, και με αυτήν την μέθοδο, μεγαλύτεροι του 0.8. ,. 

Τα ακριβή αποτελέσματα των ελέγχων αξιοπιστίας, και για τις δύο μεθόδους, 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΓΙ (Γ1.1 &Γ1.2) 
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Τα δύο άλλα είδη αξιοπιστίας, η inter-coder reliability και η inter-observer 

reliability, δεν αφορούν την πατούσα έρευνα, αφού ενδείκνυνται μόνον σε 

περιπτώσεις κωδικοποίησης απαντήσεων σε ανοιχτές ερωτήσεις [235]. 

6.3. 2: Έλεγχος Εγκυρότητας 

Η αξιοπιστία είναι απαραίτητη για ένα εργαλείο, χωρίς όμως να είναι και 

αρκετή. Πρέπει ακόμη το εργαλείο να είναι έγκυρο. Πρέπει δηλαδή να 

μετράει αυτό που πραγματικά προορίζεται να μετράει. («Η ερώτηση σχετικά 

με την εγκυρότητα εστιάζει την προσοχή στο κατά πόσο το εργαλείο 

πραγματικά μετράει την έννοια ή το φαινόμενο το οποίο σχεδιάστηκε να 

μετρήσει» [235]. ίΛναφαίρονται τα παρακάτω είδη εγκυρότητας: 

Η «εγκυρότητα περιεχομένου» («content validity» ή «face validity») εξετάζει 

την επάρκεια του εργαλείου για την μέτρηση του φαινομένου που εξετάζει. 

Κατά πόσο δηλαδή τα στοιχεία του εργαλείου που συνθέτει ο ερευνητής 

καλύπτουν πλήρως το φαινόμενο που εξετάζεται, στην περίπτωση μας την 

ΔΟΠ. Η «εγκυρότητα του περιεχομένου» δεν διασφαλίζεται ποσοτικά, παρά 

μόνον υποκειμενικά, με την εξέταση του από ειδικούς στο συγκεκριμένο 

φαινόμενο ή μεταβλητή, στην περίπτωση μας από ειδικούς της ποιότητας και 

της ΔΟΠ. Στο συγκεκριμένο εργαλείο, η εγκυρότητα του περιεχομένου 

διασφαλίζεται από την εκτενή εξέταση της βιβλιογραφίας που έγινε πάνω στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του 

εργαλείου είναι επηρεασμένες από τις κατηγορίες του MBNQA, αφού αυτές 

αντανακλούν την βασική θεωρία και τους βασικούς παράγοντες της ΔΟΠ. Τα 

δε στοιχεία κάθε κατηγορίας προέκυψαν από ανάλυση και σύνθεση όσων 

αναφέρονται σχετικά μ' αυτές τις κατηγορίες στα βραβεία ποιότητας MBNQA 

και EQA (Παράγραφος 2.4 - Κεφάλαιο 2), και στην θεωρία της ΔΟΠ 

(Παράγραφος 2.2 και 2.3 - Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 3) . Ακόμη, η πληρότητα 

τους εξετάστηκε από ακαδημαϊκούς, από διευθυντές διασφάλισης ποιότητας, 

στην πιλοτική εφαρμογή του, και από τον τότε διευθυντή του ΕΛΟΤ 

(Παράρτημα Β1). / 

Η «εγκυρότητα πρόβλεψης» («predictive validity») ή «ταυτόχρονη 

εγκυρότητα» («concurrent validity»), όπως αναφέρεται από τον Bryman [235], 
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[ ε λ έ γ χ ε ι κατά πόσο το εργαλείο μετράει αυτό που σχεδιάστηκε να μετρήσει, 

και κατά πόσο είναι ικανό να προβλέψει έγκυρα την μεταβλητή ή το 

φαινόμενο που εξετάζει. Για να ελεγχθεί αυτό το είδος εγκυρότητας, 

ελέγχεται ο βαθμός συσχέτισης του εργαλείου μέτρησης με μία ανεξάρτητη 

μεταβλητή η οποία συσχετίζεται άμεσα με την ιδιότητα ή το φαινόμενο που 

μετράει το εργαλείο [235]. ι 

Για το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο μετράει στοιχεία ολικής ποιότητας 

σε μία επιχείρηση, η εγκυρότητα πρόβλεψης του θα έπρεπε να ελεγχθεί 

εξετάζοντας την συσχέτιση του με κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή μέτρησης 

της ποιοτικής απόδοση των επιχειρήσεων. Ως τέτοια μεταβλητή επιλέχθηκε ο 

μέσος όρος επιτυχίας των επιχειρήσεων στα είκοσι λειτουργικά και ποιοτικά 

οφέλη του τρίτου μέρος του ερωτηματολογίου. 

Η εγκυρότητα πρόβλεψης του εργαλείου μέτρησης ΔΟΠ εξετάστηκε 

ελέγχοντας την συσχέτιση της παραπάνω μεταβλητής με την βελτίωση της 

απόδοσης των επιχειρήσεων (απόδοση μετά την πιστοποίηση μείον απόδοση 

πριν την πιστοποίηση) στα 80 στοιχεία διαχείρισης ποιότητας του εργαλείου. 

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε "Πόσο καλά οι οκτώ ανεξάρτητες 

μεταβλητές μέτρησης της βελτίωσης της απόδοσης στις οκτώ βασικές 

κατηγορίες της ΔΟΠ, μπορούν να εξηγήσουν την εξαρτημένη μεταβλητή 

μέτρησης της συνολικής μέσης προσφοράς των προτύπων στην επιχείρηση". 

Η πληροφορία αυτή δίνεται από την μέθοδο πολλαπλής παλινδρόμησης, μέσω 

του συντελεστή πολλαπλής παλινδρόμησης R square, ο οποίος εξετάζει την 

συλλογική επιρροή των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη, και του 

συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης R, ο οποίος εξετάζει την πολλαπλή 

συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής με τις ανεξάρτητες. Εξαρτημένη 

μεταβλητή θεωρήθηκε η συνολική ποιοτική προσφορά των προτύπων στην 

επιχείρηση, και ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι οκτώ ύπέρ-

μεταβλητές μέτρησης της βελτίωσης της απόδοσης στις οκτώ βασικές 

κατηγορίες ΔΟΠ. i 

j Ο συντελεστής πολλαπλής παλινδρόμησης R Square υπολογίστηκε με την 

V βοήθεια του SPSS και βγήκε ίσος με 0.89, το οποίο σημαίνει ότι μόνον 11% 

περίπου της συνολικής διακύμανσης στην μεταβλητή μέτρησης της ποιοτικής 

βελτίωσης, δεν εξηγείται από τις οκτώ μεταβλητές ολικής ποιότητας του 

εργαλείου μέτρησης. Αρα, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% (Signif F^O.0086), 
i 
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υπάρχει ισχυρά θετική συσχέτιση μεταξύ του εργαλείου μέτρησης ΔΟΠ και 

της μεταβλητής ποιοτικής απόδοσης, και άρα ισχυρή εγκυρότητα πρόβλεψης 

του εργαλείου. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του μοντέλου 

παλινδρόμησης (για την επιλογή των μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν 

στην εξίσωση) είναι η διαδικασία «enter». Η διαδικασία αυτή είναι η default 

διαδικασία του SPSS, σύμφωνα με την οποία όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

εισάγονται (enter) στην εξίσωση παλινδρόμησης σ' ένα βήμα. Βλέπουμε 

λοιπόν ότι στην εξίσωση παλινδρόμησης έχουμε την εισαγωγή όλων των 

ανεξάρτητων μεταβλητών της ΔΟΠ, με την σειρά που φαίνεται στο 

Παράρτημα Γ2. Επίσης, στον ίδιο πίνακα, παρουσιάζονται για κάθε 

ανεξάρτητη μεταβλητή, ο μερικός συντελεστής συσχέτισης Β. το τυπικό 

λάθος για τον Β, ο κανονικοποιημένος συντελεστής beta, η τιμή t για τον Β, 

και το 2-tailed επίπεδο σημαντικότητας του t (two tailed statistical test). 

\ Ο συντελεστής πολλαπλής παλινδρόμησης R Square, δηλώνει το πολλαπλό 

αποτέλεσμα όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη. 

Ειδικότερα, παρουσιάζει το ποσοστό μεταβλητότητας της ανεξάρτητης 

μεταβλητής που μπορεί να εξηγηθεί από τις ανεξάρτητες μεταβλητέςΛ Σε 

συνδυασμό μ' αυτόν τον συντελεστή, το SPSS προσφέρει και τον 

προσαρμοσμένο συντελεστή R Square (Adjusted R Square). Ο συντελεστής 

αυτός είναι πιο συντηρητικός από τον R Square, επειδή λαμβάνει υπόψη του 

και τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξίσωση, οι οποίοι σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληθωρίσουν τον απλό συντελεστή ' R 

squared. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ο συντελεστής 

πολλαπλής παλινδρόμησης R square είναι πολύ υψηλός και ίσος με 0.892, ενώ 

ακόμη και ο Adjusted R Square είναι υψηλός και ίσος με 0.768. 

[Τέλος, ο συντελεστής πολλαπλής συσγέτισης R, της εξαρτημένης 

μεταβλητής με τις οκτώ ανεξάρτητες, είναι ίσος με 0.94, το οποίο αποδεικνύει 

πάρα πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους, που ήταν άλλωστε και το 

ζητούμενο της συγκεκριμένης ανάλυσης, ώστε να επικυρωθεί η εγκυρότητα 

πρόβλεψης του εργαλείου/ μοντέλου. Ένα χρήσιμο στατιστικό τεστ σχετικά 

με την παράμετρο πολλαπλής συσχέτισης R, είναι το F ratio test. Το F ratio 

test αποτελεί τεστ στατιστικής σημαντικότητας για την εξίσωση πολλαπλής 

παλινδρόμησης, και εξετάζει την μηδενική υπόθεση ότι η πολλαπλή 
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συσχέτιση R των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη, στον 

πληθυσμό στον οποίο ανήκει το δείγμα, είναι 0. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, η τιμή του F-ratio υπολογίστηκε ίση με 7,215 με επίπεδο 

σημαντικότητας ίσο με 0.0086. Αρα, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.0086 

μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των οκτώ ανεξάρτητων μεταβλητών μέτρησης της βελτίωσης της 

απόδοσης σε στοιχεία ΔΟΠ, και της εξαρτημένης μεταβλητής μέτρησης της 

προσφοράς των προτύπων σε ποιοτικά, μετρήσιμα και μη, επιχειρησιακά 

στοιχεία. / 

Ακόμη, ο μερικός συντελεστής συσχέτισης (partial correlation coefficient) 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής της εξίσωσης, εκφράζει το μέγεθος αλλαγής 

στην εξαρτημένη μεταβλητή (μέση βελτίωση της ποιοτικής απόδοσης) για 

αλλαγή μιας μονάδας στην αντίστοιχη ανεξάρτητη μεταβλητή (διάσταση 

ΔΟΠ του εργαλείου), απομακρύνοντας την επίδραση των υπόλοιπων 

ανεξάρτητων μεταβλητών. «Οι μερικοί συντελεστές συσχέτισης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί αφού σε μία εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης σχεδόν πάντα συνδέονται» [235]. Στην 

εξίσωση παλινδρόμησης, με τις οκτώ ανεξάρτητες μεταβλητές, κάθε ένας από 

τους οκτώ μερικούς συντελεστές συσχέτισης, εκφράζει την μοναδική 

συνεισφορά της αντίστοιχης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή, 

απομακρύνοντας και ελέγχοντας την επιρροή των άλλων.\ Μ' αυτόν τον 

τρόπο, η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης, εκτός από την δυνατότητα 

πρόβλεψης της εξαρτημένης μεταβλητής από τις ανεξάρτητες, προσφέρει και 

την δυνατότητα εντοπισμού του συγκριτικού βαθμού επιρροής, ή της 

συγκριτικής συνεισφοράς, κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, στην υπό-μελέτη 

εξαρτημένη μεταβλητή. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης στην 

συγκεκριμένη εξίσωση παλινδρόμησης, βλέπουμε ότι η πιο σημαντική 

ανεξάρτητη μεταβλητή για τον προσδιορισμό της βελτίωσης στην συνολική 

ποιοτική προσφορά των προτύπων, είναι ο Σχεδιασμός των Προϊόντων. 

Ακολουθούν, κατά σειρά σημαντικότητας, ο Στρατηγικός 'Σχεδιασμός 

Ποιότητας, η Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τα Ποιοτικά Στοιχεία και 

Ανάλυση, η Ηγεσία, η Διαχείριση Διαδικασιών, οι Πελάτες, και οι Σχέσεις με 

τους Προμηθευτές. 

-J 
Με την παραπάνω ανάλυση, τα ακριβή αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ2, επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και 
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εγκυρότητα του μοντέλου ως εργαλείο μέτρησης ολικής ποιότητας στις 

πιστοποιημένες με ISO 9000 επιχειρήσεις. 

6.3. 3: Ανάλυση Παραγόντων Σε Κάθε Κατηγορία ΑΟΠ 

Επόμενο βήμα στην ανάλυση/ αξιολόγηση του εργαλείου, ήταν ο εντοπισμός 

των κύριων υπό-κατηγοριών σε κάθε βασική κατηγορία ΔΟΠ. Όπως 

αναφέρθηκε ήδη, κάθε βασική κατηγορία ΔΟΠ περιγράφονταν στο εργαλείο 

από ένα σύνολο μεταβλητών/ ερωτήσεων σχετικών μ' αυτήν την κατηγορία. 

Επειδή όμως το θέμα κάθε κατηγορίας είναι αρκετά ευρύ, θεωρήθηκε σκόπιμη 

η εξέταση ύπαρξης υπό-κατηγοριών, οι οποίες περιγράφουν κάποια κοινή 

ιδιότητα ή έννοια μέσα στην κατηγορία, χαρακτηριστικό της διάρθρωσης των 

περισσότερων βραβείων ποιότητας.-, 

Τ ι α να γίνει αυτή η εξέταση, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης 

παραγόντων (factor analysis), μίας μαθηματικής μεθόδου για τον καθορισμό 

ομάδων συσχετιζόμενων μεταβλητών ή στοιχείων, υπολογίζοντας γραμμικούς 

συνδυασμούς αυτών των στοιχείων. \ «Η Ανάλυση παραγόντων διευκολύνει 

τους ερευνητές των κοινωνικών επιστημών στην μελέτη πολύπλοκων και 

ποικίλων φαινομένων συμπεριφοράς, και στο κτίσιμο επιστημονικών θεωριών 

από τα αποτελέσματα τους» [237]. 

Με τη μέθοδο ανάλυσης παραγόντων, ελαττώνεται ο αριθμός των μεταβλητών, 

ομαδοποιώντας αυτές που συσχετίζονται και βγάζοντας χρήσιμα 

συμπεράσματα. «Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταβλητών, η ανάλυση 

παραγόντων προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο μπορούν να ελαττωθούν'.» 

[235]. Αλλωστε, όπως ισχυρίζεται και ο Nunnally [236], οι περισσότερες 

θεωρίες αφορούν οικοδομήματα, παρά συγκεκριμένες μεταβλητές, και 

προτείνει την ανάλυση παραγόντων ως την πιο κατάλληλη μέθοδο για τους 

ερευνητές τέτοιων μοντέλων. 

[Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση παραγόντων δεν εφαρμόστηκε συνολικά, 

για όλες τις ερωτήσεις του εργαλείου, διότι ο συνολικός αριθμός τους (80) 

ήταν πολύ μεγάλος, και απαιτούσε-τουλάχιστον 320 επιχειρήσεις στο δείγμα 

(τέσσερις για κάθε ερώτηση) ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς 

χρήσης της μεθόδου [235]. Αντίθετα, ο περιορισμένος αριθμός ερωτήσεων 
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μέσα σε κάθε βασική Υπό-Κατηγορία της ΔΟΠ , επιτρέπει την εφαρμογή της 

μεθόδου σε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. 

Η μέθοδος Factor Analysis είναι μία στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται 

για τον εντοπισμό ενός σχετικά μικρού αριθμού παραγόντων, οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή σχέσεων μεταξύ συνόλων 

από πολλές αλληλοσχετιζόμενες μεταβλητές.^Βασική υπόθεση της ανάλυσης 

παραγόντων είναι η ύπαρξη κάποιων υποκείμενων (underlying) διαστάσεων ή 

παραγόντων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξήγηση 

πολύπλοκων φαινομένων.'· Οι παρατηρούμενες συσχετίσεις μεταξύ 

μεταβλητών είναι αποτέλεσμα κάποιων κοινών παραγόντων που μοιράζονται. 

Σκοπός της ανάλυσης παραγόντων είναι ο εντοπισμός των υποκείμενων 

(underlying), μη άμεσα μετρήσιμων παραγόντων, μέσω ενός συνόλου 

παρατηρούμενων μεταβλητών. 

Το μαθηματικό μοντέλο της ανάλυσης παραγόντων είναι παραπλήσιο μ' αυτό 

της εξίσωσης πολλαπλής παλινδρόμησης, αφού κάθε μεταβλητή εκφράζεται 

σαν γραμμικός συνδυασμός παραγόντων οι οποίοι δεν είναι άμεσα μετρήσιμοι. 

Η διαφορά είναι ότι οι παράγοντες δεν αποτελούν απλές ανεξάρτητες 

μεταβλητές, αλλά σύνολα μεταβλητών που χαρακτηρίζουν κάποιο κοινό 
ρ» 

υποκείμενο (underlying) φαινόμενο, του οποίου παίρνουν το όνομα; Συνήθως, 

οι παράγοντες που μπορούν να χαρακτηρίσουν κάποιο φαινόμενο, δεν είναι 

γνωστοί εκ των προτέρων, αλλά καθορίζονται μέσω της ανάλυσης 

παραγόντων, και αποτελούν γραμμικούς συνδυασμούς των παρατηρούμενων 

μεταβλητών.,Επίσης, ένας από τους στόχους της ανάλυσης παραγόντων είναι 

η παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ των συνόλων μεταβλητών. Οι παράγοντες 

που λαμβάνονται από ένα σύνολο μεταβλητών πρέπει να είναι σχετικά μικροί 

στον αριθμό και επεξηγήσιμοι. Τα βήματα στην ανάλυση παραγόντων είναι τα 

παρακάτω: 

Πρώτο βήμα είναι ο υπολογισμός του Πίνακα Συσχετίσεων όλων των 

μεταβλητών^Μεταβλητές οι οποίες δεν συσχετίζονται σημαντικά με καμία 

άλλη μεταβλητή, μπορούν να εντοπιστούν από τον πίνακα, καθώς και από 

άλλα σχετικά στατιστικά τεστ.\Έτσι, σ' αυτό το στάδιο μπορεί να εξεταστεί 

και η καταλληλότητα χρήσης του μοντέλου ανάλυσης παραγόντων^ Αφού 

ένας από τους στόχους της ανάλυσης παραγόντων είναι η επεξήγηση των 
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σχέσεων μεταξύ ενός συνόλου μεταβλητών, για να είναι κατάλληλο το 

μοντέλο θα πρέπει οι μεταβλητές να συσχετίζονται πραγματικά μεταξύ τους. 

Εάν οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι μικρές, είναι μάλλον 

απίθανο να μοιράζονται κάποιους κοινούς παράγοντεςί Κάθε μεταβλητή 

πρέπει να συσχετίζεται σθεναρά με τουλάχιστον μία άλλη μεταβλητή του 

συνόλου. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι ελέγχου της παραπάνω 

συσχέτισης, και αυτοί είναι το Barlett's test of sphericity, και το Kaiser Meyer 

Olkin test of sampling adequacy. \ 

To Barlett's test of sphericity μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την 

μηδενική υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων είναι ο μοναδιαίος πίνακας, ότι 

δη?<.αδή όλα τα στοιχεία της διαγωνίου του είναι ίσα με την μονάδα και όλα 

εκτός της διαγωνίου είναι ίσα με μηδέν. Η υπόθεση ότι ο πίνακας 

συσχετίσεων είναι ο μοναδιαίος μπορεί να απορριφθεί εάν το τεστ βγει 

μεγάλο και το επίπεδο σημαντικότητας μικρό. Στην αντίθετη περίπτωση δεν 

μπορεί να απορριφθεί και το μοντέλο ανάλυσης παραγόντων δεν θεωρείται 

κατάλληλο για τα στοιχεία, ί Οι τιμές του τεστ ελέγχθηκαν για κάθε 

κατηγορία ΔΟΠ, πριν από την εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων στα 

στοιχεία τους, και η υπόθεση απορρίφθηκε σε διάστημα εμπιστοσύνης 

μικρότερο του 0.00001, για κάθε κατηγορία ΔΟΠ, καθιστώντας δυνατή την 

εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων στα στοιχεία της. / 

Ο δεύτερος δείκτης του μεγέθους συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών είναι ο 

συντελεστής μερικής συσχέτισης. Όταν οι μεταβλητές μοιράζονται κάποιους 

κοινούς παράγοντες, ο συντελεστής μερικής συσχέτισης για κάθε ζεύγος 

μεταβλητών θα πρέπει να είναι μικρός όταν απομακρυνθεί η γραμμική 

επίδραση των άλλων μεταβλητών. To Kaiser Meyer Olkin test of sampling 

adequacy (KMO test), αποτελεί έναν τέτοιο δείκτη, ο οποίος θα πρέπει να 

βρίσκεται κοντά στην μονάδα.ΓΆντίθετα, μικρές τιμές του ΚΜΟ σημαίνουν 

ότι η ανάλυση παραγόντων δεν είναι κατάλληλη μέθοδος για τα στοιχεία. Ο 

Kaizer [234], χαρακτηρίζει τιμές κοντά στο 0.90 ως "θαυμάσιες"', τιμές κοντά 

στο 0.80 ως "αξιόλογες", κοντά στο "0.70" ως μέτριες, στο "0.60" ως 

ασήμαντες, και κάτω από "0.50" ως μη αποδεκτές. Οι τιμές του ΚΜΟ τεστ 

παρατίθενται επίσης στον Πίνακα 6.2, και όπως βλέπουμε, είναι όλες 

τουλάχιστον "αξιόλογες", καθιστώντας και πάλι δυνατή την εφαρμογή της 

ανάλυσης παραγόντων στα στοιχεία της έρευνας. / 
- — J 

6- 16 



Αρα, τα αποτελέσματα των δύο τεστ για κάθε κατηγορία ΔΟΠ, τα οποία 

συνοπτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2, δείχνουν ότι η μέθοδος ανάλυσης 

παραγόντων μπορεί να εφαρμοστεί στις μεταβλητές κάθε κατηγορίας ΔΟΠ, 

αφού οι αντίστοιχες τιμές είναι πολύ ικανοποιητικές. \ 

Τα ακριβή αποτελέσματα των τεστ, όπως δόθηκαν από το SPSS, 

παρουσιάζονται μαζί με τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων για κάθε 

κατηγορία ΔΟΠ, στο Παράρτημα Γ3. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΟΠ 

Ηγεσία 

Στρατηγικό Σχεδιασμό Ποιότητας 

Ποιοτικά Στοιχεία & Ανάλυση 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Διαχείριση Διαδικασιών 

Ποιότητα Προμηθευτών 

Πελάτες 

Σχεδιασμός Προϊόντων 

Barlett's Test of 

Sphericity 

(Significance Level) 

410,34743(0,00000) 

227,01684(0.00000) 

211,67527(0.00000) 

693,55551 (0.00000) 

778,69979 (0.00000) 

183,76739(0.00000) 

774,84629 (0.00000) 

65,13638(0.00000) 

K.M.O. Test of 

Sampling 

Adequacy 

0.81461 

0.76088 

0.78931 

0.85469 

0.91345 

0.84426 

0.88342 

0.80263 

Πίνακας 6.2: Ανωχση παραγόντων σε κάθε κατιγ/opia ΔΟΠ 

Δεύτερο βήμα στην μέθοδο είναι το «Factor Extracion», δηλαδή η διεξαγωγή 

και ο καθορισμός του αριθμού των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την 

επαρκή περιγραφή των δεδομένων. Με τη μέθοδο Factor Extraction, 

ξεχωρίζουν οι βασικοί παράγοντες περιγραφής των υπό ανάλυση στριχείων, 

από τους τυχαίους και λιγότερο σημαντικούς συνδυασμούς. Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι για την διεξαγωγή των παραγόντων, αλλά η πιο δημοφιλής 

και αυτή που χρησιμοποιήθηκε από την συγκεκριμένη έρευνα είναι η 

Ανάλυση Βασικών Συστατικών/ Συνιστωσών, «Principle Components 

Analysis», η οποία θεωρείται ως η πιο κατάλληλη διαδικασία για την 

ελάττωση δεδομένων αυτής της φύσης [238]. Η μέθοδος δημιουργεί 

γραμμικούς συνδυασμούς των μεταβλητών, με στόχο την εξήγηση όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού διακύμανσης στα δεδομένα [239]. Κάθε 

συνδυασμός στοιχείων ονομάζεται «παράγοντας» και μπορεί να θεωρηθεί ως 

μία υπέρ-μεταβλητή η οποία περιγράφει ένα κεντρικό φαινόμενο κοινό σ' όλα 
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τα στοιχεία. Η πρώτη βασική συνιστώσα, παράγοντας, είναι ο συνδυασμός 

που ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας στα δεδομένα. Η 

δεύτερη βασική συνιστώσα, παράγοντας, είναι ο συνδυασμός που εξηγεί το 

αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης στα δεδομένα και είναι 

ανεξάρτητος από τον πρώτολ και οι επόμενες διαδοχικές συνιστώσες, 

παράγοντες, εξηγούν συνεχώς μικρότερα ποσοστά της συνολικής 

διακύμανσης που υπάρχει στα στοιχεία. Είναι δυνατόν να υπολογιστούν τόσες 

βασικές συνιστώσες, παράγοντες, όσες είναι και οι μεταβλητές, οπότε κάθε 

μεταβλητή μπορεί ακριβώς να εκφραστεί απ' αυτές. Σ' αυτή τη περίπτωση 

όμως, δεν επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό όφελος, αφού δεν μειώνεται ο 

τελικός αριθμός μεταβλητών. 

Για ν' αποφασιστεί τελικά πόσες συνιστώσες, κοινοί παράγοντες, 

χρειάζονται για να περιγραφούν τα δεδομένα, εξετάζεται το ποσοστό 

διακύμανσης που εξηγείται από τον καθένα. Η συνολική διακύμανση των 

δεδομένων ισούται με το άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των μεταβλητών. 

Για διευκόλυνση της ανάλυσης, όλες οι μεταβλητές και οι παράγοντες 

εμφανίζονται σε κανονικοποιημένη μορφή από το SPSS, με μέση τιμή 0 και 

διακύμανση 1, άρα η συνολική διακύμανση είναι ίση με το άθροισμα όλων των 

μεταβλητών.: Η συνολική διακύμανση που εξηγείται από κάθε παράγοντα 

ονομάζεται Eigenvalue, και είναι η τέταρτη στήλη στον πίνακα που 

παρουσιάζει το SPSS. Η πέμπτη στήλη (Pet of Var) δείχνει το ποσοστό της 

συνολικής διακύμανσης που εξηγείται από κάθε παράγοντα, και η έκτη στήλη 

(Cum Pet) δείχνει το αθροιστικό ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που 

εξηγείται από τους παράγοντες (Παράρτημα Γ3). Υπάρχουν διάφορα κριτήρια 

καθορισμού του αριθμού συνιστωσών, παραγόντων, που θα χρησιμοποιηθούν 

για ένα μοντέλο, αλλά το συνηθέστερο κριτήριο, και αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε από την συγκεκριμένη έρευνα, είναι να λαμβάνονται υπόψη 

μόνον οι παράγοντες με eigenvalue μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας, καθώς 

παράγοντες με eigenvalue μικρότερο της μονάδας δεν είναι περισσότερο 

σημαντικοί από οποιαδήποτε μεταβλητή, που όπως αναφέρθηκε έχει 

διακύμανση Κ_[ 

Αφού καθοριστούν οι βασικοί παράγοντες, κάθε μεταβλητή μπορεί να 

εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός τους, και οι συντελεστές που 

χρησιμοποιούνται γι' αυτό το σκοπό ονομάζονται Factor Loadings των 

μεταβλητών. Παράγοντες οι οποίοι έχουν μεγάλους συντελεστές (σε 

απόλυτες τιμές) σε κάποια μεταβλητή, σημαίνει ότι συνδέονται στενά με αυτή 
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τη μεταβλητή. Ο πίνακας με τα factor loadings ονομάζεται «Factor Pattern 

Matrix». Όταν οι παράγοντες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους, τότε τα factor 

loadings αποτελούν επίσης τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ παραγόντων 

και μεταβλητών. Ο πίνακας συσχετίσεων μεταξύ παραγόντων και μεταβλητών 

ονομάζεται «Factor Structure Matrix», και όταν οι παράγοντες είναι 

ασυσχέτιστοι είναι ο ίδιος με τον Factor Pattern Matrix, και ονομάζεται απλά 

«Factor Matrix». 

Τρίτο βήμα είναι το «Factor Rotation», το οποίο χρησιμοποιείται για την 

μεγιστοποίηση των συσχετίσεων μεταξύ παραγόντων και στοιχείων, ώστε να 

απομονωθεί το απλούστερο σύνολο παραγόντων για την περιγραφή των 

στοιχείων του εργαλείου, επειδή από τον Πίνακα Παραγόντων που 

λαμβάνεται στο προηγούμενο στάδιο, είναι μερικές φορές δύσκολο να 

διεξαχθούν κάποιοι λογικά επεξηγήσιμοι παράγοντες. Συχνά οι συσχετίσεις 

μεταξύ μεταβλητών και παραγόντων δεν είναι ξεκάθαρες, αφού πολλές 

μεταβλητές έχουνε μετρίου μεγέθους συσχετίσεις με αρκετούς παράγοντες. 

Γι' αυτό το λόγο, η μέθοδος του Factor Rotation επιχειρεί να μετατρέψει τον 

αρχικό πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ευκολότερη η λογική 

επεξήγηση των παραγόντων και η συσχέτιση τους με τις αρχικές μεταβλητές. 

Έτσι, μετά το factor rotation οι μεταβλητές μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη 

συσχέτιση με έναν μόνο παράγοντα./Υπάρχουν δύο βασικά είδη rotation, το 

ορθογώνιο και το πλάγιο (oblique). Το ορθογώνιο δίνει παράγοντες που δεν 

συσχετίζονται μεταξύ τους, ενώ το πλάγιο καταλήγει σε παράγοντες που 

συσχετίζονται. Το πλεονέκτημα του πλάγιου rotation είναι ότι στην 

πραγματικότητα είναι πολύ σπάνιο να μην υπάρχει καμία επιρροή μεταξύ 

διαφόρων φαινομένων, και η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ 

σημαντικά συμπεράσματα σχετικά μ' αυτές τις συσχετίσεις, ή και να διεξάγει 

περισσότερο λογικούς παράγοντες. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή είναι 

προφανές ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ παραγόντων που ανήκουν στην ίδια 

βασική κατηγορία ΔΟΠ, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα 

έρευνα, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η μέθοδος oblique rotation] Στο πλάγιο 

rotation, τα factor loadings εμφανίζονται στον πίνακα Pattern Matrix, και οι 

συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών και παραγόντων εμφανίζονται στο Structure 

Matrix. Τέλος, εμφανίζεται ο πίνακας Factor Correlation Matrix, ο οποίος 

δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων. Η μέθοδος που 

6- 19 



χρησιμοποιήθηκε από το SPSS για πλάγιο factor rotation είναι η μέθοδος 

Oblimin. 

Τέταρτο βήμα και τελευταίο, είναι η ονομασία των παραγόντων που εξάγονται 

με την παραπάνω μέθοδο. Τρεις συνολικά τρόποι υπάρχουν για να γίνει η 

ονομασία των παραγόντων. Ο πρώτος τρόπος είναι ο περιγραφικός, όπου τα 

ονόματα των παραγόντων περιγράφουν τις συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών από τις οποίες αποτελούνται. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο 

αιτιολογικός, όπου τα ονόματα των παραγόντων εκφράζουν τα υποκείμενα 

(underlying) αίτια συσχέτισης των μεταβλητών από τις οποίες αποτελούνται. 

Ο τρίτος τρόπος είναι ο συμβολικός, όπου τα ονόματα των παραγόντων 

αντιπροσωπεύουν νέα φαινόμενα ή μεταβλητές, και συμβολίζονται με 

αλγεβρικά μόνο σύμβολα. Από τους τρεις τρόπους, αυτός που 

χρησιμοποιήθηκε από την παρούσα έρευνα είναι ο περιγραφικός. Τα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των ονομάτων είναι και πάλι διάφορα, 

αλλά αυτό που χρησιμοποιήθηκε από την παρούσα έρευνα είναι το κριτήριο 

της επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο το όνομα του παράγοντα πρέπει να 

διευκολύνει στην κατανόηση της έννοιας του. "Η περιγραφική προσέγγιση 

στον προσδιορισμό ονομάτων για τους παράγοντες αφορά την επιλογή 

ονόματος το οποίο αποδίδει καλύτερα την ουσία των μεταβλητών που έχουν 

υψηλή συσχέτιση με τον παράγοντα" [237]. 

1 Η ανάλυση παραγόντων εφαρμόστηκε στις μεταβλητές βελτίωσης της 

απόδοσης των επιχειρήσεων στα στοιχεία ΔΟΠ κάθε κατηγορίας. - Οι 

μεταβλητές αυτές επιλέχθηκαν με στόχο την ανίχνευση τάσεων βελτίωσης 

εξαιτίας της πιστοποίησης, μέσα σε κάθε κατηγορία Δ0ΓΤ|Η ίδια ανάλυση 

όμως έγινε και στα στοιχεία απόδοσης των επιχειρήσεων πριν και μετά την 

πιστοποίηση και τα αποτελέσματα, με μικρές μόνον διαφορές, ήταν 

παραπλήσια. 

i Με την παραπάνω μέθοδο εντοπίστηκαν δύο έως τρεις υπό-παράγοντες στις 

περισσότερες κατηγορίες ΔΟΠ, πράγμα που έρχεται σε συμφωνία με τα 

περισσότερα βραβεία ποιότητας, ~όπου κάθε μία από τις κατηγορίες, που 

αντιπροσωπεύουν κρίσιμες περιοχές της ΔΟΠ, διαιρείται σε υπό-περιοχές της 

κατηγορίας, που διευκολύνουν στην περιγραφή τ η ο ! 

Τα ακριβή αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων για κάθε βασική 

κατηγορία ΔΟΠ του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ3. 
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Οι υπό-κατηγορίες που εντοπίζονται θα αναφερθούν στην συνέχεια 

ξεχωριστά για κάθε κατηγορία της ΔΟΠ, όπως αυτές εμφανίζονται στο 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα (Παράρτημα Β2): 

ΗΓΕΣΙΑ: Στην κατηγορία αυτή ξεχώρισαν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος 

παράγοντας περιελάμβανε τις ερωτήσεις 1,2,3.4, και 5 του ερωτηματολογίου, 

ο δεύτερος τις ερωτήσεις 6,7,8, και 9, και ο τρίτος τις ερωτήσεις 10 και 11 

(Structure Matrix, Γ-9). Τα ονόματα των υπό-κατηγοριών, σύμφωνα με το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων που ανήκαν σ' αυτές, και με μεγαλύτερη έμφαση 

στις ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (loading), είναι: 

1. Ενεργός Συμμετοχή και Δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης στην Ποιότητα 

2. Σύστημα Διοίκησης και Οργάνωση για Βελτίωση της Ποιότητας " 

3. Κοινωνική Συνεισφορά και Ευθύνη 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Σ' αυτή τη κατηγορία 

εντοπίστηκαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείτο από τις 

ερωτήσεις 12, 13,17 και 18, και ο δεύτερος παράγοντας από τις ερωτήσεις 14, 

15 και 16 (Structure Matrix, Γ-10). Τα ονόματα των υπό-κατηγοριών, σύμφωνα 

με το περιεχόμενο των ερωτήσεων που ανήκαν σ' αυτές, και με μεγαλύτερη 

έμφαση στις ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (loading), είναι: 

1. Ανάπτυξη Στρατηγικής και Σημασία της Ποιότητας σ' Αυτή 

2. θ έ σ η του Τμήματος Ποιότητας στην Επιχείρηση - ~ '• - -

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ: Σ' αυτή τη κατηγορία, η ανάλυση 

παραγόντων έδειξε ότι όλες μαζί αποτελούν έναν ενιαίο παράγοντα, ο τίτλος 

του οποίου δίνεται από το τίτλο της βασικής κατηγορίας (Γ-11): 

1. Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Σ' αυτή τη κατηγορία εντοπίστηκαν 

τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείτο από τις ερωτήσεις 

34,35,36,37,38,39,40, και 41, ο δεύτερος παράγοντας από τις ερωτήσεις 

30,31,32, και 33, και ο τρίτος παράγοντας από τις ερωτήσεις 26, 27, 28, και 29 

(Structure Matrix, Γ-13). Τα ονόματα των υπό-κατηγοριών, σύμφωνα με το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων που ανήκαν σ' αυτές, και με μεγαλύτερη έμφαση 

στις ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (loading), είναι: 

6-21 



1. Σύστημα Εργασίας για Ικανοποίηση, Παρακίνηση, και Ενθάρρυνση των 

Εργαζομένων για Συμμετοχή Γ r> ~bc>> Ο Μ Η ^ 

2. Εκπαίδευση Εργαζομένων σε Θέματα Ποιότητας C Ο. £ Ί "j 

3. Γενικότερη Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, και Ανάπτυξη Εργαζομένων 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 

Σ' αυτή τη κατηγορία εντοπίστηκαν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

αποτελείτο από τις ερωτήσεις 42,43,44,45,47,48,49, και 50, και ο δεύτερος 

παράγοντας από τις ερωτήσεις 46,51,52,53,54,55, και 56 (Structure Matrix, Γ

Ι 4, Γ-15). Τα ονόματα των υπό-κατηγοριών, σύμφωνα με το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων που ανήκαν σ' αυτές, και με μεγαλύτερη έμφαση στις ερωτήσεις 

με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (loading), είναι: 

1. Συστηματοποίηση των Μεθόδων Μέτρησης και Καταγραφής της 

Ποιότητας Ζ Γ ~Λ' . 

2. Σχεδιασμός και Βελτίωση του Συστήματος Εργασίας 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 

Σ' αυτή τη κατηγορία, η ανάλυση παραγόντων έδειξε, όπως και στην 

κατηγορία "Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση", ότι όλες μαζί οι ερωτήσεις/ 

στοιχεία της ΔΟΠ αποτελούν έναν ενιαίο παράγοντα, ο τίτλος του οποίου 

δίνεται από το τίτλο της κατηγορίας (Γ-15): 

1. Ποιότητα Προμηθευτών 

ΠΕΛΑΤΕΣ: 

Σ' αυτή τη κατηγορία εντοπίστηκαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

αποτελείτο από τις ερωτήσεις 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, και 71, και ο δεύτερος 

παράγοντας από τις ερωτήσεις 72, 73, 74, και 75 (Structure Matrix, Γ-17). Τα 

ονόματα των υπό-κατηγοριών, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων 

τους, και με μεγαλύτερη έμφαση στις ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα 

(loading), είναι: 

1. Συστηματική Συλλογή πληροφοριών Σχετικά με τις Απαιτήσεις και την 

Ικανοποίηση του Πελάτη Ç ο .- > ςΓ.,· 

2. Προσφορά Εξυπηρέτησης και Δέσμευση για την Ικανοποίηση του πελάτη 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

Και σ' αυτήν την κατηγορία, η ανάλυση παραγόντων έδειξε ότι όλες οι 

ερωτήσεις της ενότητας περιέγραφαν ένα κοινό φαινόμενο, χωρίς ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις (Γ-18). Αρα, ο ένας και μοναδικός παράγοντας σ' αυτήν την 

κατηγορία είναι: 

1. Σχεδιασμός Προϊόντων 

Από τα παραπάνω, σύμφωνα με την βελτίωση στην απόδοση σαν αποτέλεσμα 

της πιστοποίησης, το εργαλείο μέτρησης ΔΟΠ παίρνει την μορφή που 

φαίνεται στον Πίνακα 6.3. Ακόμη, στον ίδιο πίνακα, παρουσιάζεται το μέσο 

score βελτίωσης σε κάθε βασική κατηγορία ΔΟΠ, αλλά και σε κάθε μία από 

τις υπό-κατηγορίες που εντοπίστηκαν με την ανάλυση παραγόντων. 

6.4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΟΠ 

Το επόμενο βήμα της στατιστικής επεξεργασίας αφορούσε τον κύριο σκοπό 

της έρευνας που είναι ο έλεγχος της υπόθεσης ότι, η ανάπτυξη προτύπων 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000, μπορεί να αποτελέσει 

ένα καλό πρώτο βήμα προς την ΔΟΠ. Η υπόθεση εξετάζεται ελέγχοντας την 

υπόθεση ότι, η απόδοση των επιχειρήσεων σε κάθε στοιχείο ΔΟΠ πριν την 

πιστοποίηση, είναι ίση με την απόδοση τους μετά την πιστοποίηση. Εάν η 

υπόθεση απορριφθεί σε σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης, μπορούμε να 

αποδεχθούμε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή η απόδοση μετά την 

πιστοποίηση είναι μεγαλύτερη από αυτήν πριν την πιστοποίηση. Σ' αυτή τη 

περίπτωση, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ανάπτυξη των συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα προς την 

ΔΟΠ, αφού προωθεί την απόδοση των επιχειρήσεων σε όλα τα στοιχεία της. 

Ο σκοπός ελέγχου μιας υπόθεσης είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων για το 

σύνολο του πληθυσμού (σ' αυτή τη περίπτωση, το σύνολο των επιχειρήσεων 

που πιστοποιούνται κατά ISO 9000), στηριζόμενοι στα αποτελέσματα που 

δίνονται από ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού (σ' αυτή τη περίπτωση, οι 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα). Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

& ΑιΝΑΑΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΕΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

0,91 

1,08 

1,25 

0,99 

1,39 

1,08 

1,07 

0,97 

ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1. Ενεργός Συμμετοχή και Δέσμευση 
της Ανώτατης Διοίκησης στην 
Ποιότητα 

2. Σύστημα Διοίκησης και Οργάνωση 
για Βελτίωση της Ποιότητας 

3. Κοινωνική Συνεισφορά και 
Ευθύνη 

1. Ανάπτυξη Στρατηγικής και η 
Σημασία της Ποιότητας σε Αυτήν 

2. Θέση του Τμήμ. Ποιότητας στην 
Επιχείρηση 

1. Ποιοτικά Στοιχεία & Ανάλυση 

1. Σύστημα Εργασίας για 
Ικανοποίηση, Παρακίνηση, και 
Συμμετοχή Εργαζομένων 

2. Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας 
3. Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, και 

Ανάπτυξη Εργαζομένων 
1. Συστηματοποίηση των Μεθόδων 

Μέτρησης και Καταγραφή της 
Ποιότητας 

2. Σχεδιασμός και Βελτίωση του 
Συστήματος Εργασίας 

1. Ποιότητα Προμηθευτών 

1. Συστηματική Συλλογή 
Πληροφοριών για τις Απαιτήσεις 
και την Ικανοποίηση του Πελάτη , 

2. Εξυπηρέτηση και Δέσμευση για 
την Ικανοποίηση του Πελάτη 

1. Σχεδιασμός Προϊόντων 

ΜΕΣ 

ΒΕΛΤΙί 

0.7S 

1.25 

0.4^ 

0.8] 

1.4] 

1.2: 

0.81 

I.4S 
0.82 

1.5: 

1.1S 

Ι.Οϊ 

1.22 

o.7e 

0.9', 

Π ί ν α κ α ς 6.3: Μέση Βελτίωση Της Απόδοσης Από Την Πιστοποίησ?] Σε Κάθε Βασική 

Κατη'/ορία Και Υπό-Κατηγορία ΔΟΠ 

Αρχικά διαμορφώθηκε η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση: · 

Ho: Απόδοση στα Στοιχεία ΔΟΠ Πριν την Πιστοποίηση = 

Απόδοση στα Στοιχεία ΔΟΠ Μετά την Πιστοποίηση (μΑ = μΒ) 

Hi: Απόδοση στα Στοιχεία ΔΟΠ Πριν την Πιστοποίηση Φ 

Απόδοση στα Στοιχεία ΔΟΠ Μετά την Πιστοποίηση (μΑ Ψ μβ) 
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Στη συνέχεια έγινε η επιλογή του κατάλληλου στατιστικού τεστ για την 

αξιολόγηση της μηδενικής υπόθεσης. Στη συγκεκριμένη έρευνα, ο έλεγχος 

αφορά την σύγκριση της απόδοσης πριν την πιστοποίηση με την απόδοση 

μετά την πιστοποίηση στις ίδιες επιχειρήσεις. Έρευνες παρόμοιου 

σχεδιασμού καλούνται paired-samples designs, αφού οι απαντήσεις δίνονται σε 

ζεύγη και σε κάθε απάντηση της μιας ομάδας αντιστοιχεί μια απάντηση της 

άλλης ομάδας. Το κατάλληλο τεστ γι' αυτά τα στοιχεία είναι το T-Test for 

Paired Samples. Σύμφωνα μ' αυτό το τεστ, για κάθε ζεύγος μεταβλητών 

υπολογίζεται η διαφορά στην απόδοση πριν και μετά, και ελέγχεται η 

υπόθεση ότι η μέση τιμή αυτής της διαφοράς για τους δύο πληθυσμούς του 

δείγματος είναι μηδέν.(Τ ο στατιστικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για να 

ελέγξει την υπόθεση ότι η μέση διαφορά στους πληθυσμούς είναι μηδέν, είναι 

το Student's t τεστ, που εκφράζεται από την εξίσωση: 

t= D / (SD/sqr(N)) 

όπου: 

D= Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο μέσων, 

S=H τυπική απόκλιση των διαφορών των ζευγαρωτών παρατηρήσεων, και 

Ν = 0 αριθμός των ζευγών, ι 

Η κατανομή του t στο δείγμα, εάν οι διαφορές ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με μέση τιμή 0, είναι η κατανομή του Student's t με Ν-1 βαθμούς 

ελευθερίας. 

Το επόμενο βήμα ήταν ο υπολογισμός του t-τεστ για το συγκεκριμένο δείγμα 

και ο καθορισμός της πιθανότητας να διεξαχθεί μία τιμή του τεστ τουλάχιστον 

τόσο ακραία όσο αυτή που υπολογίστηκε, εάν αληθεύει η υπόθεση ότι η μέση 

διαφορά των δύο πληθυσμών είναι ίση με μηδέν. 

Η τιμή του t-τεστ για κάθε ζεύγος απαντήσεων πριν και μετά την 

πιστοποίηση, καθώς και η παραπάνω πιθανότητα σε διάστημα εμπιστοσύνης 

99% φαίνονται στο Γ4.1 του Παραρτήματος Γ4. Μαζί μ' αυτά τα στοιχεία 

δίνονται επίσης η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση πριν και μετά την 

πιστοποίηση για κάθε μεταβλητή (στοιχείο ΔΟΠ), η μεταξύ τους συσχέτιση, 

η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της διαφοράς τους, καθώς και το 99% 

διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή του t-τεστ.''Άπό τα αποτελέσματα, είναι 
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φανερό πως η υπόθεση απορρίπτεται για κάθε ζεύγος μεταβλητών (πριν και 

μετά), αφού οι πιθανότητες να ληφθούν τα αντίστοιχα t-τεστ, σε 99% 

διάστημα εμπιστοσύνης, είναι μηδέν για κάθε ζεύγος μεταβλητών που 

αφορούν τα στοιχεία της ΔΟΠ. 

Επίσης, η συσχέτιση της απόδοσης πριν και μετά την πιστοποίηση στις 

'· περισσότερες περιπτώσεις φάνηκε σημαντική, πράγμα που σημαίνει ότι η 

απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση συσχετίζεται άμεσα με την 

απόδοση τους πριν την πιστοποίηση, Λ 

Γ > 

ι Παρόλο που τα στοιχεία της έρευνας ανήκουν στην κατηγορία ordinal, Ο..:», 

υποστηρίζεται στην βιβλιογραφία ότι μπορούν να εφαρμοστούν και σ' αυτά 

παραμετρικά τεστ, όπως το t-τεστ [241]. Αυτό συμβαίνει γιατί το τεστ 

εφαρμόζεται στα νούμερα και όχι σ' αυτό που δηλώνουν τα νούμερα. Αλλωστε 

αποτελεί κοινή πρακτική η χρήση τους για εξέταση κατ' εξοχήν ordinal 

μεταβλητών όπως της ψυχολογίας ή της κοινωνιολογίας. 

Παρόλα' αυτά, για να αποφευχθούν τυχόν στατιστικά λάθη, ο έλεγχος της 

υπόθεσης επαναλήφθηκε και με την χρήση μη-παραμετρικών τεστ, για να 

επιβεβαιωθεί και πάλι η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

Τα μη παραμετρικά τεστ που ενδείκνυνται για ordinal στοιχεία, σε ζεύγη 

συσχετιζόμενων μεταβλητών, είναι το «Sign-test for two related samples» και 

το «Wilcoxon matched-pairs test for two related samples» [235]. 

To Sign-test συγκρίνει τον αριθμό των θετικών και αρνητικών διαφορών 

μεταξύ δυο απαντήσεων του ίδιου δείγματος ή συσχετιζόμενων δειγμάτων, 

αγνοώντας το μέγεθος αυτών των διαφορών. Εάν τα δύο δείγματα είναι 

παρόμοια, τότε θα πρέπει οι διαφορές αυτές να ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Συγκρίνοντας δηλαδή τις απαντήσεις για την απόδοση των 

επιχειρήσεων πριν και μετά την πιστοποίηση, εάν ο αριθμός των θετικών 

διαφορών (βελτίωση απόδοσης) ήταν ίδιος με τον αριθμό των αρνητικών 

διαφορών (μείωση της Απόδοσης), αυτό θα σήμαινε ότι 'δεν υπάρχει 

πραγματική αλλαγή, προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση, στην απόδοση των 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα -του Sign-test για κάθε ζεύγος απαντήσεων 

στις 80 μεταβλητές μέτρησης ΔΟΠ, παρουσιάζονται στο Γ4.2 του 

παραρτήματος Γ4, και δείχνουν τον αριθμό των αρνητικών, θετικών, και 

μηδενικών διαφορών, το στατιστικό τεστ Ζ, καθώς και το επίπεδο 

σημαντικότητας για το Ζ. Εφόσον όμως, για κάθε ζεύγος μεταβλητών, ο 
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αριθμός των θετικών διαφορών (βελτίωση της απόδοσης) είναι πολύ 

μεγαλύτερος απ' αυτόν των αρνητικών διαφορών, και η πιθανότητα Ρ να πάρει 

το Ζ τιμή τουλάχιστον τόσο ακραία όσο αυτή που παίρνει στο τεστ είναι ίση 

με 0.0000, μπορούμε να απορρίψουμε σε πολύ μεγάλο επίπεδο εμπιστοσύνης 

(99.99%), την μηδενική υπόθεση ότι οι απαντήσεις πριν την πιστοποίηση 

είναι ίδιες με τις απαντήσεις μετά την πιστοποίηση, για κάθε μεταβλητή/ 

στοιχείο ΔΟΠ. Αντίθετα, παρατηρείται συντριπτική υπεροχή των θετικών 

διαφορών, η οποία μεταφράζεται σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης των 

επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9000. 

Το δεύτερο μη παραμετρικό τεστ που προτείνεται, το Wilcoxon matched-pairs 

test for two related samples, δουλεύει με παρόμοιο τρόπο, και εφαρμόστηκε 

επίσης σε κάθε ζεύγος μεταβλητών. Τα αποτελέσματα και σ ; αυτό το τεστ 

ήταν πολύ παρόμοια μ' αυτά του προηγούμενου (αφού πάλι υπολογίζονται οι 

αρνητικές, οι θετικές, και οι μηδενικές διαφορές), και απέδειξαν και πάλι ότι 

η μηδενική υπόθεση μπορεί να απορριφθεί σε πολύ ιιεγάλο επίπεδο 

ειιπιστοσύνης για όλες τις μεταβλητές/ στοιχεία ΔΟΠ, με σημαντική 

βελτίωση μετά την πιστοποίηση. 

6.5:ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ίΤα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις προς την πιστοποίηση αναφέρονται 

από την βιβλιογραφία από πολύ σημαντικά έως και καθοριστικά για την 

πραγματική επιτυχία της. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν την πιστοποίηση 

μόνον ως μέσο διαφήμισης, όπως και αυτές που αναγκάζονται από τους 

πελάτες τους να πιστοποιηθούν, δεν αντιλαμβάνονται τα πραγματικά οφέλη 

της και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της. 

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και 

την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά 

από την πιστοποίηση: Γι' αυτό το λόγο, ένας από τους σημαντικούς στόχους 

της έρευνας ήταν ο εντοπισμός -των κινήτρων που ωθούν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις προς την τυποποίηση, κάτι που μπορεί σε σημαντικό βαθμό να 

καθορίσει και την επιτυχία τους στον ελληνικό χώρο. \ 
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Για την διερεύνηση των παραπάνω, συμπεριλήφθησαν στο πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου όλα τα πιθανά κίνητρα πιστοποίησης, όπως αυτά 

κατεγράφησαν από την ορθογραφία, και ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

σημειώσουν τον βαθμό επιρροής τους στην απόφαση τους για πιστοποίηση σε 

κλίμακα μέτρησης από 0=Καθόλου, 1=Πολύ Λίγο, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 

4=Πολύ, έως 5=Πάρα πολύ. 

Τα αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στο Παράρτημα Γ5, όπου φαίνονται η μέση τιμή, η τυπική 

απόκλιση, η ελάχιστη και η μέγιστη βαθμολογία που δόθηκε από τις 

επιχειρήσεις, για κάθε κίνητρο. 

Συνοπτικά, η ιεράρχηση των κινήτρων πιστοποίησης παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 6.4, ο οποίος δείχνει και τον βαθμό επιρροής του καθενός στην 

απόφαση των επιχειρήσεων για πιστοποίηση. 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

7. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΠ 

8. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

10.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

ΜΕΣΟ SCORE 

4.21 

4.05 

3.93 

3.63 

3.51 

3.45 

3.35 

3.32 

2.46 

1.26 

0=Καθόλου,1=Πολύ Χαμηλό,2=Χαμηλό,3=Μεσαίο,4=Υψηλό,5=Πολύ Υψηλό 

Πίνακας 6.4: Κίνητρα Πισχοποίηω]ς 

\ Από την σειρά ιεράρχησης βλέπουμε ότι τα σημαντικότερα κίνητρα είναι 

εσωτερικά, αφού προέρχονται από εσωτερική διάθεση της επιχείρησης για 

ουσιαστική βελτίωση. 
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διευκολύνει την επικοινωνία της μαζί τους. Άλλωστε ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης των προτύπων αρχικά ήταν η δημιουργία 

ενός παγκόσμιου κώδικα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μιλάνε όλοι την ίδια 

"γλώσσα". 

Έβδομη στην κατάταξη ήρθε η χρήση των συστημάτων για την εισαγωγή 

στην ΔΟΠ, ενώ οι ακριβείς απαντήσεις σ' αυτήν την ερώτηση φαίνονται στο 

Σχήμα 6.1. 

35,7% | 

22,6% 

16,7% 

8,3% 

\ 4,8% 

' 11,9% 

H Καθόλου 

0 Πολύ Χαμηλό 

ΞΧαμηλό 

Ε3 Μέτριο 

ΗΥψηλό 

Η Πολύ Υψηλό 

Σχήμα 6.1. Η ΔΟΠ σαν Κίνητρο Για Την Πιστοποίησ?; 

Η πρόσβαση σε ξένες αγορές και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ήταν το επόμενο, όγδοο στη σειρά κίνητρο,[ενώ τελευταία στην 
ì 

ιεραρχία, και με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα ήρθαν η απαίτηση από 

την αγορά και η πιστοποίηση ανταγωνιστή, δύο από τα κίνητρα που 

αντιπροσωπεύουν την λεγόμενη "πίεση για πιστοποίηση". Το πολύ χαμηλό 

score σ' αυτά τα δύο κίνητρα επιβεβαιώνει και πάλι το αρχικό συμπέρασμα ότι 

η πιστοποίηση προέρχεται από εσωτερικά κυρίως κίνητρα για ουσιαστική 

βελτίωση, και όχι από εξαναγκασμό ή πίεση των επιχειρήσεων προς αυτήν 

την κατεύθυνση, επειδή το απαιτούν οι πελάτες τους ή ο ανταγωνισμός.·Η 

πίεση για πιστοποίηση, που ενθαρρύνει την γρήγορη και όσο το δυνατόν πιο 

εύκολη και ανώδυνη πιστοποίηση, είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους 

αποτυχίας της ανάπτυξης ΣΔΠ. Η έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης της 

ηγεσίας για την ποιότητα, και οι χρονικοί περιορισμοί που μπορεί να τίθενται 

στην επιχείρηση, της στερούν την μοναδική ευκαιρία που προσφέρει η 
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πιστοποίηση, για επανεξέταση, αξιολόγηση, και βελτίωση όλων των 

διαδικασιών της επιχείρησης, πριν από την τεκμηρίωση. Η πραγματική 

βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μόνον όταν η επιχείρηση έχει πειστεί για την 

ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, έχει πιστέψει στον ρόλο που μπορεί να 

παίξει η διασφάλιση ποιότητας και η πιστοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, 

και έχει αποφασίσει να διαθέσει τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της προσπάθειας. 

Σχετικά λοιπόν με τα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων για την 

πιστοποίηση, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι αυτά είναι κατά 

κύριο λόγο θετικά, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε "υγιή". Προέρχονται 

από εσωτερική διάθεση και πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, και 

αποδεικνύουν την ουσιαστική ευαισθητοποίηση, και ωρίμανση των ελληνικών 

επιχειρήσεων στο θέμα της ποιότητας. Η πιστοποίηση, τουλάχιστον για όσες 

ελληνικές επιχειρήσεις είχαν πιστοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 1997:~δεν ήταν 

αποτέλεσαα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά προσωπικής επιλογής. 

Τέλος, εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων στα δέκα κίνητρα του 

ερωτηματολογίου, ώστε να εντοπισθούν οι βασικές κατηγορίες κινήτρων, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Οι βασικές αυτές κατηγορίες 

βοηθούν στον εντοπισμό σχέσεων/ συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων 

πιστοποίησης, και στην ελάττωση του αριθμού των μεταβλητών που 

περιγράφουν τα διαφορετικά κίνητρα. 

Η μείωση των δέκα μεταβλητών περιγραφής των κινήτρων στους βασικούς 

παράγοντες κινήτρων, βοηθάει στην συνέχεια να γίνουν οι συσχετίσεις των 

κινήτρων με τα διάφορα αποτελέσματα της πιστοποίησης (Παράγραφοι- 6.8.7, 

6.8.8, 6.8.9, και 6.8.10). 

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο Factor Analysis, τα αποτελέσματα της οποίας 

παρατίθενται στο Παράρτημα Γ6, εντοπίστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

κινήτρων, τα οποία ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα μ' αυτές. Η ομαδοποίηση 

ανέδειξε τρεις βασικές κατηγορίες κινήτρων: α) «Εξωτερική Πίεση/ 

Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας»,- β) «Βελτίωση Ποιότητας», και γ) 

«Στρατηγική Ποιότητας», τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 6.5. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας δόθηκε σύμφωνα με το 

περιεχόμενο των στοιχείων (κινήτρων) που ανήκουν σ' αυτήν. 
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διευκολύνει την επικοινωνία της μαζί τους. Αλλωστε ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης των προτύπων αρχικά ήταν η δημιουργία 

ενός παγκόσμιου κώδικα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μιλάνε όλοι την ίδια 

"γλώσσα". 

Έβδομη στην κατάταξη ήρθε η χρήση των συστημάτων για την εισαγωγή 

στην ΔΟΠ, ενώ οι ακριβείς απαντήσεις σ' αυτήν την ερώτηση φαίνονται στο 

Σχήμα 6.1. 
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Η Πολύ Υψηλό 

Σχήμα 6.1. Η ΔΟΠ σαν Κίνητρο Για Την Πιστοποίησ?} 

Η πρόσβαση σε ξένες αγορές και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ήταν το επόμενο, όγδοο στη σειρά κίνητρο,(ενώ τελευταία σ χ η ν 
ί 

ιεραρχία, και με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα ήρθαν η απαίτηση α π ό 

την αγορά και η πιστοποίηση ανταγωνιστή, δύο από τα κίνητρα ττου 

αντιπροσωπεύουν την λεγόμενη "πίεση για πιστοποίηση". Το πολύ χ α μ η λ ό 

score σ' αυτά τα δύο κίνητρα επιβεβαιώνει και πάλι το αρχικό συμπέρασμα ότ ι 

η πιστοποίηση προέρχεται από εσωτερικά κυρίως κίνητρα για ουσιαστική 

βελτίωση, και όχι από εξαναγκασμό ή πίεση των επιχειρήσεων προς αυττήν 

την κατεύθυνση, επειδή το απαιτούν οι πελάτες τους ή ο ανταγωνισμός. ";

t Η 

πίεση για πιστοποίηση, που ενθαρρύνει την γρήγορη και όσο το δυνατόν π ι ο 

εύκολη και ανώδυνη πιστοποίηση, είναι ένας από τους σημαντικούς λ ό γ ο υ ς 

αποτυχίας της ανάπτυξης ΣΔΠ. Η έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης "εης 

ηγεσίας για την ποιότητα, και οι χρονικοί περιορισμοί που μπορεί να τ ί θ ε ν τ α ι 

στην επιχείρηση, της στερούν την μοναδική ευκαιρία που προσφέρει· η 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

II. ΒΕΑΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

III. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Μελλοντική Απαίτηση Πελατών 

• Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

• Εισαγωγή σε Νέες Αγορές 

• Ικανοποίηση Ζήτησης Πελατών 

• Πιστοποίηση Ανταγωνιστή 

• Βελτίωση Ποιότητας Τελικών 

Προϊόντων 

• Βελτίωση Ποιότητας Λειτουργίας 

• Βελτίωση Επικοινωνίας με 

Προμηθευτές & Πελάτες 

• Μέρος της Πολιτικής Ποιότητας 

• Εισαγωγή στην ΔΟΠ 

Πίνακας 6.5: Βασικές Κατηγορίες Κινήτρων Πιστοποίησης 

Υπολογίζοντας τα score κάθε παράγοντα, επιβεβαιώθηκε και πάλι πως η 

πρώτη κατηγορία που αφορά εξωτερικές πιέσεις και κίνητρα για την 

επιχείρηση παίρνει το χαμηλότερο score (2.8), ενώ οι άλλες δύο, που αφορούν 

τη στρατηγική ποιότητας της επιχείρησης και την ουσιαστική βελτίωση της, 

έρχονται σχεδόν μαζί (3.8, 3.9), και πάντως πολύ υψηλά στην βαθμολογία, 

αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας των προτύπων. 

Συμπαιρένεται λοιπόν και πάλι, ότι τα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων 

για υιοθέτηση των προτύπων είναι θετικά, και προέρχεται από εσωτερική 

διάθεση για βελτίωση. Η βιαστική και αναγκαστική εφαρμογή τους για την 

ικανοποίηση εξωτερικών πιέσεων, η οποία αναφέρεται ως βασικός λόγος 

αποτυχίας των προτύπων, δεν ισχύει για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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6.6:ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση των ωφελειών που είχαν οι 

επιχειρήσεις από την πιστοποίηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6. 

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης Και Λειτουργίας 

Ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας 

Βελτίωση Ποιότητας Τελικών Προϊόντων 

Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη 

Βελτίωση Επικοινωνίας με τους Πελάτες 

Βελτίωση Ανταγωνιστικής Θέσης 

Ανάπτυξη Ομαδικότητας 

Βελτίωση Σχέσεων Εργαζομένων - Διοίκησης 

Μείωση Ελαττωματικών Και Επανεργασίας 

Βελτίωση Απόδοσης Προμηθευτών 

Βελτίωση Σχέσεων Μεταξύ Εργαζομένων 

Ευκολότερη Διείσδυση Σε Νέες Αγορές 

Μείωση Παραπόνων Των Πελατών 

Μείωση Επιστροφών Των Πελατών 

Αύξηση Ικανοποίησης Εργαζομένων 

Αύξηση Συμμετοχής Εργαζομένων 

Αύξηση Πωλήσεων 

Αύξηση Παραγωγικότητας 

Αύξηση Κερδών 

Ελάττωση Απουσιών 

ΜΕΣΟ SCORE 

3.89 

3.77 

3.70 

3.62 

3.58 

3.55 

3.48 

3.39 

3.29 

3.28 

3.28 

3.21 

3.17 

3.04 

3.03 

2.95 

2.86 

2.75 

2.65 

1.73. 

0=Καθόλου,1=Πολύ Μικρή, 2=Μικρή, 3=Μέτρια, 4=Υψηλή, 5=Πολύ Υψηλή 

Πίνακας 6.6: Οφέλη Πιστοποίησης 

| Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν πως το ISO 9000 θέτει πράγματι σημαντικά 

' θεμέλια οργάνωσης στις επιχειρήσεις, αφού η βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας αναφέρεται ως η σημαντικότερη προσφορά τους. 

Αλλωστε, η βελτίωση της ποιότητας της εσωτερικής λειτουργίας ήταν επίσης 

ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων για την 

πιστοποίηση, (score=3.93) και τα αποτελέσματα δείχνουν πως δικαιώθηκαν. 
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Το ίδιο ισχύει και με την βελτίωση ποιότητας τελικών προϊόντων, η οποία αν 

και έμμεσα συνδεδεμένη με την πιστοποίηση, βλέπουμε ότι ήταν το τρίτο 

στην σειρά όφελος των επιχειρήσεων. Και πάλι λοιπόν, οι επιχειρήσεις που 

την δηλώσαν κατά μέσο όρο ως δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο 

πιστοποίησης (score=4.05, όπου 4=Υψηλό), φαίνεται πως δικαιώθηκαν. 

Επίσης, η άποψη πως τα πρότυπα ISO 9000 μπορούν να βοηθήσουν στην 

εισαγωγή μιας επιχείρησης στην ΔΟΠ ενισχύεται από το ότι ως δεύτερο 

σημαντικότερο όφελος για την επιχείρηση αναφέρεται η ανάπτυξη 

κουλτούρας ποιότητας. Η αλλαγή κουλτούρας στην επιχείρηση, και η 

ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας, αποδείχτηκε το σημαντικότερο 

εμπόδιο/πρόβλημα για την εφαρμογή ΔΟΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις, από 

την πρώτη έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις Β. Ελλάδος. Η συμβολή της 

πιστοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι λοιπόν πολύ σημαντική για 

όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και 

της διαχείρισης της προς ένα σύστημα ολικής ποιότητας. Αλλωστε, μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι με την αλλαγή κουλτούρας, επιβεβαιώνεται έμμεσα η 

ουσιαστική δέσμευση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων για την ποιότητα. 

Ακόμη, ως σημαντικά οφέλη αναφέρονται η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη και η 

αύξηση της ικανοποίησης του. Η παρουσία ωφελειών που συσχετίζονται με 

τον πελάτη, το κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας ΔΟΠ, μέσα στα πρώτα σε 

ένταση (score μεγαλύτερο του 3.5) οφέλη, είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

ελπιδοφόρα, αντίθετα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που ενώ σαν 

βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα είναι θετικό, δεν εγγυάται τίποτα από μόνο του 

για το μέλλον της επιχείρησης. 

Ως μέτριας έντασης οφέλη (score μεταξύ 3 και 3.5), αποδεικνύονται η 

ανάπτυξη ομαδικότητας, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων και της επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, η 

βελτίωση της απόδοσης των προμηθευτών, η διείσδυση σε νέες αγορές, η 

μείωση της επανεργασίας και των ελαττωματικών, η μείωση παραπόνων και η 

μείωση επιστροφών. ΠΓα τελευταία τέσσερα αφορούν το λεγόμενο 

"εσωτερικό" και "εξωτερικό" "κόστος κακής ποιότητας" της επιχείρησης, η 

μείωση του οποίου αποτελεί βασική μέριμνα της φιλοσοφίας ολικής 

ποιότητας. Με την ελάττωση του εσωτερικού κόστους κακής ποιότητας 

(εσωτερικών αστοχιών) επιτυγχάνεται ο συνδυασμός ποιότητας και 

παραγωγικότητας ή ποιότητας και χαμηλής τιμής, αφού ελαττώνονται τα 

6-34 



σκάρτα, οι επανεργασίες, και το κόστος αποζημιώσεων, που αποτελούν το 

"κρυμμένο εργοστάσιο" της επιχείρησης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Με την ελάττωση του εξωτερικού κόστους κακής ποιότητας 

(εξωτερικών αστοχιών), αυξάνεται η ικανοποίηση του πελάτη και βελτιώνεται 

η εικόνα της επιχείρησης, ενώ αποφεύγεται το μεγαλύτερο κόστος όλων, που 

είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα (multiplying effect) του 

δυσαρεστημένου πελάτη. Τα αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει 

μείωση αυτού του κόστους ποιότητας, η οποία όμως θα μπορούσε και θα 

πρέπει να γίνει μεγαλύτερη, για να είναι και μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική η 

επιχείρηση. 

Τέλος, ως λιγότερο σημαντικά οφέλη (score μικρότερο του 3, όπου 3=Μέτριο) 

αναφέρονται η αύξηση της ικανοποίησης και συμμετοχής των εργαζομένων, η 

αύξηση της παραγωγικότητας, και η αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. 

Η χαμηλή σχετικά αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών, θα 

μπορούσε να συνδεθεί με τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν το κόστος 

κακής ποιότητας. Σίγουρα, η πιστοποίηση αυξάνει, σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό, το κόστος πρόληψης και εκτίμησης, που αποτελούν το 

κόστος καλής ποιότητας, αλλά αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με ταυτόχρονα 

μεγαλύτερη μείωση του κόστους κακής ποιότητας, έτσι ώστε να μειωθεί το 

συνολικό κόστος ποιότητας. Επίσης, η ανασκόπηση των διαδικασιών, στην 

φάση της ανάλυσης και τεκμηρίωσης τους, θα πρέπει να στοχεύει στον 

εντοπισμό αποδοτικότερων μεθόδων, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και 

τα κέρδη της επιχείρησης. Αυτή άλλωστε είναι και η βασική αρχή στην 

οποία βασίζεται η ΔΟΠ για την προσφορά υψηλής ποιότητας σε λογική τιμή, 

με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. ' 

Τα αναλυτικά περιγραφικά αποτελέσματα για τα οφέλη της πιστοποίησης 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ7, όπου δίνονται η μέση τιμή, η τυπική 

απόκλιση, η μέγιστη και η ελάχιστη βαθμολογία που δόθηκε από τις 

επιχειρήσεις, σε καθένα απ'- αυτά. 

Χρησιμοποιώντας και πάλι την μέθοδο Factor Analysis, τα οφέλη 

ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τις- συσχετίσεις τους (Παράρτημα Γ8), και 

ανεδείχθησαν οι ακόλουθοι τέσσερις βασικοί παράγοντες/κατηγορίες: 

α)Εσωτερικά/ Οργανωσιακά οφέλη, β)Εξωτερικά/ Ανταγωνιστικά οφέλη, 

γ)Βελτίωση ποιότητας, και δ)Αύξηση παραγωγικότητας, τα στοιχεία των 

οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.7. Ο τίτλος κάθε 
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κατηγορίας δόθηκε και πάλι σύμφωνα με το περιεχόμενο των στοιχείων που 

ανήκουν σ' αυτήν. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΩΦΕΛΕΙΩΝ 

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ 

III. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

IV. ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης & 

Λειτουργίας 

• Ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας 

• Βελτίωση Σχέσεων Εργαζομένων -

Διοίκησης 

• Βελτίωση Σχέσεων Μεταξύ Εργαζομένων 

• Ανάπτυξη Ομαδικότητας 

• Αύξηση Ικανοποίησης Εργαζομένων 

• Αύξηση Συμμετοχής Εργαζομένων 

• Βελτίωση Επικοινωνίας με Πελάτες 

• Βελτίωση Ανταγωνιστικής Θέσης 

• Αύξηση Πωλήσεων 

• Αύξηση Κερδών 

• Ευκολότερη Διείσδυση σε Νέες Αγορές 

• Ελάττωση Απουσιών 

• Μείωση Ελαττωματικών & Επανεργασίας 

• Βελτίωση Ποιότητας Τελικών Προϊόντων 

• Βελτίωση Απόδοσης Προμηθευτών 

• Αύξηση Ικανοποίησης Πελατών 

• Μείωση Παραπόνων 

• Μείωση Επιστροφών 

• Αύξηση Παραγωγικότητας 

Πίνακας 6.7: Βασικές Κανιγορίες Ωφελειών Πιστοποίησης 

ίΤο μέσο score κάθε παράγοντα επιβεβαιώνει ότι τα οφέλη των προτύπων 

αφορούν κυρίως την βελτίωση της ποιότητας (3.35) και την εσωτερική 

οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης (3.43), ενώ σημαντικά μικρότερη 

είναι η προσφορά τους στην αύξηση της παραγωγικότητας (2.74), και των 

οικονομικών μεγεθών (3.05)!\ Αρα, και από αυτά τα αποτελέσματα, 
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επιβεβαιώνεται η άποψη πως η προσφορά των προτύπων βασίζεται κυρίως 

στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της 

επιχείρησης, στην δημιουργία ενός ακέραιου συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, και στην μετάβαση από τον παραδοσιακό εντοπισμό και διόρθωση 

λαθών στην πρόληψη, και πολύ λιγότερο στην άμεση αύξηση πωλήσεων και 

κερδών. 

^Δυστυχώς όμως, κρίσιμα στοιχεία της ΔΟΠ, όπως η αύξηση της 

ικανοποίησης, ευημερίας, και συμμετοχής των εργαζομένων, έρχονται πολύ 

χαμηλά στην ιεραρχία των ωφελειών, και άρα αποτελούν σημεία στα οποία η 

προσφορά των προτύπων είναι πολύ μικρή, όπως φάνηκε και από την ανάλυση 

της κατηγορίας «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων». Αυτή η περιοχή απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή και πρωτοβουλία από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

να βελτιώσουν ουσιαστικά την διαχείριση της ποιότητας τους, και να 

προχωρήσουνε προς την Ολική Ποιότητα. 
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6.7: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΟΠ / 

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΑΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η απόδοση των επιχειρήσεων στις κρίσιμες κατηγορίες ΔΟΠ πριν και μετά 

την πιστοποίηση, καθώς και η βελτίωση σε κάθε κατηγορία, φαίνονται στον 

Πίνακα 6.8, και απεικονίζονται γραφικά στα σχήματα 6.2 και 6.3 αντίστοιχα. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΠΕΔΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΡΟ ISO 

3,11 

3,18 

2,75 

2,59 

2,86 

2,81 

2,86 

3,47 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΜΕΤΑ ISO 

3,97 

4,22 

4,00 

3,58 

4,21 

3,91 

4,00 

4,41 

ΒΕΑΤΙΩΣΗ* 

0,88 

1,03 

1,26 

0,99 

1,35 

1,09 

1,13 

0,94 

0=Καθόλου, 1=Πολύ χαμηλή, 2=Χαμηλή, 3=Μεσαία, 4=Ύψηλή, 5=Πολύ Υψηλή 
* Η Βελτίωση υπολογίσθηκε από τη διαφορά απόδοσης στα έγκυρα μόνον ζεύγη απαντήσεων. 

Πίνακας 6.8: Απόδοση στους Βασικούς Παράγοντες ΑΟΠ Πριν & Μετά την 

Πιστοποίησί]/Βελτίωσΐ] Από Την Πιστοποίησί] 

Από τ' αποτελέσματα φαίνεται ότι η σημαντικότερη προσφορά των προτύπων 

αφορά την Διαχείριση Διαδικασιών. Αυτό άλλωστε ήταν αναμενόμενο αφού 

τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 αφορούν κυρίως την 

ανάπτυξη, τυποποίηση, τεκμηρίωση, και έλεγχο των διαδικασιών που 

διασφαλίζουν την ποιότητα. Έτσι, η μέση απόδοση μετά την πιστοποίηση σε 

αυτή τη κατηγορία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα (4.21), ενώ η απόδοση πριν 

την πιστοποίηση ήταν λίγο χαμηλότερη του μετρίου (2.86). \ 

! Επίσης, σημαντική είναι η προσφορά τους σχετικά με την καταγραφή και 

χρήση Στοιχείων Ποιότητας, μία από τις κατηγορίες με την χαμηλότερη 

απόδοση πριν την πιστοποίηση (2.75). Εδώ βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι η 

βελτίωση (αύξηση της απόδοσης σε 4.00) αφορά κυρίως την καταγραφή και 

διατήρηση στοιχείων ποιότητας, και λιγότερο την εξέταση, αξιολόγηση, 

στατιστική επεξεργασία, και γενικότερη αξιοποίηση τους για περαιτέρω 

βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο, η συλλογή τους και μόνον αποτελεί ένα 
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4,5 -, 

Β Προ ISO 

m After ISO 

Σ χ ή μ α 6.2: Απόδοσΐ] στις Βασικές Κατηγορίες ΔΟΠ Πριν & Μετά τ//ν 

Πιστοποίηση 

W Ηγεσία 

U Στρατηγική 
Ποιότητας 

ΕΙ Στοιχεία 
Ποιότητας 

13 Ανθρώπινοι 
Πόροι 

Β Διαδικασίες 

ϋ Προμηθευτές 

Μ Πελάτες 

H Σχεδιασμός 
Προϊόντων 

Σχήμα 6.3: Βελτίωω] της Απόδοσι\ς στις Βασικές Κανρ/ορίες Δ ΟΠ 
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σημαντικό και αναγκαίο πρώτο βήμα που εισάγεται αναγκαστικά με την 
Ι: 

εφαρμογή των προτύπων^ 

Πολύ μεγάλη ήταν όμως, τρίτη σε σειρά βελτίωσης, και η βελτίωση στην 

κατηγορία "Πελάτες". Η απόδοση σ' αυτή τη κατηγορία πριν την 

πιστοποίηση ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερη του μετρίου (2.86), ενώ μετά 

την πιστοποίηση γίνεται κατά μέσο όρο υψηλή (4.00). 

Τέταρτη σε βελτίωση έρχεται η κατηγορία "Προμηθευτές". Η απόδοση των 

επιχειρήσεων σ' ότι αφορά τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές ήταν λίγο 

χαμηλότερη του μετρίου πριν την πιστοποίηση (2.81), και μέτρια προς υψηλή 

μετά την πιστοποίηση (3.91). "Και εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

βελτίωση αφορά περισσότερο θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας, και 

πολύ λιγότερο την σύναψη μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας και 

υποστήριξης με μικρότερο αριθμό προμηθευτών, όπως πρεσβεύεται από την 

θεωρία της Ολικής Ποιότητας.' 

Πέμπτη σε βελτίωση έρχεται η κατηγορία "Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Ποιότητας", όπου όμως η μικρή σχετικά βελτίωση φαίνεται να οφείλεται στην 

υψηλότερη απόδοση σ' αυτήν την κατηγορία πριν την πιστοποίηση (3.18), η 

οποία μετά την πιστοποίηση εμφανίζει μέσο score μεγαλύτερο του υψηλού 

(4.22). 

Μικρότερη βελτίωση σημειώθηκε στην κατηγορία "Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων", η οποία είχε την χαμηλότερη απόδοση τόσο πριν όσο και μετά την 

πιστοποίηση. Έτσι, η μέση απόδοση σ' αυτή τη κατηγορία πριν την 

πιστοποίηση ήταν πολύ χαμηλή έως μέτρια (2.59), ενώ μετά την πιστοποίηση 

γίνεται μέτρια προς υψηλή (3.58). Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων λοιπόν, 

αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ολική 

ποιότητα, αφού δεν καλύπτεται, παρά ελάχιστα, από τα πρότυπα. 

Προτελευταία κατηγορία σε ένταση βελτίωσης ήρθε ο "Σχεδιασμός 

Προϊόντων", όπου η απόδοση ήδη πριν από την πιστοποίηση ήταν υψηλότερη 

από κάθε άλλη κατηγορία, μεταξύ μέτριου και υψηλού (3.47), ενώ μετά την 

πιστοποίηση φτάνει σε υψηλά έως πολύ υψηλά επίπεδα (4.41). 

Τέλος, η κατηγορία - με την χαμηλότερη βελτίωση σαν αποτέλεσμα της 

πιστοποίησης είναι η κατηγορία "Ηγεσία" (0.88). Αρχικά, σαν παρατήρηση 

αυτό είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό, αφού ο ρόλος της ηγεσίας είναι 

καθοριστικός για την επίτευξη οποιασδήποτε προσπάθειας και ιδιαίτερα για 

την μετάβαση στη ΔΟΠ. Αλλωστε, τα πρότυπα και η πιστοποίηση δέχονται 

συχνά κριτική σχετικά με το ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα της διοίκησης, 
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και με το αν υπάρχει πραγματική ευαισθητοποίηση για βελτίωση της 

ποιότητας και ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, η απόδοση σ' αυτή τη 

κατηγορία μετά την πιστοποίηση μπορεί να μην είναι πολύ υψηλή, που θα 

ήταν το ζητούμενο, αλλά είναι κατά μέσο όρο υψηλή (3.97), και πάντως και 

πάλι δέχεται βελτίωση από την μέση απόδοση που υπήρχε πριν την 

πιστοποίηση, η οποία χαρακτηρίστηκε απλά μέτρια (3.11). 

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι τα πρότυπα ευνοούν περισσότερο τα 

«σκληρά» στοιχεία της ΔΟΠ, όπως οι διαδικασίες και η καταγραφή ποιοτικών 

στοιχείων, ενώ προσφέρει λιγότερο στα πιο «μαλακά» στοιχεία, όπως η 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και η ηγεσία. Στον τομέα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων μένουν πολλά ακόμη να γίνουν από τις επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια περιβάλλοντος και κουλτούρας ΔΟΠ, 

όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις τους στα επιμέρους στοιχεία της 

κατηγορίας. Αντίθετα, στον τομέα Ηγεσία, η μικρή βελτίωση στην απόδοση 

λόγω της πιστοποίησης, μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η απόδοση πριν 

την πιστοποίηση παρουσιάζεται ήδη από τις επιχειρήσεις ικανοποιητική. 

Τέλος, εκτιμώντας την συνολική κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις 

μετά την πιστοποίηση, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε αρκετά καλό επίπεδο στις 

περισσότερες κατηγορίες, και κυρίως στον σχεδιασμό προϊόντων, στον 

στρατηγικό σχεδιασμό ποιότητας, και στην διαχείριση διαδικασιών, παρόλο 

που η απόδοση τους σε συγκεκριμένα στοιχεία κάθε κατηγορίας μένει ακόμη 

να βελτιωθεί αρκετά. Αντίθετα, χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια στους 

τομείς διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και διαχείρισης των σχέσεων με τους 

προμηθευτές, οι οποίοι παρουσιάζουν το χαμηλότερο score απόδοσης^ 

Ιδιαίτερα ο ρόλος και η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα έχει τονιστεί 

από όλους τους μελετητές της ΔΟΠ, και θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή 

και η δέσμευση του για την βελτίωση της ποιότητας και την ικανοποίηση του 

πελάτη. 

Τα αναλυτικά περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των 

επιχειρήσεων στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, α)προ την πιστοποίηση, β)μετά 

την πιστοποίηση, καθώς και γ)την βελτίωση που δέχονται από την 

Πιστοποίηση, παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Γ9.1, Γ9.2, και Γ9.3 του 

παραρτήματος Γ9. 
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Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν ξεχωριστά τα 

αποτελέσματα για τα στοιχεία κάθε κατηγορίας, όπως αυτά παρατίθενται στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας [Παράρτημα Β2], και σύμφωνα με τα αναλυτικά 

αποτελέσματα που έδωσε η περιγραφική ανάλυση (Descriptive Analysis) και η 

ανάλυση συχνοτήτων (Frequency Analysis), σχετικά με: α)την απόδοση των 

επιχειρήσεων στα στοιχεία ΔΟΠ πριν την πιστοποίηση, β)την απόδοση τους 

στα στοιχεία ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση, και γ)την βελτίωση που είχαν στα 

ίδια στοιχεία από την πιστοποίηση 

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης των παραπάνω στοιχείων, όπως 

δόθηκαν από το SPSS (Descriptive Analysis), παρουσιάζονται στα Π 0 . 1 , ΓΙ0.2, 

και Γ 10.3 αντίστοιχα, στο Παράρτημα ΓΙΟ. 

ΗΓΕΣΙΑ 

Σ' αυτή τη κατηγορία, στην πρώτη ερώτηση σχετικά με την δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης για την ποιότητα, βλέπουμε ότι πριν την πιστοποίηση, 

παρόλο που η πιο συχνή απάντηση ήτανε "Υψηλή" (mode = 4), υπήρξαν 

κάποιες απαντήσεις "καθόλου", "πολύ χαμηλή" και "χαμηλή'', καθώς και 

αρκετές που την χαρακτήριζαν "μέτρια". Μετά την πιστοποίηση όμως, 

βλέπουμε ότι καμία πλέον δεν την δηλώνει ως "καθόλου", "πολύ χαμηλή", ή 

"χαμηλή", λίγες μόνον την δηλώνουν ως "μέτρια", και οι υπόλοιπες "υψηλή" 

έως "πολύ υψηλή", με συχνότερη απάντηση το "πολύ υψηλή" (mode = 5). Η 

μεγαλύτερη λοιπόν βελτίωση επιτυγχάνεται στις επιχειρήσεις με ανύπαρκτη 

ή πολύ χαμηλή δέσμευση στην ποιότητα πριν από την πιστοποίηση. 

Αντίστοιχα, η μέση τιμή στην απάντηση πριν και μετά την πιστοποίηση, 

είναι, 3.67, και 4.43. Στις περισσότερες ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας, 

βλέπουμε ότι η συχνότερη απάντηση (mode) μετά την πιστοποίηση είναι ένα 

βαθμό της κλίμακας υψηλότερη από την αντίστοιχη πριν την πιστοποίηση, 

και η ελάχιστη απόδοση αυξάνει από "καθόλου" πριν την πιστοποίηση, σε 

"πολύ χαμηλή", "χαμηλή", έως και "μέτρια" μετά. 

Επίσης, βλέπουμε ότι η μικρότερη απόδοση πριν την πιστοποίηση, αφορούσε 

την αξιολόγηση του συστήματος διοίκησης, που δέχτηκε και την μεγαλύτερη 

βελτίωση από όλα τα άλλα στοιχεία της κατηγορίας, μετά την πιστοποίηση. 

Ακόμη, χαμηλότερη του μετρίου ήταν η απόδοση πριν την πιστοποίηση στην 

κοινωνική προσφορά, στην εκπαίδευση της ανώτατης διοίκησης σε θέματα 

ποιότητας, στην συζήτηση θεμάτων ποιότητας στα διοικητικά συμβούλια και 
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στην ανάπτυξη και παρακολούθηση στόχων ποιότητας. Τα τελευταία δύο 

όμως ήταν επίσης από τα στοιχεία εκείνα που είχαν την μεγαλύτερη βελτίωση 

μετά την πιστοποίηση. 

Τέλος, το υψηλότερο score μετά την πιστοποίηση το είχε η "δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης για την ποιότητα", ενώ το χαμηλότερο το είχε η 

Κοινωνική προσφορά, και η διατήρηση φυσικών πόρων. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Εντυπωσιακό σ' αυτήν την κατηγορία είναι ότι ο βαθμός στον οποίο 

εμφανίζεται η ποιότητα στην στρατηγική της επιχείρησης υψώνεται από 3.4 

πριν από την πιστοποίηση, σε 4.5 μετά την πιστοποίηση, με συχνότερη 

απάντηση το 5 =πολύ υψηλός. Αυτό αποδεικνύει ότι η ποιότητα αρχίζει να 

παίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο στις επιχειρήσεις μετά την πιστοποίηση, 

και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για την πορεία τους μακροπρόθεσμα. 

Επίσης, εντυπωσιακή είναι η πρόοδος όσον αφορά την θέση, επικοινωνία, και 

αυτονομία του τμήματος ποιότητας μέσα στην επιχείρηση μετά την 

πιστοποίηση. Η απόδοση σ' αυτά τα θέματα πριν την πιστοποίηση ήταν 

χαμηλότερη του μετρίου έως μέτρια, ενώ μετά την πιστοποίηση κυμαίνεται σε 

υψηλά έως πολύ υψηλά επίπεδα. 

Ακόμη, βλέπουμε ότι η ανώτατη διοίκηση και τα στελέχη μάρκετινγκ και 

πωλήσεων των επιχειρήσεων, θεωρούν την ποιότητα ως σημαντικό μέσο 

αύξησης των πωλήσεων και κερδών, μετά από την πιστοποίηση. 

Τέλος, η χαμηλότερη απόδοση σ' αυτή τη κατηγορία πριν την πιστοποίηση 

εντοπίστηκε στην αυτονομία του τμήματος ποιότητας, ενώ μετά την 

πιστοποίηση εντοπίστηκε στη συστηματική ανάλυση του περιβάλλοντος της 

επιχείρησης (εσωτερικού και εξωτερικού) για τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σ' αυτή τη κατηγορία, η σημαντικότερη βελτίωση σημειώθηκε στη 

συστηματική συλλογή στοιχείων ποιότητας και στη διαθεσιμότητα τους στους 

εργαζόμενους, η οποία ήταν πολύ χαμηλή πριν από την πιστοποίηση. Η 

μικρότερη βελτίωση όμως σημειώθηκε σχετικά με τη διεξαγωγή και 

καταγραφή στοιχείων benchmarking, που έχει και το χαμηλότερο score (3.4) 

στην κατηγορία, ακόμη και μετά από την πιστοποίηση. 

Πολύ υψηλή είναι η διαθεσιμότητα στοιχείων ποιότητας στην διοίκηση, αλλά 

χαμηλότερη η χρήση τους στη λήψη αποφάσεων. 
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Τέλος, δυστυχώς παρατηρούμε ότι η καταγραφή και μέτρηση στοιχείων 

κόστους ποιότητας, είναι πολύ χαμηλή πριν την πιστοποίηση και παραμένει 

σε χαμηλά επίπεδα και μετά την πιστοποίηση. 

Και σ' αυτή τη κατηγορία, με μόνη εξαίρεση τη συλλογή στοιχείων 

Benchmarking, η συχνότερη απάντηση (mode) μετά την πιστοποίηση είναι 

ένα βαθμό της κλίμακας υψηλότερη από την αντίστοιχη πριν την 

πιστοποίηση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Τα αποτελέσματα σ' αυτή τη κατηγορία είναι εντυπωσιακά, καθώς φαίνεται 

πως οι ελληνικές επιχειρήσεις πριν την πιστοποίηση έχουν πολύ χαμηλή, την 

χαμηλότερη σχεδόν απ' όλα τα στοιχεία ΔΟΠ, απόδοση σχετικά με την 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και τεχνικές βελτίωσης 

της ποιότητας, καθώς και σχετικά με την ύπαρξη προγραμμάτων συμμετοχής 

και συστημάτων υποβολής προτάσεων από το προσωπικό. Επίσης, κάτω του 

μετρίου είναι η απόδοση τους σε θέματα αξιολόγησης εργαζομένων, συνεχούς 

εκπαίδευσης των εργαζομένων, εκπαίδευσης τους σε περισσότερες από μία 

ειδικότητες, προσφοράς κινήτρων για βελτίωση της ποιότητας, παρότρυνσης 

για συμμετοχή και λήψη πρωτοβουλιών, και αναγνώρισης όσων συμβάλλουν 

στην βελτίωση. Τέλος, ως μέτρια χαρακτηρίζεται και η προσφορά πόρων για 

την εκπαίδευση τους, η οποία μετά την πιστοποίηση βελτιώνεται, αλλά και 

πάλι όχι πολύ σημαντικά. 

Το μόνο στοιχείο της κατηγορίας που παρουσιάζει πολύ υψηλή απόδοση μετά 

την πιστοποίηση, αφορά την ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας, η οποία 

και πριν την πιστοποίηση ήταν υψηλότερη από τα υπόλοιπα στοιχεία της 

κατηγορίας. 

Υψηλή απόδοση μετά την πιστοποίηση παρουσιάζεται επίσης στην εργονομία 

του περιβάλλοντος εργασίας, στη διάθεση πόρων για εκπαίδευση; και στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας. Αντίθετα, μέτρια 

απόδοση εμφανίζεται και μετά την πιστοποίηση στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων σε τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας, στην εκπαίδευση τους σε 

περισσότερες από μία ειδικότητες, στην εφαρμογή προγραμμάτων 

συμμετοχής τους, στην ύπαρξη συστημάτων υποβολής προτάσεων, στην 

προσφορά κινήτρων για συμμετοχή, και στις μεθόδους αξιολόγησης. 

Την μεγαλύτερη βελτίωση σαν αποτέλεσμα της πιστοποίησης την βλέπουμε 

στην εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ποιότητας (από πολύ χαμηλή σε 
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υψηλή), ολικής ποιότητας (από πολύ χαμηλή σε μέτρια), και στατιστικών 

τεχνικών για την βελτίωση της (από χαμηλή σε μέτρια). Επίσης, στην ύπαρξη 

συστημάτων υποβολής προτάσεων από το προσωπικό (από χαμηλή σε άνω του 

μετρίου), και στην εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής (από χαμηλή σε 

μέτρια). 

Αντίθετα, ελάχιστη ήταν η βελτίωση σχετικά με την προσφορά κινήτρων 

στους εργαζομένους για βελτίωση της απόδοσης τους, την ασφάλεια, την 

εργονομία, και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος εργασίας, στα οποία 

όμως η απόδοση ήταν υψηλότερη από τα υπόλοιπα στοιχεία της κατηγορίας, 

και πριν από την πιστοποίηση. 

Μία τελευταία παρατήρηση είναι ότι το mode στις περισσότερες διαφορές 

της απόδοσης των επιχειρήσεων πριν και μετά την πιστοποίηση ήταν 0, 

ακόμη και αν η μέση βελτίωση ήταν κοντά στην μονάδα ή και περισσότερο, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είχαν καμία 

διαφορά στην απόδοση τους στα στοιχεία διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων από 

την πιστοποίηση. Η μέση βελτίωση βγαίνει υψηλότερη επειδή σε όσες 

υπήρξε βελτίωση, η βελτίωση αυτή ήταν σημαντική. Αυτές οι επιχειρήσεις 

είχαν καθόλου ή και πολύ χαμηλή απόδοση πριν από την πιστοποίηση, οπότε 

τα πρότυπα τους βοήθησαν να την βελτιώσουν. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Στην κατηγορία αυτή, η απόδοση στα περισσότερα στοιχεία πριν ,την 

πιστοποίηση ήταν από χαμηλή έως μέτρια, ενώ μετά την πιστοποίηση, 

κυμαίνονταν από υψηλή (4) έως πολύ υψηλή (4.5). 

Από την πρώτη κιόλας ερώτηση βλέπουμε την δραματική αύξηση των 

επιθεωρήσεων και ελέγχων των εισερχόμενων υλικών μετά την πιστοποίηση. 

Παρόλο όμως που αυτό είναι κάτι που διασφαλίζει την ποιότητα τους και άρα 

και την ποιότητα τελικών προϊόντων, έρχεται σε αντίθεση με τήν φιλοσοφία 

ολικής ποιότητας, "σύμφωνα με την οποία ο υπερβολικός έλεγχος 

εισερχομένων προσθέτει κόστος στο τελικό αγαθό, και γι' αυτό θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των προσεκτικά επιλεγμένων και 

αξιόπιστων προμηθευτών της. 
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Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για την ερώτηση που αφορά τους 

ελέγχους τελικών προϊόντων, οι οποίοι επίσης εντατικοποιούνται, αν και σε 

μικρότερο βαθμό, μετά την πιστοποίηση. Και σ' αυτή τη περίπτωση, 

διασφαλίζεται μεν η ποιότητα των τελικών προϊόντων, αλλά τα προϊόντα 

επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος, το οποίο μπορεί να αποφευχθεί αν η 

επιχείρηση έχει πίστη στην παραγωγική διαδικασία και λειτουργία της. 

Αλλωστε, ένα από τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας του Deming [3] (ένα από 

τα δεκατέσσερα σημεία του), είναι "Σταματήστε την εξάρτηση από τον 

υπερβολικό έλεγχο", και το ίδιο πρεσβεύει και ο Crosby [5] όταν λέει "Να 

γίνεται κάθε πράγμα σωστά την πρώτη φορά". Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι 

για να φτάσει μία επιχείρηση σε αυτό το σημείο, θα πρέπει πρώτα να επιτύχει 

θεαματική βελτίωση της λειτουργίας της, ώστε να μπορεί να έχει 

εμπιστοσύνη σ' αυτήν. Μόνον τότε θα είναι σε θέση να μειώσει τους 

υπερβολικούς ελέγχους και να απαλλαγεί από το κόστος τους. Το αντίθετο 

θα ήταν καταστροφικό, αφού η βελτίωση της λειτουργίας δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με απλή μείωση των ελέγχων. Αρα, έως εκείνη τη στιγμή, η 

ύπαρξη εντατικών ελέγχων ποιότητας, διασφαλίζει τουλάχιστον την 

επιχείρηση για την ποιότητα του τελικού προϊόντος που φτάνει στον πελάτη, 

απομακρύνοντας τον κίνδυνο να χρεωθεί το κόστος των δυσαρεστημένων 

πελατών, που, αν και όχι άμεσα μετρήσιμο, είναι το μεγαλύτερο απ' όλα. 

Αλλωστε, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, καθώς και η μείωση 

παραπόνων και επιστροφών, αποδεικνύονται σημαντικά οφέλη της 

πιστοποίησης, από τις απαντήσεις στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου. 

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η αύξηση των 

επιθεωρήσεων τελικών προϊόντων είναι πολύ μικρότερη από την αύξηση των 

επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των διαδικασιών, οι οποίες πλέον 

αποτελούν προληπτική μέθοδο διασφάλισης της ποιότητας. Στο σημείο αυτό 

οι επιχειρήσεις είχαν χαμηλή απόδοση πριν την πιστοποίηση, η οποία όμως 

αυξήθηκε σημαντικά μετά την πιστοποίηση, φτάνοντας υψηλά έως πολύ 

υψηλά επίπεδα (μεγαλύτερη βελτίωση στην κατηγορία), και εισάγοντας την 

πρόληψη στις επιχειρήσεις. Οι προληπτικές μέθοδοι ποιότητας είναι άλλωστε 

το ζητούμενο στη σημερινή εποχή, όπου υπάρχει η πρόκληση για συνδυασμό 

υψηλής ποιότητας σε λογική ή και χαμηλή τιμή. 

Ακόμη, βλέπουμε ότι αυξάνει σημαντικά με την πιστοποίηση η τάση 

καθορισμού και συστηματικής καταγραφής της απόδοσης των κρίσιμων 

διαδικασιών, στοιχεία που, μαζί και με την δραματική βελτίωση των 
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επιχειρήσεων στην καταγραφή ποιότητας τελικών προϊόντων, αποτελούν τα 

πρώτα βήματα για την βελτίωση τους. 

Μεγάλη αύξηση της απόδοσης σημειώθηκε και στην εφαρμογή στατιστικού 

ελέγχου διαδικασιών, η οποία όμως δεν φτάνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και 

μετά την πιστοποίηση. 

Επιμένοντας στο θέμα της πρόληψης, βλέπουμε ότι η απόδοση των 

επιχειρήσεων σε προληπτική συντήρηση και ρύθμιση του εξοπλισμού είχε 

σημαντική αύξηση, αφού η μέση απόδοση πριν την πιστοποίηση ήταν 

χαμηλότερη του μετρίου, ενώ μετά την πιστοποίηση αναφέρεται ως υψηλή και 

πολύ υψηλή. 

Ακόμη, όσον αφορά στο σχεδιασμό της ίδιας της εργασίας, βλέπουμε και εδώ 

πως άμεσα ή έμμεσα ενθαρρύνονται οι προληπτικές μέθοδοι διαχείρισης 

ποιότητας, μέσα από την αύξηση της προσπάθειας για πρόληψη των λαθών 

κατά τον σχεδιασμό της εργασίας, την αύξηση της τυποποίησης της, και την 

μεγαλύτερη σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. 

Αντίθετα όμως ελάχιστη είναι η πρόοδος (η μικρότερη στην κατηγορία) που 

σημειώνεται σχετικά με την ευελιξία της εργασίας, η οποία όμως είναι πολύ 

σημαντική για τις σημερινές απαιτήσεις της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς 

και του αυξημένου ανταγωνισμού. Η συνηθέστερη απάντηση ήταν ότι δεν 

υπήρχε καμία βελτίωση (mode = 0), ενώ ήταν η μόνη ερώτηση στην οποία 

σημειώθηκαν και περιπτώσεις αρνητικής επίδρασης από την πιστοποίηση, 

κάτι που άλλωστε αναφέρεται αρκετές φορές στην κριτική των προτύπων ISO 

9000. 

Τέλος, η απόδοση ήταν αυξημένη και στις δύο τελευταίες ερωτήσεις της 

κατηγορίας, σχετικά με την συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων 

παραγωγής και των διαδικασιών υποστήριξης. Η απόδοση στην πρώτη 

αυξήθηκε από μέτρια πριν την πιστοποίηση, σε υψηλή μετά απ' αυτήν, και η 

απόδοση στην δεύτερη αυξήθηκε επίσης από κάτω του μετρίου πριν την 

πιστοποίηση, σε υψηλή μετά απ' αυτήν. Αλλωστε τώρα οι επιχειρήσεις 

έχουν στην διάθεση τους τα απαραίτητα στοιχεία ποιότητας για να πάρουν τις 

κατάλληλες αποφάσεις. 

Γενικά, η βελτίωση που σημειώθηκε στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

σχετικά με την διαχείριση των διαδικασιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, 

αυξάνοντας την μέση απόδοση σε όλα τα στοιχεία, εκτός της ευελιξίας, 

τουλάχιστον κατά ένα βαθμό, και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και δύο, της 

κλίμακας μέτρησης. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Η βασική βελτίωση στην κατηγορία που αφορά τις σχέσεις τους με τους 

προμηθευτές, παρουσιάστηκε στην πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης, 

η οποία βελτιώθηκε από πολύ χαμηλή έως μέτρια, σε υψηλή. 

Ακόμη, μετά την πιστοποίηση παρατηρήθηκε αύξηση της σημασίας της 

ποιότητας στην επιλογή του προμηθευτή (σε σχέση με την τιμή ή τον χρόνο 

παράδοσης), από μέτρια, σε υψηλή και σε πολύ υψηλή. "Μην επιλέγετε τον 

προμηθευτή σας με μόνο κριτήριο την τιμή", λέει ο Deming [3], εξηγώντας 

πως ο φτηνός προμηθευτής μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο στην 

επιχείρηση εάν η ποιότητα του είναι χαμηλή. 

Ενώ όμως στην φιλοσοφία της ολικής ποιότητας ο προμηθευτής 

αντιμετωπίζεται ως επέκταση της ίδιας της επιχείρησης προς τα πίσω, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στενών σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και παράλληλης ανάπτυξης με μικρό αριθμό προμηθευτών, 

μικρή είναι η βελτίωση που παρουσιάζεται σ' αυτό το θέμα στις 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, την μικρότερη βελτίωση 

παρουσιάζει η ερώτηση σχετικά με την συνεργασία με μικρό αριθμό 

προμηθευτών, ενώ η χαμηλότερη απόδοση σημειώνεται στην ερώτηση 

σχετικά με την εκπαίδευση ή/και τεχνική υποστήριξη προμηθευτών, η οποία 

παραμένει "μέτρια" ακόμη και μετά την πιστοποίηση. Μεγαλύτερη ήταν η 

απόδοση στην ερώτηση σχετικά με την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων 

με τους προμηθευτές, παρόλο που και πάλι η βελτίωση που σημειώθηκε σαν 

αποτέλεσμα της πιστοποίησης ήταν ελάχιστη. 

Τέλος, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε σχετικά με την σαφήνεια των 
ι 

προδιαγραφών που ζητούνται από τους προμηθευτές, όπου η μέση απόδοση 

μετά την πιστοποίηση αναφέρεται ως υψηλή προς πολύ υψηλή, ενώ η 

απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9000, βλέπουμε να αυξάνεται από χαμηλή 

σε υψηλή, όχι όμως και πολύ υψηλή. 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Αυτό που παρατηρούμε εξετάζοντας τις απαντήσεις σ' αυτή τη κατηγορία, 

είναι ότι υπήρξε πολύ σημαντική βελτίωση σε θέματα παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και επεξεργασίας παραπόνων από τους πελάτες, η απόδοση στα 

οποία ήταν πολύ χαμηλή πριν από την πιστοποίηση. Αντίθετα, μετά την 

πιστοποίηση παρουσιάζουν υψηλή έως πολύ υψηλή απόδοση στην συλλογή 
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και επεξεργασία παραπόνων. Πολύ χαμηλότερη είναι όμως η απόδοση τους, 

ακόμη και μετά την πιστοποίηση, όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία 

προτάσεων από του πελάτες. Η χαμηλή απόδοση σε αυτήν την ερώτηση, 

όπως και η χαμηλή απόδοση στην ερώτηση για την ύπαρξη επίσημου 

συστήματος υποβολής προτάσεων από το προσωπικό (στην κατηγορία 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων), δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει αρκετά ακόμη την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και δεν 

εκμεταλλεύονται τις ιδέες που μπορούν να προσφέρουν οι εσωτερικοί 

(εργαζόμενοι) και εξωτερικοί πελάτες τους. 

Η παρακολούθηση των απαιτήσεων και επιθυμιών των πελατών, ο καθορισμός 

των κρίσιμων για την ικανοποίηση τους στοιχείων, καθώς και η 

παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης τους από το προϊόν ή την 

υπηρεσία, ήταν στοιχεία στα οποία οι επιχειρήσεις είχαν μέτρια και 

χαμηλότερη του μετρίου απόδοση πριν την πιστοποίηση, η οποία όμως μετά 

την πιστοποίηση γίνεται αρκετά υψηλή. 

Δεν ισχύει το ίδιο και για την παρακολούθηση και σύγκριση της 

ικανοποίησης των πελατών σε σχέση με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σ' αυτό το σημείο, όπως άλλωστε και 

με το Benchmarking, οι επιχειρήσεις είχαν χαμηλή απόδοση τόσο πριν όσο 

και μετά την πιστοποίηση. 

Σχετικά με την προσφορά εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση, οι 

επιχειρήσεις παρουσίασαν ανώτερη του μετρίου απόδοση πριν από την 

πιστοποίηση, η οποία με την μικρή βελτίωση που δέχτηκε λόγω της 

πιστοποίησης, έφτασε σε υψηλά επίπεδα. 

Τέλος, όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στη σημασία της 

ικανοποίησης του πελάτη, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις την χαρακτήρισαν 

μέτρια πριν από την πιστοποίηση, και υψηλή μετά απ' αυτήν. Υπάρχει λοιπόν 

και σ' αυτόν τον παράγοντα σημαντική βελτίωση, η οποία μπορεί να συνδεθεί 

με την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην επιχείρηση, η οποία 

αποδείχτηκε ως το δεύτερο βασικότερο όφελος της πιστοποίησης. 

Γενικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η προσφορά της πιστοποίησης σ' αυτήν 

την κατηγορία ήταν πολύ σημαντική, γιατί παρόλο που δεν ήταν τόσο μεγάλη 

όσο σε άλλες κατηγορίες, προσέφερε βελτίωση σε στοιχεία στα υπήρχε πολύ 

χαμηλή απόδοση πριν την πιστοποίηση, και μάλιστα σε στοιχεία που είναι 

ζωτικά για την ικανοποίηση του πελάτη, και άρα για την επιβίωση της 

επιχείρησης στο μέλλον. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το σημαντικό που παρατηρούμε σ' αυτή τη κατηγορία, είναι η ήδη υψηλή 

απόδοση των επιχειρήσεων πριν από την πιστοποίηση. Ωστόσο, και εδώ 

παρουσιάστηκε βελτίωση της απόδοσης, η οποία φτάνει σε πολύ υψηλά 

επίπεδα μετά την πιστοποίηση. Η σημαντικότερη βελτίωση από την 

πιστοποίηση επιτεύχθηκε στην σαφήνεια των προδιαγραφών και διαδικασιών 

παραγωγής του νέου προϊόντος, στην πληρότητα ελέγχων και επιθεωρήσεων 

του πριν την εισαγωγή του στην αγορά, και στο βαθμό ανάλυσης των 

απαιτήσεων των πελατών στην φάση ανάπτυξης του νέου προϊόντος. 

Βελτίωση της απόδοσης όμως παρουσιάστηκε και σχετικά με την συμμετοχή 

στο σχεδιασμό του προϊόντος όλων των τμημάτων που, άμεσα ή έμμεσα, 

επηρεάζονται από αυτό, καθώς και στην έμφαση που δίνεται στην ποιότητα 

κατά την φάση σχεδιασμού του σε σχέση με άλλες παραμέτρους. 

Η παρουσίαση των παραπάνω αποτελεσμάτων βασίστηκε στην μελέτη των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, σε κάθε κατηγορία χωριστά. Όσον αφορά όμως 

τη γενικότερη βελτίωση των επιχειρήσεων σε όλα συνολικά τα στοιχεία της 

ΔΟΠ, οι πίνακες 6.9 και 6.10 παρουσιάζουν αντίστοιχα τα δέκα στοιχεία με 

την σημαντικότερη βελτίωση από όλα, και τα δέκα στοιχεία με την μικρότερη 

βελτίωση από όλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής 

των προτύπων. 

ΤΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

• Αξιολόγηση Προμηθευτών / Ποιότητα Εισερχομένων Υλικών 

• Εκπαίδευση Εργαζομένων Σε Θέματα Ποιότητας 

• Πρόσβαση Εργαζομένων Σε Στοιχεία Ποιότητας 

• Έλεγχος Ποιότητας Κατά Την Διάρκεια Της Παραγωγικής Διαδικασίας 

• Διαχείριση Παραπόνων Πελατών 

• Συστηματοποίηση Επιθεωρήσεων Και Ελέγχων , 

• Καθορισμός Και Αξιολόγηση Των Κρίσιμων Διαδικασιών 

• Χρήση Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασιών (SPC) 

• Αυτονομία Του Τμήματος Ποιότητας 

• Συστηματική Αξιολόγηση Της Αποδοτικότητας Του Συστήματος Διοίκησης 

Πίνακας 6.9: Τα δέκα στοιχεία με την μεγαλύτερη βελτίωση από την πιστοποίησί] 
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TA 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ME ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

• Μακροπρόθεσμες Σχέσεις Με Περιορισμένο Αριθμό Προμηθευτών 

• Προσφορά Στην Κοινωνία / Περιβαλλοντολογική Ευαισθητοποίηση 

• Παρότρυνση Εργαζομένων Για Βελτίωση Της Ποιότητας 

• Ασφάλεια, Εργονομία, Και Καταλληλότητα Του Περιβάλλοντος Εργασίας 

• Ευελιξία Του Συστήματος Εργασίας 

• Εξυπηρέτηση Του Πελάτη Πριν Και Μετά Την Πώληση 

• Επαφή Με Τον Πελάτη Για Επαναπληροφόρηση (Feedback) 

• Υπευθυνότητα Της Ανώτατης Διοίκησης Για Την Ποιότητα 

• Αντιμετώπιση Της Ποιότητας Σαν Μέσο Αύξησης Των Κερδών 

• Διεξαγωγή Benchmarking 

Πίνακας 6.10: Τα δέκα στοιχεία με την μικρότερη βελτίωση από την τπστοποίηση 

Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη βελτίωση αφορά στοιχεία 

διαχείρισης διαδικασιών, όπως ο καθορισμός και η αξιολόγηση των κρίσιμων 

διαδικασιών, ο έλεγχος ποιότητας και ο στατιστικός έλεγχος των διαδικασιών, 

καθώς και η συστηματοποίηση όλων των επιθεωρήσεων και ελέγχων. Ακόμη, 

σημαντική βελτίωση παρουσιάζεται στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε 

θέματα ποιότητας και στην πρόσβαση τους σε στοιχεία ποιότητας, στην 

αξιολόγηση των προμηθευτών και στον έλεγχο των εισερχομένων υλικών, 

στην αυτονομία του τμήματος ποιότητας, στην διαχείριση παραπόνων, και 

στην συστηματική αξιολόγηση του συστήματος διοίκησης. Εδώ βέβαια 

παρατηρείται κάποια ασυμβατότητα, καθώς παρουσιάζεται μεγάλη βελτίωση 

τόσο στην αξιολόγηση των προμηθευτών, όσο και στον έλεγχο των 

εισερχομένων υλικών, το οποίο υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης στην 

ποιότητα των προμηθευτών. Το ζητούμενο όμως της προσεκτικής' επιλογής 

του προμηθευτή και της ανάπτυξης συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μαζί του, είναι η μείωση και όχι η αύξηση των εντατικών ελέγχων ποιότητας 

των εισερχομένων υλικών. Τείνουμε έτσι να πιστέψουμε ότι η βελτίωση στην 

αξιολόγηση, αφορά κυρίως την καταγραφή στοιχείων σχετικά με την 

ποιότητα και την απόδοση τους και λιγότερο την τελική επιλογή τους με 

βάση την ποιότητα αντί της τιμής και την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα σχετικά με τα 

στοιχεία με την μικρότερη βελτίωση, όπου εκεί πρώτο βλέπουμε την 
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ανάπτυξη συνεργασίας και την μείωση του αριθμού των προμηθευτών. Επίσης, 

ασήμαντη βελτίωση παρουσιάζεται σ' ότι αφορά την περιβαλλοντική μέριμνα 

και κοινωνική προσφορά των επιχειρήσεων, για τα οποία όμως πλέον οι 

επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους τα πρότυπα ISO 14000, τα οποία 

μπορούν να προσφέρουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Επίσης, στα στοιχεία 

με την χαμηλότερη βελτίωση βλέπουμε στοιχεία που αφορούν την 

παρότρυνση και συμμετοχή των εργαζομένων, την ασφάλεια, εργονομία, και 

καταλληλότητα του περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους, την 

εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά την πώληση, την προσέγγιση τους μετά 

την πώληση για επαναπληροφόρηση σχετικά με την συμπεριφορά του 

προϊόντος κατά τη χρήση του, τη διεξαγωγή benchmarking για σύγκριση των 

προϊόντων ή των διαδικασιών της επιχείρησης με ανταγωνιστικά και μη 

προϊόντα ή διαδικασίες, την ευελιξία του συστήματος εργασίας, την 

υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης για την ποιότητα, και την 

αντιμετώπιση της σαν μέσο αύξησης των κερδών. 

Επειδή όμως το μέγεθος βελτίωσης στην απόδοση δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνον από τη συμβολή των προτύπων, αλλά εξαρτάται 

επίσης και από την απόδοση των επιχειρήσεων σ ! αυτά τα στοιχεία πριν από 

την πιστοποίηση, είναι εξίσου σημαντικό να προσδιοριστεί η απόδοση των 

επιχειρήσεων σε μεμονωμένα στοιχεία ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση. Μ' αυτό 

το τρόπο θα εντοπιστούν τα στοιχεία στα οποία οι επιχειρήσεις έχουν το 

μεγαλύτερο προβάδισμα και αυτά στα οποία θα πρέπει να καταβάλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια, εφόσον ενδιαφέρονται να οδηγηθούν προς τη ΔΟ,Π. 

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται στους Πίνακες 6.11 και 6.12, στους οποίους 

παρουσιάζονται αντίστοιχα τα δέκα στοιχεία με την υψηλότερη απόδοση και 

τα δέκα στοιχεία με την χαμηλότερη απόδοση μετά την πιστοποίηση. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόδοση των επιχειρήσεων σε στοιχεία που έχουν 

άμεση σχέση με την ποιότητα, όπως ο έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων 

και διαδικασιών, η καταγραφή και διαθεσιμότητα στοιχείων ποιότητας, και ο 

ρόλος του τμήματος ποιότητας, είναι πολύ υψηλή, ενώ αρκετά αδύνατη 

παρουσιάζεται η απόδοση τους σε στοιχεία λιγότερο άμεσα συνδεδεμένα με 

την ποιότητα, αλλά εξίσου σημαντικά, όπως η παρότρυνση των εργαζομένων 

για βελτίωση της ποιότητας, η εκπαίδευση τους σε εργαλεία και στατιστικές 

τεχνικές βελτίωσης της, η ενθάρρυνση τους για συμμετοχή, υποβολή 
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προτάσεων και καινοτομία, η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και τεχνικής 

υποστήριξης με τους προμηθευτές, η στενή παρακολούθηση της 

ικανοποίησης των πελατών από την επιχείρηση, και η αξιολόγηση της σε 

σχέση με την ικανοποίηση που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. 

ΤΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ISO 9000 

• Σαφήνεια Προδιαγραφών Προϊόντων Και Διαδικασιών 

• Έλεγχος Νέων Προϊόντων Πριν Την Εισαγωγή Τους Στην Αγορά 

• Έλεγχος Ποιότητας Και Δοκιμή Τελικών Προϊόντων 

• Συστηματική Καταγραφή Της Ποιότητας Προϊόντων 

• Ποιοτικός Έλεγχος Διαδικασιών 

• Διαθεσιμότητα Στοιχείων Ποιότητας Στην Διοίκηση 

• Πρόσβαση Του Τμήματος Ποιότητας Στην Διοίκηση 

• Αυτονομία Και Ορατότητα Του Τμήματος Ποιότητας 

• Σημασία Της Ποιότητας Στον Καθορισμό Της Στρατηγικής Και Πολιτικής Τηί 

Επιχείρησης 

• Δέσμευση Της Ανώτατης Διοίκησης Στην Ποιότητα 

Πίνακας 6.11: Τα δέκα στοιχεία με τ?/ν υψηλότερη απόδοση μετά ISO 9000 

ΤΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ISO 9000 

• Εκπαίδευση Και Τεχνική Υποστήριξη Προμηθευτών 

• Προσφορά Στην Κοινωνία 

• Εκπαίδευση Των Εργαζομένων Σε Στατιστικά Εργαλεία Και Στην ΔΟΠ -

• Παρότρυνση Των Εργαζομένων Για Βελτίωση Της Ποιότητας Και Καινοτομία 

• Ανάπτυξη Επίσημων Συστημάτων Υποβολής Προτάσεων Από Τους. Εργαζομένους 

• Εφαρμογή Επίσημων Προγραμμάτων Συμμετοχής Εργαζομένων 

• Αξιολόγηση Και Βράβευση Εργαζομένων Για Συμβολή Στην Βελτίωση Τη<: 

Ποιότητας 

• Διεξαγωγή Benchmarking 

• Αξιολόγηση Της Ικανοποίησης Των Πελατών Συγκριτικά Με Τους Ανταγωνιστές 

• Διαχείριση Και Αξιολόγηση Παραπόνων 

Πίνακας 6.12: Τα δέκα στοιχεία με την χαμηλότερη απόδοοΐ] μετά ISO 9000 
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Τέλος, το ενδιαφέρον και η πρόοδος των επιχειρήσεων προς την ΔΟΠ, όπως 

εκτιμάται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, φαίνονται γραφικά στα Σχήματα 6.4 

και 6.5 αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν καταρχήν, ότι με εξαίρεση μία μόνον επιχείρηση, 

καμία άλλη δεν δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ΔΟΠ, και άρα 

καμία άλλη δεν την απορρίπτει. Ακόμη, μόνον 6.1% του δείγματος εκδήλωσε 

πολύ χαμηλό ή χαμηλό ενδιαφέρον, 29% δηλώνουν μέτριο ενδιαφέρον, ενώ 

αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ποσοστό ίσο με 64% περίπου των 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων, αναφέρουν υψηλό και πολύ υψηλό 

ενδιαφέρον για την εξέλιξη τους προς την ΔΟΠ. 

Σχετικά με την υποκειμενική πρόοδο τους προς ΔΟΠ, βλέπουμε ότι ένα 11% 

του δείγματος δηλώνει καθόλου πρόοδο, έχοντας ίσως περισσότερο υπόψη 

τους τα "μαλακά στοιχεία" της ΔΟΠ, όπου η βελτίωση που.προσφέρουν τα 

πρότυπα είναι ελάχιστη, το μεγαλύτερο ποσοστό (37.5%) δηλώνει μέτρια 

πρόοδο, ενώ μόνον 22.5% δηλώνει υψηλή και πολύ υψηλή πρόοδο. Αυτό 

δείχνει πως και οι ίδιες οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι, αν και έχουνε 

κάνει κάποια βήματα, πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ακόμη, ώστε 

να εξελίξουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και την κουλτούρα ποιότητας 

σε ΔΟΠ. 

Σχήμα 6.4: Ενδιαφέρον των Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη ΔΟΠ 

6-54 



12,5% 

37,5% B I P 

10,0% 

I l k 11'3% 

^ ψ 11,3% 

17,5% 

• Καθόλου 

Ξ Πολύ Χαμηλή 

Μ Χαμηλή 

D3 Μέτρια 

ΗΥψηλή 

Η Πολύ Υψηλή 

Σχήμα 6.5: Υποκειμενική Πρόοδος των Επιχειρήσεων προς την ΔΟΠ 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης συχνοτήτων (frequency analysis) 

για τις παραπάνω δύο ερωτήσεις, παρατίθενται στα ΓΙ 1.1 και ΓΙ 1.2 στο 

Παράρτημα Π Ι . 
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6.8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ/ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Μετά την ανάλυση των βασικών αποτελεσμάτων, εξετάστηκαν διάφορες 

πιθανές συσχετίσεις στα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και διαφορές που 

παρουσιάζονται σε υπό-πληθυσμούς του βασικού δείγματος. 

Αρχικά, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η απόδοση που έχουν οι 

επιγειρήσεις πριν την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, 

συσγετίζεται και επηρεάζει α)την απόδοση που έχουν στις ίδιες κατηγορίες 

μετά την πιστοποίηση, και β)την βελτίωση που έχουν σ' αυτές τις κατηγορίες 

από την πιστοποίηση. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο τα κίνητρα που ωθούν τις 

επιγειρήσεις στην πιστοποίηση, συσχετίζονται και επηρεάζουν: α)την μετά 

ISO απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, β)την βελτίωση που 

δέχονται από την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, καθώς και γ)τα 

γενικότερα λειτουργικά και άλλα οφέλη που έχουν από αυτήν. 

Ακολούθησε η εξέταση συσγετίσεων α)μεταξύ της απόδοσης των 

επιχειρήσεων στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ πριν την πιστοποίηση, και 

β)μεταξύ της απόδοσης στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση. 

Τέλος, εξετάστηκε η ύπαρξη σημαντικών διαφορών στις απαντήσεις υπό-

πληθυσμών του δείγματος, οι οποίοι καθορίστηκαν με βάση: ι)τα κίνητρα 

πιστοποίησης των επιχειρήσεων, ιι)το μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιιι)το 

έτος πιστοποίησης των επιχειρήσεων. Οι διαφορές που εξετάστηκαν 

αφορούσαν α)την μετά ISO απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, 

β)την βελτίωση που είχαν από την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες 

ΔΟΠ, και γ)τα γενικότερα λειτουργικά και άλλα οφέλη που είχαν σαν 

αποτέλεσμα της πιστοποίησης. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα-στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήθηκαν, 

καθώς και τα αποτελέσματα των παραπάνω συσχετίσεων, και διαφορών: 
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6.8.1: Στατιστικά Τεστ και Μέθοδοι που Χρησιμοποιούνται Από Την Έρευνα 

Για Τον Έλεγχο Σχέσεων/ Συσχετίσεων και Διαφορών 

Α. Γραμμική Συσχέτιση: Σχέσεις Μεταξύ Μεταβλητών Διαστήματος. 

Με την μέτρηση συντελεστών συσχέτισης δηλώνεται η ένταση ή η δύναμη 

της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Όταν οι μεταβλητές είναι διαστήματα, ο 

συντελεστής συσχέτισης που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές είναι 

το Pearson's r. Αυτός ο συντελεστής προϋποθέτει τη χρήση μεταβλητών 

διαστήματος, παρόλο που η χρήση του και σε διακριτές (ordinal) μεταβλητές 

αποτελεί θέμα αντιπαραθέσεων [240]. To Pearson's r χρησιμοποιείται σε 

πολλές έρευνες για την επεξεργασία ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούν 

scales ή indeces, οι οποίες μετά χρησιμοποιούνται σαν μεταβλητές 

διαστήματος. 

To Pearson's r παίρνει τιμές από -1 έως 1, και όσο πιο κοντά είναι στο 1 ή το -

1, τόσο πιο δυνατή είναι η σχέση. Σχετικά με την ένταση της συσχέτισης, οι 

Cohen & Holiday δηλώνουν ότι τιμές μικρότερες του 0.19 δηλώνουν πολύ 

χαμηλή συσχέτιση, τιμές από 0.20 έως 0.39 δηλώνουν χαμηλή, τιμές μεταξύ 

του 0.40 και του 0.69 μέτρια; τιμές μεταξύ 0.70 και 0.89 υψηλή; και τιμές 

μεγαλύτερες του 0.90 πολύ υψηλή [234]. 

Όταν υπολογίζουμε συντελεστές συσχέτισης, είναι επίσης σημαντικό να 

υπολογίσουμε και την στατιστική σημασία του r. Το τεστ σημαντικότητας του 

r, δηλώνει την πιθανότητα να έχει εντοπιστεί μία συσχέτιση στο δείγμα 

τουλάχιστον τόσο σημαντική όσο αυτή που υπολογίστηκε, χωρίς στην 

πραγματικότητα να υπάρχει αυτή η σχέση στον πληθυσμό από τον οποίο 

προέρχεται το δείγμα. Μας δίνει με άλλα λόγια την πιθανότητα η σχέση αυτή 

να είναι τυχαία. 

Β. Rank Συσχέτιση: Σχέσεις μεταξύ ordinai μεταβλητών. 

Για να χρησιμοποιηθεί το Pearson's r, οι μεταβλητές πρέπει να είναι 

διαστήματα, και η σχέση τους να είναι γραμμική. Όταν όμως οι μεταβλητές 

είναι ordinal, ο εναλλακτικός συντελεστής που μπορεί να υπολογιστεί 

ονομάζεται rank συντελεστής, και υπάρχουνε δύο μέθοδοι υπολογισμού του, 

το Spearman's ρ, και το Kendall's τ, με το πρώτο να χρησιμοποιείται 

περισσότερο στις έρευνες. Η μετάφραση των αποτελεσμάτων και των δύο 

αυτών μεθόδων, είναι παρόμοια με αυτήν για το Pearson's r, με την διαφορά ότι 

αυτά τα δύο τεστ είναι μη παραμετρικά, και άρα εφαρμόζονται σε μεγαλύτερη 
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γκάμα περιπτώσεων, αφού βασίζονται σε λιγότερες υποθέσεις για τις 

μεταβλητές. 

Γ. One Way Analysis Of Variance CANOVA) 

Για την σύγκριση των μέσων τριών ή περισσοτέρων ασυσχέτιστων δειγμάτων, 

είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της one way analysis of variance. Η One 

Way Analysis of Variance υπολογίζεται όταν χρησιμοποιείται μία μόνον 

μεταβλητή για την κατάταξη των στοιχείων σε ομάδες, και όταν οι ομάδες 

είναι ανεξάρτητες. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα F-τέστ το οποίο συγκρίνει την μεταξύ 

δειγμάτων διακύμανση με την μέσα στα δείγματα διακύμανση, διαιρώντας την 

πρώτη με την δεύτερη. Το F τεστ δηλώνει εάν η παρατηρούμενες διαφορές 

μεταξύ των μέσων ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων είναι τυχαία ή όχι, 

εξετάζοντας τη μηδενική υπόθεση ότι οι πληθυσμοί από τους οποίους 

προέρχονται τα δείγματα έχουν ίσους μέσους. Εάν η μηδενική υπόθεση είναι 

αληθινή, οι μέσοι των πληθυσμών από τα οποία προέρχονται τα δείγματα είναι 

ίσοι, και άρα τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται από τον ίδιο 

πληθυσμό. Το επίπεδο σημαντικότητας του F τεστ καθορίζει την αποδοχή ή 

απόρριψη της υπόθεσης, αφού δηλώνει την πιθανότητα να προκύψει τιμή του 

F τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο αυτή που προκύπτει, εάν η μηδενική 

υπόθεση είναι αληθινή. Έτσι, για πιθανότητες μικρότερες του 0.05, μπορούμε 

με αρκετή σιγουριά να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση και να δεχτούμε 

ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων. 

Ένα σημαντικό F τεστ δηλώνει απλά ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 

ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων, και ότι όλοι οι μέσοι δεν είναι ίσοι, χωρίς 

όμως να μας πληροφορεί σε ποια από αυτά τα δείγματα εντοπίζεται η διαφορά. 

Για να πάρουμε αυτήν την πληροφορία πρέπει να γίνουνε μία σειρά από άλλα 

ειδικά τεστ, τα οποία ονομάζονται multiple comparison procedures, και 

υποδεικνύουν ποιοι μέσοι είναι σημαντικά διαφορετικοί μεταξύ τους. Πολλές 

τέτοιες μέθοδοι υπάρχουν, αλλά η πιο απλή, η οποία προσφέρει και το SPSS, 

είναι η Bonferroni. Το αστεράκι για ένα ζεύγος ομάδων σημαίνει ότι οι μέσοι 

τους είναι διαφορετικοί σ' επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο του 95%. 

Α. Analysis of Variance (Simple Factorial Design) 

'Όταν θέλουμε να κατατάξουμε και να εξετάσουμε στοιχεία, βάσει 

περισσότερων από μία μεταβλητών, ή αλλιώς, όταν θέλουμε να μελετήσουμε 
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το αποτέλεσμα δύο μεταβλητών πάνω σε μία τρίτη, και ιδιαίτερα όταν 

πιστεύουμε ότι η μία μπορεί να επηρεάζει την άλλη, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε analysis of variance (simple factorial design). Οι μελέτες 

που ερευνούν την επιρροή δύο ή περισσοτέρων παραγόντων, καλούνται 

factorial designs. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση 

των ομάδων που συγκρίνουμε ονομάζονται παράγοντες (factors), και ο αριθμός 

των ομάδων κάθε παράγοντα καλούνται "επίπεδα του παράγοντα" (levels of the 

factor). (Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε έναν μόνο παράγοντα για την 

ομαδοποίηση, εφαρμόζουμε one-factor design, ή αλλιώς, oneway design). Τρεις 

υποθέσεις εξετάζονται από την παραπάνω μελέτη. Υπάρχει συσχέτιση του 

πρώτου παράγοντα με την υπό μελέτη μεταβλητή; Υπάρχει συσχέτιση του 

δεύτερου παράγοντα με την υπό μελέτη μεταβλητή; και υπάρχει 

αλληλεπίδραση στην συσχέτιση τους; Το στατιστικό τεστ που 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των παραπάνω υποθέσεων, είναι 

παρόμοιο μ' αυτό της one way anova. 

E. Multiple Regression Analysis 

Η θεωρία σχετικά μ' αυτή τη μέθοδο έχει ήδη καλυφθεί στην παράγραφο 

6.3.2, για την εγκυρότητα πρόβλεψης (predictive validity) του εργαλείου 

μέτρησης ΔΟΠ. 

6.8.2: Συσχέτιση Απόδοσης Πριν Με Απόδοση Μετά Την Πιστοποίηση Στις 

Β α σ ι » ^ Κατηγορίε€ ΑΟΠ 

Οπως ήδη αναφέρθηκε, εξετάστηκε αρχικά η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της 

απόδοσης που έχουν οι επιχειρήσεις μετά την πιστοποίηση στα στοιχεία 

ΔΟΠ, και της απόδοσης που είχαν σ' αυτά τα στοιχεία πριν από την 

πιστοποίηση. 

Για να εξεταστεί αυτό, ελέχθησαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson 

(παραμετρικός), και Spearman (μη παραμετρικός) μεταξύ της απόδοση πριν 

την πιστοποίηση και της απόδοσης μετά την πιστοποίηση, για κάθε βασική 

κατηγορία ΔΟΠ [ΓΙ2.1 και Π2.2 αντίστοιχα, Παράρτημα ΓΙ2], και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.13, για διάστημα ειιπιστοσύνης 

99.9% ίρ=0.000ί: 

ι Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε όλες τις κατηγορίες, με μόνη εξαίρεση την 
\ διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, υπάρχει συσχέτιση της απόδοσης πριν και 

μετά την πιστοποίηση. , 
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Βασική Κατηγορία ΔΟΠ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Συντελεστής Συσχέτισης 

Pearson Spearman 

0,612 

0,522 

0,577 

0,660 

0,295 

0,516 

0,551 

0,729 

0,627 

0,508 

0,552 

0,639 

0,359 

0,540 

0,613 

0,752 

Πίνακας 6.13: Συσχέτιση Απόδοσης Πριν και Μετά. njv Πιστοποίηση στις Βασικές 

Κατΐ]γορίες Α Ο Π 

Δηλαδή, η απόδοση που πετυχαίνει μία επιχείρηση μετά την πιστοποίηση 

της, έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την απόδοση που είχε πριν 

πιστοποιηθεί, και βέβαια, όσο μεγαλύτερη ήταν αυτή η απόδοση πριν την 

πιστοποίηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και μετά την πιστοποίηση, αφού η 

αντίστοιχη συσχέτιση είναι θετική. 

Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μέρος της απόδοσης που έχει μία 

επιχείρηση μετά την πιστοποίηση, σε βασικά στοιχεία ΔΟΠ, εξαρτάται και 

εξηγείται έως ένα βαθμό, από την απόδοση που είχε πριν την πιστοποίηση 

στα ίδια στοιχεία της ΔΟΠ, και άρα δεν οφείλεται και δεν εξηγείται, 

αποκλειστικά και μόνον από την πιστοποίηση. 

Ωστόσο, μία άλλη παρατήρηση που γίνεται σ' αυτό το σημείο, είναι ότι η 

απόδοση στα στοιχεία ΔΟΠ πριν την πιστοποίηση, παρουσιάζει σημαντικά 

μεγαλύτερη διακύμανση από την μέση τιμή, η οποία μετά την πιστοποίηση 

ελαττώνεται σημαντικά. Αυτό δείχνει ότι ενώ υπάρχει σημαντική απόκλιση 

στην απόδοση των επιχειρήσεων πριν από την πιστοποίηση, και ιδιαίτερα 

στην κατηγορία «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων», η απόκλιση αυτή 

ελαττώνεται μετά την πιστοποίηση, οι μεγάλες διαφορές εξομαλύνονται, και 

οι αποδόσεις τους τείνουν να συγκλίνουν περισσότερο από ότι πριν. Αυτό 

σημαίνει ότι οι χαμηλότερης απόδοσης επιχειρήσεις αναγκάζονται να κάνουν 

μεγαλύτερα άλματα, ελαττώνοντας έτσι την απόσταση που τις χωρίζει από τις 

άλλες, και καλύπτοντας μεγαλύτερο κενό ως προς την απόσταση που τις 

χωρίζει από την ΔΟΠ. Η παραπάνω υπόθεση όμως εξετάζεται στη συνέχεια, 

διερευνώντας την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της απόδοσης πριν την 

πιστοποίηση και της βελτίωσης που είχαν οι επιχειρήσεις απ' αυτήν. 
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6.8.3: Συσχέτιση Απόδοσης Πριν Την Πιστοποίηση Με Βελτίωση Από Την 

Πιστοποίηση Στις βασικές Κατηγορίες ΑΟΠ 

Εξετάστηκε επίσης, εάν η βελτίωση που είχαν οι επιχειρήσεις στην απόδοση 

τους εξαιτίας της πιστοποίησης, συσχετίζεται με την απόδοση που είχαν, στα 

αντίστοιχα στοιχεία, πριν από την πιστοποίηση, ή αλλιώς, εάν η βελτίωση 

που έχουν οι επιχειρήσεις από την πιστοποίηση επηρεάζεται, και σε ποιο 

βαθμό, από την απόδοση που έχουν πριν την εφαρμογή των προτύπων και την 

πιστοποίηση. 

Για να εξεταστεί αυτό, ελέχθησαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson 

(παραμετρικός), και Spearman (μη παραμετρικός) μεταξύ της απόδοση πριν 

την πιστοποίηση και της βελτίωσης (απόδοση μετά - απόδοση πριν) από την 

πιστοποίηση, για κάθε κατηγορία ΔΟΠ [Γ13.1 και Γ13.2 αντίστοιχα, στο 

Παράρτημα Γ13], και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6.14, για 

διάστημα εμπιστοσύνης 99.9% (ρ=0.000): 

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΠ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΥΣΧΈΤΙΣΗΣ 

Pearson 

-0,6386 

-0,7417 

-0,7236 

-0,6408 

-0,8027 

-0,7722 

-0,7745 

-0,7349 

Spearman 

-0,6198 

-0,7648 

-0,7370 

-0,6128 

-0,8338 • 

-0,7812 

-0,7486 

-0,7145 

Πίνακας 6.14: Συντελεστές Συσχέτισΐ]ς τ?/ς Βελτίωω^ς από -η/ν Πιστοποίηση με 

τ?/ν Απόδοση Πριν την Πιστοποίησί] στις Βασικές Κατ>]γορίες ΑΟΠ 

f 

\ Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική, 

και υψηλή, συσχέτιση μεταξύ της προόδου από την πιστοποίηση και της 

απόδοσης πριν από την πιστοποίηση, για όλες τις κατηγορίες ΔΟΠ, αφού οι 

αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης είναι σημαντικοί, σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99%. Μάλιστα, η συσχέτιση αυτή είναι αρνητική, 
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αποδεικνύοντας πράγματι αυτό που εικάστηκε παραπάνω, ότι δηλαδή όσο 

χαμηλότερη ήταν η απόδοση τους πριν από την πιστοποίηση σ' αυτά τα 

στοιχεία, τόσο μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση που είχαν από το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας και την πιστοποίηση, και αντίστροφα. \ 

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στην διερεύνηση σχέσεων γραμμικής 

παλινδρόμησης, μεταξύ της βελτίωσης από την πιστοποίηση σε μία 

κατηγορία ΔΟΠ (εξαρτημένη μεταβλητή), και την απόδοση σε αυτήν την 

κατηγορία πριν από την πιστοποίηση (ανεξάρτητη μεταβλητή). Ελέχθηκε 

δηλαδή, κατά πόσο θα μπορούσε να καθοριστεί, με κάποιο ανεκτό σφάλμα, η 

βελτίωση που μπορεί να δεχτεί μία επιχείρηση από την πιστοποίηση, στις 

βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, δοθείσης της απόδοσης της πριν από την 

πιστοποίηση στις ίδιες κατηγορίες. 

Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Regression Analysis, με την 

οποία εκφράστηκε η βελτίωση από την πιστοποίηση σε κάθε κατηγορία 

ΔΟΠ, σαν γραμμική συνάρτηση της απόδοσης στην αντίστοιχη κατηγορία 

πριν από την πιστοποίηση. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 6.15, 

στον οποίο παρουσιάζονται οι παράμετροι α και β, των γραμμικών 

συναρτήσεων Υ=α+βΧ για κάθε κατηγορία ΔΟΠ, όπου Υ= Η βελτίωση της 

απόδοσηο στην αντίστοιχη κατηγορία ΔΟΠ, και Χ - Η απόδοση στην 

αντίστοιχη κατηγορία ΔΟΠ πριν από την πιστοποίηση. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΠ 

Ηγεσία 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας 

Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Διαχείριση Διαδικασιών 

Προμηθευτές 

Πελάτες 

Σχεδιασμός Προϊόντος 

α 

2,41 

2,83 

2,90 

2,26 

3,72 

3,00 

3,02 

2,70 

β 

-0,50 

-0,56 

-0,60 

-0,50 

-0,83 

-0,68 

-0,66 

-0,50 

R 

0,60 

0,66 

0,72 

0,63 

0,80 

0,76 

0,77 

0,73 

Διάστημα 

Εμπιστοσύνης 

99,9999 

99,9999 

99,9999 

99,9999 

99,9999 

; 99,9999 

99,9999 

99,9999 

Πίνακας 6.15: Γραμμικές Συναρτήσεις της Βελτίωσης από την Πιστοποίηση βάσει 

της Αντίστοιχης Απόδοσης πριν από την Πιστοποίηση 
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Επίσης, παρουσιάζεται ο συντελεστής παλινδρόμησης R, και το αντίστοιχο 

διάστημα εμπιστοσύνης για τον συντελεστή. 

Η γραμμική συνάρτηση για κάθε κατηγορία είναι ικανοποιητική, αφού οι 

περισσότεροι συντελεστές R προέκυψαν μεγαλύτεροι του 0.7, σε πολύ υψηλό 

επίπεδο εμπιστοσύνης (Signif F = 0.0000). Και εδώ βλέπουμε ότι η 

παράμετρος β (slope) είναι αρνητική, δηλώνοντας την αντίστροφη σχέση 

μεταξύ βελτίωσης από την πιστοποίηση και απόδοσης πριν από αυτήν. 

Παρατηρώντας επίσης το μέγεθος της παραμέτρου β, διαπιστώνουμε πως 

ιδιαίτερα η βελτίωση στην κατηγορία «Διαχείριση Διαδικασιών» εξαρτάται 

σημαντικά από την απόδοση πριν την πιστοποίηση σ' αυτή τη κατηγορία, και 

όσο μεγαλύτερη ήταν αυτή, τόσο μικρότερη ήταν η βελτίωση, αφού ο 

συντελεστής β είναι ο μεγαλύτερος, σε απόλυτη τιμή, από όλους τους άλλους 

(-0.8). 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της παραπάνω εξέτασης παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΓΙ4. 

6.8.4: Συσχετίσεις Απόδοσης Μεταξύ Των Βασικών Κατηγοριών ΑΟΠ Πριν 

Την Πιστοποίηση 

Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν υπάρχει συσχέτιση, και πόση, μεταξύ της 

απόδοσης των επιχειρήσεων σε μία κατηγορία ΔΟΠ, και την απόδοσης τους 

στις άλλες κατηγορία ΔΟΠ, πριν από την πιστοποίηση. Για το λόγο αυτό 

υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson και Spearman για κάθε 

ζεύγος κατηγοριών ΔΟΠ, χρησιμοποιώντας την απόδοση των επιχειρήσεων σ' 

αυτές, πριν από την πιστοποίηση. 

Όλες οι συσχετίσεις προέκυψαν στατιστικά σημαντικές, και θετικές, σε 

διάστηιια εαπιστοσύνης 99,9%. (Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση'' σε μία 

κατηγορία ΔΟΠ δεν μπορεί να απομονωθεί, και δεν είναι άσχετη, από την 

απόδοση της στις άλλες κατηγορίες ΔΟΠ, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι 

σε μία από τις κατηγορίες, τόσο μεγαλύτερη τείνει να είναι και στις άλλες. \ 

Ειδικότερα όμως, οι μεγαλύτερες συσχετίσεις και για τα δύο είδη 

συντελεστών, εντοπίστηκαν μεταξύ της απόδοσης τους στις κατηγορίες 

«Ηγεσία» και «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας» (r=0.7684, ρ=0.000), 

«Διαχείριση Πελατών» και «Σχεδιασμός Προϊόντων» (r=0.7559, ρ=0.000), 

«Διαχείριση Διαδικασιών» και «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» (r=0.7556, 

ρ=0.000), «Διαχείριση Διαδικασιών» και «Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση» 
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(r=0,7239, p=0.000), ενώ και όλες οι υπόλοιπες συσχετίσεις ήταν μεγαλύτερες 

του r=0.43, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9% [Παράρτημα Π 5 ] . 

6.8.5: Συσχετίσεις Απόδοσης Μεταξύ Των Βασικών Κατηγοριών ΑΟΠ Μετά 

Την Πιστοποίηση 

Οι ίδιοι συντελεστές, Pearson και Spearman, υπολογίστηκαν και για την 

συσχέτιση της απόδοσης μετά την πιστοποίηση, για κάθε ζεύγος κατηγοριών 

ΔΟΠ, για να εξεταστεί εάν υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες οφείλονται 

στην πιστοποίηση. 

Και πάλι, όπως ήταν αναμενόμενο, όλες οι συσχετίσεις προκύψανε 

στατιστικά σημαντικές, και θετικές, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9%. 

αποδεικνύοντας ότι και μετά την πιστοποίηση η απόδοση σε μία κατηγορία 

ΔΟΠ δεν είναι απομονωμένη και άσχετη από την απόδοση της στις άλλες. 

Αυτή τη φορά, οι μεγαλύτερες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

κατηγοριών «Διαχείριση Διαδικασιών» και «Σχεδιασμός Προϊόντων» 

(r=0.7893, ρ^Ο.000), «Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση» και «Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων» (r=0,7873, ρ=0.000), «Ηγεσία» και «Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων» (r=0,7864, ρ=0.000), «Διαχείριση Πελατών» και 

«Σχεδιασμός Προϊόντων» (r=0,7853, ρ=0.000), «Ποιοτικά Στοιχεία και 

Ανάλυση» και «Διαχείριση Διαδικασιών» (r=0,7775, ρ=0.000), «Διαχείριση 

Πελατών» και «Διαχείριση Διαδικασιών» (r=0,7756, ρ=0.000), ενώ και όλες οι 

υπόλοιπες συσχετίσεις (υπόλοιπα ζεύγη κατηγοριών) ήταν μεγαλύτερες του 

r=0.54 σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9% [Παράρτημα ΓΙ6]. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απόδοση σε μία κατηγορία ΔΟΠ 

συσχετίζεται σημαντικά και θετικά με την απόδοση στις υπόλοιπες 

κατηγορίες, τόσο πριν όσο και μετά την ανάπτυξη και πιστοποίηση των ΣΔΠ. 

Μάλιστα, οι αντίστοιχες συσχετίσεις των βασικών κατηγοριών ΔΟΠ μετά την 

πιστοποίηση εμφανίζονται μεγαλύτερες απ' ότι πριν την πιστοποίηση, 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η κατανόηση της αναγκαιότητας για ολική, 

και όχι μερική, διαχείριση της ποιότητας, αυξάνει μετά την πιστοποίηση. ! 

Τέλος, επίσης σημαντικές σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, αποδείχτηκαν οι 

συσχετίσεις μεταξύ της βελτίωσης που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις σε κάθε 

κατηγορία ΔΟΠ με την βελτίωση που δέχτηκαν στις άλλες, για όλα τα ζεύγη 

κατηγοριών, με μεγαλύτερες αυτές που παρουσιάστηκαν μεταξύ της 
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Διαχείρισης Διαδικασιών με τα Ποιοτικά Στοιχεία & Ανάλυση (r=0.77, 

ρ=0.000), με την Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (τ=0.Π, ρ=0.000), και με τις 

Σχέσεις με Πελάτες (r=0.74, ρ=0.000). 

6.8.6:Συσχέτιση Μέσης Απόδοσης Μετά Την Πιστοποίηση Και Βελτίωσης 

Από Την Πιστοποίηση Στα Στοιχεία ΑΟΠ Με Τα Γενικότερα Ποιοτικά Και 

Λειτουργικά Οφέλη Της Πιστοποίησης 

Στατιστικά σημαντική παρουσιάστηκε η συσχέτιση μεταξύ της μέσης 

βελτίωσης που είχαν οι επιχειρήσεις στα διάφορα ποιοτικά και λειτουργικά 

στοιχεία της επιχείρησης (τα οποία εξετάζονταν στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου), με την συνολική μέση απόδοση τους μετά την 

πιστοποίηση στα στοιχεία της ΔΟΠ (r=0.4277, ρ=0.005), καθώς και με την 

συνολική μέση βελτίωση σ' αυτά τα στοιχεία (r=0.4377, ρ=0.005), 

αποδεικνύοντας έτσι ότι η απόδοση και η βελτίωση των επιχειρήσεων στις 

βασικές κατηγορίες και τα στοιχεία της ΔΟΠ, σε μεγάλο βαθμό 

συσχετίζονται με τα γενικότερα ποιοτικά και λειτουργικά οφέλη που έχουν οι 

επιχειρήσεις από την πιστοποίηση [Παράρτημα Γ17]. 

Παρόμοια αποτελέσματα άλλωστε έδωσε και η μέθοδος Multiple Regression 

Analysis, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο εγκυρότητας του 

εργαλείου. 

6.8.7: Συσχέτιση/ Επίδραση Των Κινήτρων Πιστοποίησης Στα Γενικότερα 

Ποιοτικά Και Λειτουργικά Οφέλη Της Πιστοποίησης 

Για την διερεύνηση τυχόν συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων πιστοποίησης 

και των γενικότερων ωφελειών που προκύπτουν από την πιστοποίηση για την 

επιχείρηση, εξετάστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των βασικών 

παραγόντων κινήτρων και των βασικών παραγόντων ποιοτικών και 

λειτουργικών ωφελειών από την πιστοποίηση. Ως βασικοί παράγοντες 

χρησιμοποιήθηκαν αυτοί που προέκυψαν από την ανάλυση παραγόντων για τα 

κίνητρα και τα οφέλη της πιστοποίησης αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο παράγοντας-κίνητρο "Εξωτερική Πίεση/ 

Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας", συσχετίζεται σημαντικά, σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99%, μόνον με τον παράγοντα-όφελος 

"Εξωτερικά/Ανταγωνιστικά Οφέλη" (r=0.2816, ρ=0.01), και όχι με τους 

υπόλοιπους που αφορούν βελτίωση ποιότητας προϊόντων και βελτίωση 
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λειτουργίας. Μάλιστα το αποτέλεσμα αυτό δίνεται μόνον από τον συντελεστή 

συσχέτισης Pearson, ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής Spearman δείχνει ότι δεν 

συσχετίζεται σημαντικά με κανένα βασικό παράγοντα οφελειών της 

πιστοποίησης, ούτε και με τα «Εξωτερικά/ Ανταγωνιστικά Οφέλη». 

Αντίθετα, ο παράγονταρκίνητρο "Βελτίωση Ποιότητας", συσχετίζεται 

σημαντικά, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, με όλους τους παράγοντες 

ωφελειών, και περισσότερο με τους παράγοντες "Βελτίωση Ποιότητας 

Προϊόντων" (r=0.4997, ρ=0.000), και "Εσωτερικά /Οργανωσιακά Οφέλη" 

(r=0.3863, ρ=0.000), ενώ παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και με τους 

συντελεστές συσχέτισης Spearman.. 

Τέλος, ο παράγοντας-κίνητρο "Στρατηγική Ποιότητα;;", ως κίνητρο 

πιστοποίησης, συσχετίζεται σημαντικά, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, 

μόνον με τον παράγοντα "Εσωτερικά /Οργανωσιακά Οφέλη" (r=0.3074, 

ρ=:0.005), και καθόλου με τους άλλους, σύμφωνα και με τους δύο συντελεστές 

[Παράρτημα ΓΙ 8]. 

Ειδικότερα, μελετώντας τις συσχετίσεις μεταξύ των δέκα διακεκριμένων 

κινήτρων πιστοποίησης, με καθένα από τα είκοσι διαφορετικά οφέλη που 

μπορεί να προέλθουν απ' αυτήν [Παράρτημα Γ19], στατιστικά σηιιαντική σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99.9%. αποδείχτηκε ή συσχέτιση μεταξύ του 

κινήτρου «βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας» με την «μείωση 

των ελαττωματικών και της επανεργασίας» (r=0,4547, ρ=0,000), με την 

«μείωση των επιστροφών και των πληρωμών εγγυήσεων» (r=0,3517, ρ=0,003), 

και με την «βελτίωση ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών» 

(r=0,4418, ρ=0,000). Ο βαθμός δηλαδή στον οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν 

την πιστοποίηση για βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας, 

συνδέεται με τον βαθμό στον οποίο μετά την πιστοποίηση έχουνε πράγματι 

μείωση των ελαττωματικών και της επανεργασίας, μείωση των επιστροφών και 

των πληρωμών εγγυήσεων, και βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. \ 

\ Στατιστικά σημαντική επίσης,, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9%, 

αποδείχτηκε η συσχέτιση μεταξύ του κινήτρου «βελτίωση ποιότητας τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών», με την «βελτίωση ποιότητας τελικών προϊόντων 

και υπηρεσιών» (r=0,5227, ρ=0,000), με την «μείωση του αριθμού παραπόνων 

από τους πελάτες» (r=0,4439, ρ=0,000), με την «μείωση ελαττωματικών και 

6-66 



επανεργασίας» (r=0,4262, ρ=0,000), και με την «μείωση επιστροφών και 

πληρωμών εγγυήσεων» (r=0,3833, ρ=0,001)ΛΟ βαθμός δηλαδή στον οποίο οι 

επιχειρήσεις επεδίωξαν την πιστοποίηση για βελτίωση της ποιότητας τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, καθόρισε και τον βαθμό στον οποίο πράγματι το 

επέτυχαν, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και μείωση των ελαττωματικών και της 

επανεργασίας, μείωση των επιστροφών και των πληρωμών εγγυήσεων, και 

μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών, στοιχεία τα οποία καθορίζουν 

άμεσα την εσωτερική (μείωση αστοχιών) και εξωτερική (ικανοποίηση 

πελατών) ποιότητα μιας επιχείρησης. 

Επίσης στατιστικά σημαντική, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99,9%, 

αποδείχτηκε η συσχέτιση μεταξύ του κινήτρου «διείσδυση σε νέες αγορές», 

με την «αύξηση πωλήσεων» (Γ=0,333, ρ=0,003), και με την «διείσδυση σε νέες 

αγορές» (r=0,4589, ρ=0,000). Ο βαθμός δηλαδή στον οποίο οι επιχειρήσεις 

επεδίωξαν την πιστοποίηση σαν μέσο διείσδυσης σε νέες αγορές, καθόρισε 

στην συνέχεια τον βαθμό στον οποίο πράγματι το πέτυχαν και συγχρόνως 

αυξήσανε τις πωλήσεις τους. 

Παίρνοντας τέλος το συνολικό μέσο score στα είκοσι γενικότερα ποιοτικά και 

λειτουργικά οφέλη της πιστοποίησης, τα οποία παρουσιάζονται στο τρίτο 

μέρος του ερωτηματολογίου (qper), αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, μόνον με τον 

παράγοντα-κίνητρο "Βελτίωση Ποιότητας" (r=0.49, ρ=0.000), και όχι με τους 

άλλους δύο, που είναι η πολιτική ποιότητας και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης [Παράρτημα Γ20]. Αυτό δείχνει ότι τα 

περισσότερα οφέλη από την πιστοποίηση επιτυγχάνονται όταν οι 

επιχειρήσεις την επιδιώκουν περισσότερο για προσωπική τους βελτίωση και 

οργάνωση, καθώς και για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών που προσφέρουν, παρά για άλλους λόγους. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν, και εμπειρικά, ότι τα κίνητρα για 

την εφαρμογή των προτύπων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και τον 

τρόπο εφαρμογής τους, επηρεάζουν άμεσα τα οφέλη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή τους. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν περισσότερο σε εξωτερικά 

και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, έχουν λιγότερα και κυρίως εξωτερικά 

οφέλη, ενώ οι επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ουσιαστική βελτίωση της 
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ποιότητας, έχουν περισσότερο εσωτερικά οφέλη που έχουν να κάνουν με την 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της ποιότητας λειτουργίας. Τέλος, 

οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν την πιστοποίηση σαν μέρος μιας 

γενικότερης στρατηγικής σχετικά με την ποιότητα, έχουν κυρίως 

εσωτερικά/οργανωσιακά οφέλη, τα οποία συσχετίζονται κυρίως με τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 

Ελέγχθηκαν επίσης, οι συσχετίσεις μεταξύ των ιδίων των κινήτρων, 

χρησιμοποιώντας τους παράγοντες που προέκυψαν απ' αυτά, και αποδείχτηκε 

ότι ο πρώτος παράγοντας κινήτρων, που αφορά την ικανοποίηση εξωτερικών 

πιέσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης, δεν συσχετίζεται ούτε 

με το δεύτερο παράγοντα που αφορά την βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας, 

ούτε με τον τρίτο που αφορά την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης. 

Αντίθετα, στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των δύο 

τελευταίων παραγόντων-κινήτρων, «Βελτίωση Εσωτερικής Ποιότητας» και 

«Μέρος της Πολιτικής Ποιότητας» (r=0.4, ρ=0.000), κάτι που άλλωστε ήταν 

αναμενόμενο. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που είχαν υψηλό score στα κίνητρα 

πιστοποίησης που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας της 

επιχείρησης, είχαν επίσης υψηλό score στα κίνητρα που αφορούν την 

πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, ενώ δεν είχαν απαραίτητα υψηλό score 

στα κίνητρα που αφορούν εξωτερικά οφέλη, όπως η διείσδυση σε νέες 

αγορές, η πιστοποίηση ανταγωνιστή, η απαίτηση αγοράς, και άλλα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται στους συντελεστές συσχέτισης 

Pearson, αλλά παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από την εξέταση του 

μη-παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης Spearman [Παράρτημα Γ20]. 

6.8.8:Συσχέτιση/ Επίδραση των Κινήτρων Πιστοποίησης στην Μετά Την 

Πιστοποίηση Απόδοση στις Βασικές Κατηγορίες ΑΟΠ 

Αρχικά, μελετήθηκε η συσχέτιση των βασικών παραγόντων-κινήτρων 

πιστοποίησης, με την απόδοση των επιχειρήσεων στις βασικές κατηγορίες 

ΑΟΠ ιιετά την πιστοποίηση. Ερευνήθηκε δηλαδή, εάν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του score που έδωσαν οι επιχειρήσεις στα διάφορα κίνητρα 

πιστοποίησης και της απόδοσης που είχαν στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ 

μετά την πιστοποίηση. 
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Από την μελέτη των συντελεστών συσχέτισης Pearson και Spearman [Γ21.1 

και Γ21.2 αντίστοιχα, στο Παράρτημα Γ21], προκύπτει ότι ο παράγοντας -

κίνητρο "Στρατηγική Ποιότητας", έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

την απόδοση μετά την πιστοποίηση στις περισσότερες βασικές κατηγορίες 

ΔΟΠ του ερωτηματολογίου, και κυρίως με τις κατηγορίες "Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων" (r=0.4070, ρ=0.000), και "Ποιοτικά Στοιχεία Και 

Ανάλυση"(Γ=0.3644, ρ—0.001). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο ήταν το 

score των επιχειρήσεων στα κίνητρα που αφορούσαν την στρατηγική 

ποιότητας της επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερη ήταν η απόδοση τους μετά την 

πιστοποίηση στις περισσότερες βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, και ιδιαίτερα στα 

στοιχεία που αφορούν την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και την διαχείριση 

στοιχείων ποιότητας. 

Ακόμη, ο παράγοντας-κίνητρο "Στρατηγική Ποιότητας" παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την μέση συνολική απόδοση για όλες τις 

κατηγορίες ΔΟΠ, μετά την πιστοποίηση (corr=0.42, ρ=0.001). Οι 

επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες είχαν υψηλό score στο κίνητρο πιστοποίησης 

«Στρατηγική Ποιότητας», είχαν μεγαλύτερη συνολικά απόδοση στα στοιχεία 

ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση. 

Αντίστοιχα, όσον αφορά πάλι την απόδοση των επιχειρήσεων στις βασικές 

κατηγορίες ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση, ο παράγοντας κινήτρων "Βελτίωση 

Ποιότητας" εμφάνισε χαμηλή, αλλά στατιστικά σημαντική, συσχέτιση μόνον 

με την κατηγορία "Ηγεσία", και με καμία άλλη από τις υπόλοιπες κατηγορίες 

ΔΟΠ. Αυτό σημαίνει ότι το υψηλό score των επιχειρήσεων στα κίνητρα που 

αφορούν την βελτίωση της ποιότητας, δεν σημαίνει απαραίτητα και υψηλό 

score στην μετά την πιστοποίηση απόδοση τους, παρά μόνον στα στοιχεία που 

αφορούν την ηγεσία και την δέσμευση της στην ποιότητα. 

Τέλος, και πάλι όσον αφορά την απόδοση των επιχειρήσεων μετά την 

πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, ο παράγοντας κινήτρων 

"Εξωτερική Πίεση/Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας", δεν 'συσχετίζεται 

σημαντικά με καμία κατηγορία ΔΟΠ , στην μετά ISO απόδοση. Αυτό σημαίνει 

ότι το υψηλό score των επιχειρήσεων σε κίνητρα που αφορούν την βελτίωση 

της εξωτερικής εικόνας και της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης, δεν 

προωθεί και δεν ταυτίζεται με υψηλή απόδοση μετά την πιστοποίηση σε καμία 

από τις βασικές κατηγορίες της ΔΟΠ. 
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Ειδικότερα, εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των δέκα διακεκριμένων 

κινήτρων πιστοποίησης με την μέση συνολική απόδοση για όλες τις 

κατηγορίες ΔΟΠ, μετά την πιστοποίηση, στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

τη μέση συνολική απόδοση μετά την πιστοποίηση είχαν μόνον τα κίνητρα 

"Εισαγωγή στην ΔΟΠ", και "Μέρος της Πολιτικής Ποιότητας" (r=0.4094, 

ρ=0.001, και r=0.3091, ρ=0.01 αντίστοιχα). Κανένα από τα υπόλοιπα κίνητρα 

δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την μέση συνολικά 

απόδοση μετά την πιστοποίηση στα στοιχεία ΔΟΠ [Γ21.1 και Γ21.2, στο 

Παράρτημα Γ21]. 

Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν 

την πιστοποίηση σαν ένα βήμα προς την ΔΟΠ, ενδιαφέρονται σημαντικά για 

την ΔΟΠ, και άρα έχουν υψηλότερη απόδοση στα στοιχεία της από ότι οι 

υπόλοιπες. Επίσης, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πιστοποίηση σαν 

μέρος μιας συγκεκριμένης πολιτικής ποιότητας, είναι περισσότερο πιθανό να 

είναι ήδη ευαισθητοποιημένες στο θέμα της ποιότητας, και να έχουν 

υψηλότερη απόδοση στα στοιχεία διαχείρισης ποιότητας. 

6.8.9: Συσχέτιση/ Επίδραση Των Κινήτρων Πιστοποίησης Στην Βελτίωση Από 

Την Πιστοποίηση Στις Βασικές Κατηγορίες ΔΟΠ 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η συσχέτιση των βασικών παρανόντων-κινήτρων 

πιστοποίησης, με την βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων στις βασικές 

κατηγορίες ΔΟΠ σαν αποτέλεσμα της πιστοποίησης. Ερευνήθηκε δηλαδή, 

εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των κινήτρων για τα οποία επιδιώκουν οι 

επιχειρήσεις την πιστοποίηση, και της βελτίωσης που δέχονται απ' αυτήν, 

στην απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά τεστ Pearson και Spearman, τα οποία 

έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα [Γ22.1 και Γ22.2 στο παράρτημα Γ22]. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο παράγοντας-κίνητρο "Βελτίωση Ποιότητας" 

συσχετίζεται, σε διάστημα εμπιστοσύνης μεγαλύτερο του 95%, με την 

βελτίωση της απόδοσης σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες ΔΟΠ, εκτός από τις 

σχέσεις με τους προμηθευτές, ενώ οι άλλοι δύο παράγοντες κινήτρων δεν 

συσχετίζονται με την βελτίωση της απόδοσης σε καμία κατηγορία ΔΟΠ. Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την πιστοποίηση κυρίως με 
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στόχο την βελτίωση της ποιότητας, έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στην 

απόδοση τους, απ' ότι αυτές που την επιδιώκουν για άλλους λόγους, αφού όσο 

υψηλότερο ήταν το score των επιχειρήσεων στα κίνητρα που αφορούν την 

εσωτερική βελτίωση της ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση που 

είχαν τελικά από την πιστοποίηση, στα στοιχεία που αφορούν την ΔΟΠ. 

Αντίθετα, τα κίνητρα που αφορούν την πολιτική ποιότητας και την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δεν συμβαδίζουν απαραίτητα και δεν 

ευνοούν σημαντική βελτίωση της απόδοσης από την πιστοποίηση. 

Επίσης, ο ίδιος παράγοντας κινήτρων, "Βελτίωση Ποιότητας", παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, και με την 

συνολική μέση βελτίωση, για όλες τις κατηγορίες, στα στοιχεία ΔΟΠ (r=0.28, 

ρ=0.036), σε αντίθεση και πάλι με τους άλλους δύο παράγοντες κινήτρων. 

Ειδικότερα, εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των δέκα διακεκριμένων 

κινήτρων πιστοποίησης με την μέση συνολική βελτίωση από την 

πιστοποίηση, για όλες τις κατηγορίες ΔΟΠ, στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

παρουσιάστηκε μόνον για τα κίνητρα "Βελτίωση Ποιότητας Τελικών 

Προϊόντων/Υπηρεσιών", και "Βελτίωση Εσωτερικής Ποιότητας 

Λειτουργίας". Αντίθετα, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των 

υπόλοιπων κινήτρων πιστοποίησης με την μέση βελτίωση στα στοιχεία ΔΟΠ. 

Το γενικό συμπέρασμα από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ότι οι 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν την πιστοποίηση κυρίως για βελτίωση της 

εσωτερικής ποιότητας, έχουν μεγαλύτερη βελτίωση σε όλα τα στοιχεία της 

ΔΟΠ, καθώς και υψηλότερα γενικά λειτουργικά οφέλη, χωρίς απαραίτητα να 

έχουν ιδιαίτερα υψηλή απόδοση μετά την πιστοποίηση. 

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την πιστοποίηση σαν' μέρος της 

πολιτικής τους σχετικά με την ποιότητα, έχουν υψηλότερη απόδοση στις 

βασικές κατηγορίες και τα στοιχεία ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση, ενώ η 

βελτίωση και τα γενικότερα ποιοτικά και λειτουργικά οφέλη πού δέχονται απ ! 

αυτήν είναι μικρότερα. Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό, είναι 

ότι οι επιχειρήσεις που ακολουθούν την πιστοποίηση σαν μέρος της 

πολιτικής τους σχετικά με την ποιότητα, είναι μάλλον ήδη περισσότερο 

ευαισθητοποιημένες σχετικά με την ποιότητα, και έχουν μικρότερα περιθώρια 

για βελτίωση και άλλα λειτουργικά και ποιοτικά οφέλη απ' αυτήν. Αντίθετα, 
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λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης τους, έχουν υψηλότερη απόδοση μετά 

την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες και στοιχεία της ΔΟΠ. Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις λοιπόν, η σημαντικά υψηλή απόδοση μετά την πιστοποίηση, 

οφείλεται στην ήδη υψηλή απόδοση τους πριν από την πιστοποίηση, και όχι 

στην βελτίωση τους απ' αυτήν. 

Τέλος, τα περισσότερο «εξωτερικά» κίνητρα πιστοποίησης, που 

αντιπροσωπεύονται από τον παράγοντα «Βελτίωση Ανταγωνιστικής Θέσης», 

δεν παρουσιάζουν συσχέτιση ούτε με την απόδοση μετά την πιστοποίηση στα 

στοιχεία ΔΟΠ, ούτε με την βελτίωση της απόδοσης από την πιστοποίηση στα 

στοιχεία ΔΟΠ, ούτε και με τους βασικούς παράγοντες ωφελειών, «Βελτίωση 

Εσωτερικής Λειτουργίας», και «Βελτίωση Ποιότητας», παρά μόνον με 

μεμονωμένα εξωτερικά οφέλη, όπως η διείσδυση σε νέες αγορές, και η 

αύξηση των πωλήσεων. 

Τα αποτελέσματα που έδωσαν οι συσχετίσεις αποτέλεσαν την αφετηρία, για 

την εξέταση της σημαντικότητας πλέον των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ 

των υπό-πληθυσμών που διαμορφώνονται στο δείγμα των επιχειρήσεων, σε 

σχέση με τα κίνητρα πιστοποίησης. 

6.8.10: Έλεγχος Διαφορών Σε Υπό-Πληθυσμούς Του Δείγματος Σε Σγέση Με 

Τα Κίνητρα Πιστοποίησης Των Επιχειρήσεων 

Οι τρεις βασικοί παράγοντες κινήτρων, οι οποίοι προέκυψαν με ανάλυση 

παραγόντων στα κίνητρα πιστοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν για να 

εντοπιστούν τυχόν διαφορές στην απόδοση μεταξύ των επιχειρήσεων που 

είχαν διαφορετικά κίνητρα για την πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε 

πώζ και κατά πόσο επηρεάζουν τα κίνητρα πιστοποίησης α)την συνολική, 

αλλά και την επιμέρους απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση 

στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, β)την βελτίωση που έχει η απόδοση τους 

εξαιτίας της πιστοποίησης στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, καθώς και γ)τα 

γενικότερα λειτουργικά και άλλα οφέλη που έχουν απ' αυτήν. 

Για να γίνει αυτό, δημιουργήθηκε μία επιπλέον μεταβλητή για κάθε έναν από 

τους τρεις κύριους παράγοντες κινήτρων, η οποία έπαιρνε τιμή 0, για μέσο 

score χαμηλότερο του 4, και 1 για μέσο score μεγαλύτερο του 4 (4= "Υψηλό"), 

στον αντίστοιχο παράγοντα, και εφαρμόστηκε one-way anova στους δύο υπό-

πληθυσμούς του δείγματος, για κάθε παράγοντα ξεχωριστά. 
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Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα, που αντιπροσωπεύει την "Εξωτερική 

Πίεση/ Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας", δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά, μεταξύ των δύο υπό-πληθυσμών του δείγματος, αυτών με 

χαμηλό και αυτών με υψηλό score στον παράγοντα, σχετικά με: α)την μετά 

ISO απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, β)την βελτίωση της 

απόδοσης τους από την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, και γ)τα 

γενικότερα οφέλη που είχαν από την πιστοποίηση [Παράρτημα Γ23] . 

Για τον δεύτερο παράγοντα, που αντιπροσωπεύει τα κίνητρα σχετικά με την 

"Βελτίωση Ποιότητας", παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον 

αφορά την βελτίωση που είχαν οι δύο υπό-πληθυσμοί του δείγματος από την 

πιστοποίηση, στις κατηγορίες "Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας", 

"Ποιοτικά Στοιχεία και Ανάλυση", "Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", 

"Διαχείριση Διαδικασιών", και "Πελάτες". Μάλιστα, ακόμη και στις 

υπόλοιπες κατηγορίες όπου η διαφορά δεν βγήκε στατιστικά σημαντική, η 

απόδοση των επιχειρήσεων με υψηλό score στον αντίστοιχο παράγοντα-

κίνητρο, είχαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση απ' αυτές που είχαν 

χαμηλότερο score. 

Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και για τη συνολική μέση βελτίωση σ? όλες τις 

κατηγορίες ΔΟΠ (Tscored), καθώς και για το συνολικό μέσο όφελος από την 

πιστοποίηση (Qper), τα οποία και πάλι ήταν υψηλότερα για τις επιχειρήσεις 

με υψηλό score στον παράγοντα "Βελτίωση Ποιότητας". 

Αντίθετα όμως, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον 

αφορά το επίπεδο απόδοσης τους μετά την πιστοποίηση στις αντίστοιχες 

κατηγορίες, καθώς και την διάθεση και πρόοδο τους προς την ΔΟΠ. 

Όσον αφορά τις απαντήσεις τους στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, 

σχετικά με τα οφέλη πιστοποίησης, και εδώ παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά για τους παράγοντες "Εσωτερικά/Οργανωσιακά Οφέλη", 

και "Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων", όπου το μέσο score των επιχειρήσεων 

με υψηλό score στον παράγοντα-κίνητρο "Βελτίωση Ποιότητας" ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερο από αυτών -με χαμηλό score. Αντίθετα, μη σημαντική 

στατιστικά ήταν η διαφορά τους στους παράγοντες "Εξωτερικά/ 

Ανταγωνιστικά Οφέλη", και "Αύξηση Παραγωγικότητας", παρόλο που και σ' 
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αυτούς το μέσο score ήταν υψηλότερο για τις επιχειρήσεις με υψηλό score 

στον παράγοντα "Εσωτερική Βελτίωση Ποιότητας" [Παράρτημα Γ24]. 

Για τον τρίτο παράγοντα που αντιπροσωπεύει τα κίνητρα σχετικά με την 

"Στρατηγική Ποιότητας", αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

απόδοση που είχαν οι επιχειρήσεις μετά την πιστοποίηση στις κατηγορίες 

"Ηγεσία", "Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας", "Ποιοτικά Στοιχεία και 

Ανάλυση", "Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", και "Διαχείριση Διαδικασιών". 

Μάλιστα, ακόμη και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ΔΟΠ όπου η διαφορά δεν 

βγήκε στατιστικά σημαντική, η απόδοση των επιχειρήσεων που είχαν υψηλό 

score σ' αυτόν τον παράγοντα κινήτρων, ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά την 

πιστοποίηση από αυτήν των επιχειρήσεων με χαμηλότερο score. 

Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τη συνολική μέση απόδοση σε όλες τις 

κατηγορίες ΔΟΠ μετά ISO 9000 (Tscoreb), καθώς και για την διάθεση και 

πρόοδο προς την ΔΟΠ, τα οποία και πάλι ήταν υψηλότερα για τις 

επιχειρήσεις με υψηλό score στον παράγοντα "Μέρος της Πολιτικής 

Ποιότητας". 

Αντίθετα όμως, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον 

αφορά την βελτίωση της απόδοσης τους από την πιστοποίηση στις 

αντίστοιχες κατηγορίες ΔΟΠ, την μέση συνολική βελτίωση τους στα στοιχεία 

ΔΟΠ, καθώς και το μέσο συνολικό όφελος τους από την πιστοποίηση. 

Τέλος, όσον αφορά τις απαντήσεις τους στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, σχετικά με τα οφέλη πιστοποίησης, παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά για τον πρώτο μόνο παράγοντα ωφελειών, 

"Εσωτερικά/Οργανωσιακά Οφέλη", όπου το μέσο score των επιχειρήσεων με 

υψηλό score στον παράγοντα-κίνητρο "Στρατηγική Ποιότητας" ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες, ενώ μη σημαντική στατιστικά ήταν 

η διαφορά τους στους υπόλοιπους παράγοντες ωφελειών, που ήταν τα 

"Εξωτερικά/Ανταγωνιστικά Οφέλη", η "Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων", 

και η "Αύξηση Παραγωγικότητας" [Παράρτημα Γ25]. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν απόλυτα και επιβεβαιώνουν τα 

αποτελέσματα που έδωσε η μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων 

πιστοποίησης και της απόδοσης και βελτίωσης που είχαν οι επιχειρήσεις από 

την πιστοποίηση. 
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Απ' όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτουν πολύτιμα συμπεράσματα 

σχετικά με την επιρροή των κινήτρων πιστοποίησης στην 

αποτελεσματικότητα και προσφορά των προτύπων συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνουν την θεωρία που υπάρχει 

γύρω από τα πρότυπα και την πιστοποίηση. 

Τέλος, με τη μέθοδο Analysis of Variance - Simple Factorial Design, εξετάστηκε 

και η αλληλεπίδραση των τριών βασικών παραγόντων κινήτρων, στην 

συνολική μέση μετά-ISO απόδοση στα 80 στοιχεία ΔΟΠ, στην συνολική μέση 

βελτίωση απόδοσης από το ISO στα 80 στοιχεία ΔΟΠ, στην μέση απόδοση 

μετά ISO σε κάθε κατηγορία ΔΟΠ, στην μέση βελτίωση από το ISO σε κάθε 

κατηγορία ΔΟΠ. και στους βασικούς παράγοντες ωφελειών. Τα αποτελέσματα 

βρίσκονται στο Παράρτημα Γ28, τα οποία όμως σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται 

από τα αποτελέσματα της one way anova ανάλυσης, τα οποία 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

6.8.11: Έλεγχος Διαφορών Σε Υπό-ΠληΟυσμούς Του Δείγματος Σε Σγέση Με 

Το Μέγεθος Των Επιγειρήσεων 

Μετά τον εντοπισμό του βαθμού επιρροής των κινήτρων πιστοποίησης στην 

αποτελεσματικότητα των προτύπων, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο αυτή η 

αποτελεσματικότητα επηρεάζεται επίσης από το ιιέγεθος τη e επιχείρησης. 

Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας εξετάστηκαν σε σχέση με το μέγεθος 

των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σ' αυτήν, ώστε να διερευνηθούν τυχόν 

διαφορές στα βασικά αποτελέσματα, μεταξύ διαφορετικού μεγέθους 

επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σ ! αυτές που 

απασχολούσαν από 0-50 άτομα (27 επιχειρήσεις), σ' αυτές που απασχολούσαν 

από 50 έως 200 άτομα (22 επιχειρήσεις), και σ' αυτές που απασχολούσαν 

περισσότερα από 200 άτομα (23). Δημιουργήθηκε έτσι μία νέά μεταβλητή 

(size), η οποία έπαιρνε τιμές 1 για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν 

λιγότερα από 50 άτομα, 2 για όσες απασχολούσαν από 50 έως 200 άτομα, και 3 

για όσες απασχολούσαν περισσότερα από 200 άτομα. Στόχος ήταν να 

εξεταστεί εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών υπό-

πληθυσμών του δείγματος σχετικά με: α)τα κίνητρα που τις ώθησαν στην 

πιστοποίηση, β)την απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ μετά την 
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πιστοποίηση, και γ)την βελτίωση της απόδοσης τους από την πιστοποίηση 

στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ. 

Η ανάλυση ANOVA [Παράρτημα Γ26] έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών μεγεθών επιχειρήσεων σχετικά με τα 

κίνητρα πιστοποίησης, όπως και σχετικά με το επίπεδο απόδοσης τους μετά 

την πιστοποίηση στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ. Υπάρχει όμως στατιστικά 

σημαντική διαφορά, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, στην βελτίωση που έχουν 

από την πιστοποίηση σε βασικές κατηγορίες ΔΟΠ. 

Συγκεκριμένα, σημαντική ήταν η διαφορά που παρουσίασαν οι διαφορετικού 

μεγέθους επιχειρήσεις, στην βελτίωση των κατηγοριών "Ηγεσία". 

"Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", "Διαχείριση Διαδικασιών". 

"Προμηθευτές", "Πελάτες", και "Σχεδιασμός Προϊόντων", στις οποίες. "τ\ 

βελτίωση λόγω της πιστοποίησης, ήταν θεαματικά μικρότερη στις μεγάλες 

επιχειρήσεις (>200 εργαζόμενους) απ' ότι ήταν στις άλλες, μικρότερου 

μεγέθους, επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η μέθοδος Bonferroni test, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05, έδειξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές ήταν 

σημαντικές μόνον μεταξύ της τρίτης ομάδας (μεγάλων επιχειρήσεων -

περισσότερα από 200 άτομα), με κάποια από τις δύο, ή και με τις δύο. άλλες 

ομάδες, και όχι μεταξύ της πρώτης (< 50 άτομα) και της δεύτερης (50-200 

άτομα) ομάδας. 

Επίσης, η διαφορά των τριών υπό-πληθυσμών του δείγματος σχετικά με την 

συνολική μέση βελτίωση στις κατηγορίες ΔΟΠ, αποδείχτηκε στατιστικά 

σημαντική, και αισθητά μικρότερη στις μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότερα 

από 200 άτομα). 

,Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν σημαίνουν βέβαια ότι η πιστοποίηση δεν 

έχει θετικά αποτελέσματα στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ότι οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν και πριν την πιστοποίηση', καλύτερη 

οργάνωση και υψηλότερη απόδοση στα στοιχεία διαχείρισης ποιότητας, 

οπότε τα περιθώρια βελτίωσης που έχουν από την πιστοποίηση είναι 

μικρότερα. Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις λειτουργούν συνήθως 

λιγότερο τυπικά και οργανωμένα, και γι' αυτό το λόγο έχουν να κερδίσουν 

σημαντικά περισσότερα από την ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συστήματος 

ποιότητας. Ωστόσο, οι μη σημαντικές στατιστικά διαφορές, μεταξύ των τριών 
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ομάδων του δείγματος, στην μετά την πιστοποίηση απόδοση τους στις βασικές 

κατηγορίες ΔΟΠ, δείχνει πως οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες 

ξεκινούν από υψηλότερα επίπεδα απόδοσης πριν την πιστοποίηση, δεν 

εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της πιστοποίησης για να βελτιώσουν 

σημαντικά το ήδη υπάρχον ΣΔΠ, να προχωρήσουν πέρα από τις βασικές 

απαιτήσεις των προτύπων για πιστοποίηση, και να φτάσουν τελικά σε 

υψηλότερα επίπεδα απόδοσης από τις άλλες. Αρα, μετά την πιστοποίηση το 

"πλεονέκτημα" των μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεων έναντι των 

μικρότερων, όσον αφορά τη διαχείριση ποιότητας, χάνεται και η απόδοση 

τους φτάνει να συγκλίνει. 

6.8.12: Έλεγχος Διαφορών Σε Υπό-Πληθυσμούς Του Δείγματος Σε Σχέση Με 

Το Έτος Πιστοποίησης Των Επιχειρήσεων 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας εξετάστηκαν και σε σχέση με το έτος 

πιστοποίησης των επιχειρήσεων, ώστε να διερευνηθούν τυχόν τάσεις ή 

αλλαγές μεταξύ όσων πιστοποιήθηκαν παλαιότερα και όσων πιστοποιήθηκαν 

τελευταία. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σ' 

αυτές που πιστοποιήθηκαν πριν από το 1995, και σ' αυτές που πιστοποιήθηκαν 

το 1995 και το 1996, έως ότου έγινε και η έρευνα (Ιούνιο 1996). Έτσι, 

δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή (award), η οποία έπαιρνε τιμές 1 για τις 

επιχειρήσεις που είχαν πιστοποιηθεί πριν από το 1995, και 2 για όσες 

πιστοποιήθηκαν από το 1995 και μετά. Στόχος ήταν να εξεταστεί εάν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο υπό-πληθυσμών του δείγματος 

σχετικά με: α)τα κίνητρα πιστοποίησης, β)την απόδοση τους στις βασικές 

κατηγορίες ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση, γ)την βελτίωση της απόδοσης τους 

στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ από την πιστοποίηση, και δ)το ενδιαφέρον και 

την υποκειμενική τους πρόοδο προς την ΔΟΠ. 

Τα αποτελέσματα από την παραπάνω εξέταση, θα βοηθήσουν να'ελεγχθεί 

εμπειρικά εάν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που αναπτύσσουν οι 

επιχειρήσεις εξελίσσεται και βελτιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. 

Αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις βασικοί παράγοντες κινήτρων, όπως προέκυψαν 

από την ανάλυση παραγόντων στα 10 κίνητρα του ερωτηματολογίου, για τις 

δύο υπό-ομάδες του δείγματος, σε σχέση με το έτος πιστοποίησης τους (την 

μεταβλητή award). . Τα αποτελέσματα [Παράρτημα Γ27] έδειξαν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με τα κίνητρα για τα οποία 
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επιδιώκεται η πιστοποίηση, παρά μόνον για το κίνητρο "πιστοποίηση 

ανταγωνιστή", το οποίο αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια πριν 

την έρευνα, οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι η πιστοποίηση γίνεται όλο 

και περισσότερο αναγκαία για τη διατήρηση, και όχι απαραίτητα τη 

βελτίωση, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. \ 

Στην συνέχεια εξετάστηκε η διαφορά των υπό-ομάδων σχετικά με την μετά 

ISO μέση απόδοση τους στις οκτώ βασικές κατηγορίες ΔΟΠ. Η διαφορά αυτή 

αποδείχτηκε μη σημαντική για όλες τις κατηγορίες ΔΟΠ, εκτός από την 

κατηγορία Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, όπου προέκυψε σημαντική, σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%, και μάλιστα η μέση απόδοση σ' αυτή τη 

κατηγορία, ήταν μεγαλύτερη στις παλαιότερα πιστοποιημένες επιχειρήσεις. 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την διαφορά τους σε σχέση με την 

βελτίωση της απόδοσης από την πιστοποίηση, για κάθε βασική κατηγορία 

ΔΟΠ. Και πάλι η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην 

κατηγορία "Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων", όπου η βελτίωση στις 

παλαιότερα πιστοποιημένες επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερη απ ; ότι στις πιο 

πρόσφατα πιστοποιημένες. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία 

ΔΟΠ, σημαντικά μεγαλύτερη, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, ήταν η 

βελτίωση των παλαιότερα πιστοποιημένων επιχειρήσεων α)στην συχνότητα 

συζήτησης θεμάτων ποιότητας στα διοικητικά συμβούλια (ερώτηση 9), β)στη 

συστηματική συλλογή στοιχείων για αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης 

της επιχείρησης (ερώτηση 21), και γ)για ανάλυση και αξιολόγηση των 

ανταγωνιστών (ερώτηση 22), δ)στην διαθεσιμότητα πόρων για εκπαίδευση των 

εργαζομένων (ερώτηση 26), ε)στην εκπαίδευση των εργαζομένων στην 

ειδικότητα τους (ερώτηση 27), αλλά και στ)στην περαιτέρω εκπαίδευση με 

στόχο την πρόοδο και ανάπτυξη τους (ερώτηση 29), η)στην εκπαίδευση των 

εργαζομένων σε θέματα ποιότητας (ερώτηση 30), Θ)στην εφαρμογή 

προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων (ερώτηση 33), ι)στην αναγνώριση 

των εργαζομένων που -συμβάλλουν' στην βελτίωση της ποιότητας (ερώτηση 

37), και κ)στην ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας (ερώτηση 39). 

Μη σημαντική τέλος ήταν η διαφορά των δύο υπό-πληθυσμών σχετικά με το 

ενδιαφέρον και την υποκειμενική τους εκτίμηση όσον αφορά την πρόοδο που 

είχαν ως προς την ΔΟΠ, παρόλο που και στις δύο ερωτήσεις , και ειδικά στην 
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δεύτερη που αφορά την πρόοδο προς τη ΔΟΠ, οι απαντήσεις των παλαιότερα 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων είχαν συνολικά μεγαλύτερο score. \ 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται πως υπάρχει μία βελτίωση με την 

πάροδο του χρόνου, όσον αφορά την απόδοση των επιχειρήσεων σε στοιχεία 

της ΔΟΠ, η βελτίωση αυτή όμως δεν αφορά όλα τα στοιχεία και τις 

κατηγορίες της ΔΟΠ. Ωστόσο, είναι αρκετά θετικό το γεγονός ότι η 

κατηγορία "Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", η απόδοση στην οποία 

αποδείχτηκε ιδιαίτερα χαμηλή ακόμη και μετά την πιστοποίηση, και η οποία 

όπως αναφέρθηκε αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

να συνεχίσουν προς την ΔΟΠ, είναι αυτή η οποία πράγματι φαίνεται πως 

δέχεται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, και μαζί μ' αυτήν και κάποια 

μεμονωμένα στοιχεία άλλων κατηγοριών. Πολλές άλλες όμως αδύνατες 

περιοχές των επιχειρήσεων, σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας, δεν 

φαίνεται να βελτιώνονται σημαντικά και να δυναμώνουν με την πάροδο του 

χρόνου, χωρίς ωστόσο παράλληλα και να εξασθενούν ή ν' αδυνατίζουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1: Συμπεράσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Σχετικά με την 

Διαχείριση της Ποιότητας και τα Πρότυπα Συστήματα Διασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9000 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε την παγκόσμια τάση που υπάρχει 

σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας, η οποία έχει ως βάση την πρόληψη 

και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη': Η διεθνοποίηση και η πληθώρα 

προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αυξήσει σημαντικά τον 

ανταγωνισμό, προκαλώντας ταυτόχρονα αύξηση των απαιτήσεων των 

πελατών. ' Μία βασική προϋπόθεση για να επιβιώσουν οι σημερινές 

επιχειρήσεις σ' αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι να επιτύχουν να 

συνδυάσουν δύο από τις βασικές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας, που 

είναι η ποιότητα και η τιμή. Στο παρελθόν, οι δύο αυτές συνιστώσες 

θεωρούνταν ασύμβατες. Βελτιώσεις στην ποιότητα σήμαιναν ταυτόχρονα και 

αύξηση στην τιμή, και αντίστοιχα, μείωση της τιμής σήμαινε συχνά 

υποβάθμιση της ποιότητας. Αυτή η αντίληψη, μετά από τις σύγχρονες θεωρίες 

διαχείρισης ποιότητας, έχει ξεπεραστεί, και βελτιώσεις στην μία συνιστώσα 

μπορούν πλέον να συνδυαστούν με βελτιώσεις στην άλλη, προσφέροντας το 

ζητούμενο για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, που είναι ο 

συνδυασμός υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή. Ο κύριος τρόπος για να 

αντεπεξέρθουν οι επιχειρήσεις σ' αυτήν την πρόκληση, είναι η χρήση 

περισσότερο προληπτικών μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας, και η πλήρης 

κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη. 

Η πρόληψη των λαθών και των ελαττωμάτων βοηθάει στην βελτίωση της 

ποιότητας των τελικών προϊόντων, μειώνοντας ταυτόχρονα το ποσοστό των 

σκάρτων, των ελαττωματικών και της επανεργασίας, και οδηγώντας σε 

σημαντική μείωση του συνολικού κόστους ποιότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο, 

και σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων μεθόδων και πρακτικών 'διαχείρισης 

ποιότητας, πετυχαίνεται ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Crosby, "Η Ποιότητα δεν Κοστίζει". Η κακή 

ποιότητα και η υπερβολική εξάρτηση σε μεθόδους εντοπισμού και θεραπείας 

της, είναι αυτά που κοστίζουν. 
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Για να επιβιώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο σκληρό Ευρωπαϊκό και 

διεθνές περιβάλλον, πρέπει να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Ανταγωνιστικά όχι μόνον από άποψη τιμής, αλλά κυρίως από άποψη 

ποιότητας, η οποία δείχνει να αποτελεί την μεταβλητή κλειδί για τη 

διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής.1. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ποιότητα «εντός» της εταιρίας 

τους και όχι μόνον με την ποιότητα των προϊόντων τους. Η ποιότητα εντός της 

εταιρίας έχει σχέση με τον κάθε εργαζόμενο, και εκφράζεται μέσα από την 

έννοια του εσωτερικού πελάτη. Οι εταιρίες που συνειδητοποιούν έγκαιρα το 

κόστος της χαμηλής ποιότητας και υιοθετούν την βελτίωση της ποιότητας 

σαν βασική παράμετρο της ανταγωνιστικής τους πολιτικής, είναι δυνατόν να 

μειώσουν το κόστος αυτό και να πετύχουν ανάλογη αύξηση των κερδών τους. 

.'Τα αποτελέσματα της πρώτης διερευνητικής μελέτης της ελληνικής 

βιομηχανίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας [159], έδειξαν ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την ποιότητα και τους 

τρόπους διασφάλισης και βελτίωσης της; αναδεικνύοντας την ως το 

σημαντικότερο ανταγωνιστικό τους όπλο, και το βασικό κριτήριο επιλογής 

προμηθευτή. Η βαθιά κατανόηση του ρόλου της ποιότητας στην επιβίωση και 

την ευημερία της επιχείρησης είναι ο λόγος για τον οποίο όλο και 

περισσότερες οδεύουν προς περισσότερο προληπτικές τεχνικές ελέγχου 

ποιότητας και πιο σύγχρονους τρόπους διοίκησης γενικότερα. Πολλές από τις 

επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει από τον ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της 

παραγωγικής διαδικασίας, στον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της, και 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε ακόμη πιο προ?α]πτικές 

μορφές διαχείρισης, όπως είναι η διασφάλιση ποιότητας και η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας. 

u i μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (89%) είναι ενημερωμένες σχετικά 

με τον ρόλο και την έννοια των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, 

και 70% από αυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός τέτοιου 

πιστοποιητικού. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους σκέφτονται την 

πιστοποίηση, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και η επιβίωση της επιχείρησης τους στο μέλλον. 
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Μάλιστα, αποδείχτηκε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για πιστοποίηση από 

κάποιες επιχειρήσεις, δεν είναι αποτέλεσμα της αρνητικής εικόνας των 

προτύπων, αλλά αποτέλεσμα άλλων παραγόντων που αφορούν κυρίως την 

εφαρμογή τους και τις δυσκολίες της.ΓΌμως, παρόλο που η στάση των 

ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στα πρότυπα δεν είναι αρνητική, και 

παρόλο που η πλειοψηφία από αυτές ενδιαφέρεται για μελλοντική 

πιστοποίηση σε κάποιο από τα πρότυπα, η έρευνα έδειξε πως δεν έχουν 

ακόμη απόλυτα πειστεί για την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες 

προσφοράς τους. Αντίθετα, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ενημερωμένες 

σχετικά με την ΔΟΠ, και σχεδόν όλες από αυτές, πιστεύουν στα οφέλη που 

μπορεί να αποφέρει η υιοθέτηση της.\ 

Ωστόσο, η λεπτομερής εξέταση των διαφόρων περιοχών διαχείρισης 

ποιότητας, αποκάλυψε αρκετές αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να 

ξεπεραστούν από τις επιχειρήσεις, εάν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στις 

περισσότερο απαιτητικές έννοιες του Ολικού Ελέγχου Ποιότητας και της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αναγνωρίζοντας μάλιστα και οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις αρκετά εμπόδια για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας και 

της ΔΟΠ, με σημαντικότερο όλων την αλλαγή κουλτούρας μέσα στην 

επιχείρηση, έγινε αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων 

για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο, ενώ 

βραχυπρόθεσμα, εστιάζουν την προσοχή τους στα πρότυπα ISO 9000 και στην 

πιστοποίηση. Αλλωστε, ο αριθμός πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην χώρα 

μας αυξάνει εκθετικά, και ενώ το 1991 υπήρχαν μόνον δύο πιστοποιημένες 

επιχειρήσεις, το 1997 ο αριθμός αυτός έφτασε τις τετρακόσιες. Δεδομένου 

μάλιστα ότι πολλές πιστοποιημένες επιχειρήσεις ζητούν και από τους 

προμηθευτές τους να πιστοποιηθούν, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί 

δραματικά στα επόμενα χρόνια (φαινόμενο χιονοστιβάδας!), οδηγώντας 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο στην 

διασφάλιση ποιότητας, δηλαδή από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην 

πρόληψη, Λ. -

Τα μειονεκτήματα του παραδοσιακού ποιοτικού ελέγχου είναι αρκετά και 

αναφέρθηκαν εκτενώς στα προηγούμενα κεφάλαια, το σημαντικότερο όμως 

όλων είναι ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την ποιότητα των προϊόντων/ 
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υπηρεσιών που λαμβάνει ο πελάτης και δεν εντοπίζει τα προβλήματα και τα 

ελαττωματικά, παρά μόνον στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, αφού 

δυλαδή έχουν παραχθεί, με το αντίστοιχο κόστος που αυτό συνεπάγεται για 

την επίΎείρτί0^· ^ ε σύγκριση λοιπόν με τον παραδοσιακό ποιοτικό έλεγχο, ο 

onaioc ε Φ ο Ρ ^ ° ζ ε τ α ι α π ο τ Τ 1 ν πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, η 

διασωάλιση ποιότητας προσφέρει πολλά και νέα στοιχεία εισαγωγής στην 

ΔΟΓΤ ιιε σ η Ρ - α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο όλων την μεταφορά της εστίασης από το τελικό 

ποοϊόν στην παραγωγική διαδικασία που παράγει το προϊόν. Το κύριο βάρος 

ποιοτ ικού ελέγχου μετατίθεται από το τελικό προϊόν/ υπηρεσία, στην 

παοανωνική διαδικασία και στις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης. Μ' 

αυτόν τ ο ν τ ρ ό π ο , διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας πριν 

αυτό ωτάσει στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του και πολύ περισσότερο, πριν 

αυτό ωτάσει σ τ ο ν τελικό πελάτη. Μεταφέρεται έτσι η έμφαση από τον 

εντοπισμό κ α τ χΆν θεραπεία στην πρόληψη. Η πρόληψη και όχι η θεραπεία 

των π ο ο β λ η μ ά τ ω ν μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της τελικής ποιότητας 

YCÛOÎC ε π ι π λ έ ο ν αύξηση, ή ακόμη και με μείωση, του συνολικού κόστους 

π ο ι ό τ η τ α ς Η επέκταση της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα 

τητ επΓ/είΡ"Πσ Τ1ζ' , α π ο Ρ ε ^ ν α επιτύχει περαιτέρω μείωση του συνολικού 

κόστοι^ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς της επιχείρησης, με αντίστοιχη μείωση του κόστους του 

τελικού προϊόντος. Και μόνον γι' αυτό το λόγο, η προσφορά των προτύπων 

καθίσταται ιδ ιαίτερα σημαντική και άξια προσοχής, αφού όπως αναφέρθηκε 

και ποοτΓ/ου^ένως, ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής 

αποτελε ί τ η ν ν ε α ανταγωνιστική πρόκληση των επιχειρήσεων. 

Τ α υ τ ό γ c o v a όμως, η διασφάλιση ποιότητας μέσα από τα πρότυπα ISO 9000, 

έογεται ν α τ τ Ρ ο σ θ έ σ ε ι και ένα άλλο νέο στοιχείο, το οποίο έλλειπε από 

ποχΐAC S T C T - X ^ P 1 ! 0 8 ^ και το οποίο όμως αποτελεί την βάση' για την 

κ α τ α ν ό η σ η , ' c r l v σ υ ν έ π ε ι α και την συνεχή βελτίωση του συστήματος 

π ο - c χ ο στοιχείο αυτό είναι η τεκμηρίωση και η τυποποίηση. Η 

τεκιιη ο ί ω σ τ ι χ ω ν διαδικασιών αποτελεί το πρώτο και τελευταίο βήμα κάθε 

π ρ ο σ π ά θ ε ι α ^ βελτίωσης. Σαν πρώτο βήμα βοηθάει στην κατανόηση και 

ανάλυ<~τι τ ω ν διαδικασιών για τον εντοπισμό προβλημάτων ή/ 'και ευκαιριών 

βελτίωσηο κ ^ σ α ν τελευταίο βήμα βοηθάει στο να διασφαλιστεί η εφαρμογή 

και δ ι α τ τ ί ο τ ί ο " 1 ^ τ ω ν π Ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ω ν βελτιώσεων ή αλλαγών και η συνέπεια του 

σ υ σ τ ή μ α τ ο ζ -
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ι Καθώς όμως η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ενδιαφέρει 

μακροπρόθεσμα πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των 

οποίων φάνηκε να πιστεύει στα οφέλη της, η μετάβαση από την διασφάλιση 

ποιότητας και τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 στην 

διοίκηση ολικής ποιότητας, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερα 

μάλιστα, αφού η πλειοψηφία των ανταγωνιστών τους παγκοσμίως, έχουν πολύ 

νωρίτερα ενδιαφερθεί και υιοθετήσει παρόμοιες μεθόδους διαχείρισης 

ποιότητας, για συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση του «δανεικού» πελάτη, στο 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. \ 

' Όσον αφορά την υιοθέτηση της ΔΟΠ, αυτό που σε γενικές γραμμές 

αναφέρουν οι ερευνητές, είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινούν την 

εφαρμογή της, με στοιχεία που μπορούν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση και 

λιγότερη αντίσταση στην αλλαγή και τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα για 

επιτυχημένη υιοθέτηση της στη συνέχεια. Τα αποτελέσματα αυτών των 

προγραμμάτων, θα πρέπει να είναι θετικά, ώστε να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη και να αυξήσουν την δέσμευση της διοίκησης και των 

εργαζομένων. Αλλωστε, έχει διατυπωθεί στην θεωρία της συμμετοχικής 

λήψης αποφάσεων και της δυναμικής των επιχειρήσεων, ότι οποιαδήποτε νέα 

τεχνική και διοικητική προσέγγιση, είτε γίνεται ειλικρινά αποδεκτή, είτε 

απορρίπτεται, ανάλογα με τις πρώτες εμπειρίες που έχουν οι εργαζόμενοι και 

οι επιχειρήσεις, απ' αυτήν. Γι' αυτό το λόγο, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

δίνουν μεγάλη προσοχή στις πρώτες προσπάθειες και στα πρώτα τους βήματα 

για την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων, ώστε η μετέπειτα υιοθέτηση τους από 

τους εργαζόμενους, να είναι ομαλή και ειλικρινής. . 
y 

Για τους παραπάνω λόγους, είναι πολύ σημαντική η εμπειρία των ελληνικών 

επιχειρήσεων από τα πρότυπα και την διασφάλιση ποιότητας, για την 

μετέπειτα πορεία τους σχετικά με την ποιότητα και την εφαρμογή 

προγραμμάτων βελτίωσης της. Η διασφάλιση ποιότητας, μέσα από τα 

πρότυπα της σειράς ISO 9000, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα 

προς την ΔΟΠ, εάν η εντύπωση που αφήσει τελικά στις επιχειρήσεις και 

στους εργαζομένους της, σχετικά με την ποιότητα, είναι θετική. ^ 
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( Εκτενής έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την προσφορά και το 

μέλλον της διασφάλισης ποιότητας μέσα από τα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000, 

έδειξε ότι παρά την ευρύτερη αποδοχή και υιοθέτηση τους, τα πρότυπα 

δέχονται αρκετή κριτική,\ κυρίως σχετικά με το γεγονός ότι δεν μπορούν 

τελικά να εγγυηθούν υψηλή ποιότητα, ή ακόμη και βελτίωση της ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών. Παρουσιάζεται μάλιστα έντονη ανησυχία ότι όλη 

αυτή η έκρηξη ενδιαφέροντος για πιστοποίηση, είναι περισσότερο θέμα 

μόδας παρά επιβεβλημένη ανάγκη από την αγορά ή πραγματική δέσμευση της 

διοίκησης για ποιότητα, και ότι η ανικανότητα των προτύπων να προσφέρουν 

στις επιχειρήσεις αυτά που θα ήθελαν ή αυτά που περιμένουν, μπορεί να τις 

οδηγήσει σε μαζική απογοήτευση και σε δυσαρέσκεια. Μία πιθανή τέτοια 

εξέλιξη όμως μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις ένα βήμα πίσω, αντί 

μπροστά, σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας και την υιοθέτηση της 

Ολικής Ποιότητας. 

Ωστόσο, οι απόψεις επάνω σ' αυτό το θέμα δυϊστανται σημαντικά, και ενώ 

υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί ή και αρνητικοί 

σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τον τρόπο που εφαρμόζονται 

και τις δυνατότητες τους, υπάρχουν αντίστοιχα πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα θετικοί και αισιόδοξοι σχετικά με την έκβαση της όλης 

προσπάθειας και την τάση που υπάρχει γύρω από την πιστοποίηση. Το 

βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση όσων γράφονται, 

θετικών και αρνητικών ή αισιόδοξων και απαισιόδοξων, σχετικά με τις 

δυνατότητες, τα οφέλη και την προοπτική των προτύπων, είναι ότι η επιτυχία 

ενός ΣΔΠ εξαρτάται από τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο το αναπτύσσει 

μία επιχείρηση και όχι από το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του, αυτές καθ' 

αυτές, t 

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να αποτύχει η εφαρμογή ενός ΣΔΠ κατά ISO 

9000, δεν είναι η ανεπάρκεια των προτύπων, αλλά η ανικανότητα ή έλλειψη 

διάθεσης των επιχειρήσεων να τα εφαρμόσουν σωστά. Το συμπέρασμα αυτό 

πηγάζει από το γεγονός ότι πολλές από τις επικρίσεις των προτύπων 

αναφέρονται σε έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης, σε επιδίωξη του 

πιστοποιητικού καθαρά για ανταγωνιστικούς λόγους, σε ικανοποίηση των 

ελάχιστων μόνον απαιτήσεων για την πιστοποίηση, σε ανεπαρκή 
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εκμετάλλευση και αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται, κ.α., όλα από τα 

οποία απορρέουν από την κακή και πρόχειρη εφαρμογή τους. 

Επίσης, η πιθανότητα να μην αποφέρει η πιστοποίηση αυτά που πραγματικά 

περιμένει μία επιχείρηση απ' αυτήν, προκαλώντας απογοήτευση και 

δυσαρέσκεια στο περιβάλλον της, δεν οφείλεται άμεσα στην 

αποτελεσματικότητα των ιδίων των προτύπων, αλλά στην αντίληψη που έχουν 

οι επιχειρήσεις σχετικά μ' αυτά, και στην ελλιπή κατανόηση των 

δυνατοτήτων αλλά και των ορίων τους. Πράγματι, πολλές από τις επικρίσεις 

των προτύπων αναφέρονται στην αδυναμία τους να καλύψουν κάποιες 

περιοχές διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες προφανώς θα καλύπτονταν από ένα 

πληρέστερο σύστημα όπως είναι η ΔΟΠ. Και πάλι όμως, αυτή η κριτική είναι 

αποτέλεσμα λανθασμένης αντίληψης και δυσνόησης σχετικά με τον 

προορισμό των προτύπων. Τα πρότυπα ΣΔΠ δεν υπόσχονται την ανάπτυξη 

ενός συστήματος Ολικής Ποιότητας ή συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, ή 

ακόμη και αναβάθμισης της ποιότητας των επιχειρήσεων, και γι ! αυτό το λόγο 

είναι μάλλον άστοχο να κατηγορούνται γι' αυτό. Τα πρότυπα συστήματα 

δημιουργήθηκαν για να καλύψουν την ανάγκη των επιχειρήσεων ν' 

αναπτύξουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα τους και να διασφαλιστούν, τόσο οι 

ίδιοι όσο και οι πελάτες τους, για την ικανότητα της επιχείρησης τους να 

παρέχει με συνέπεια και σταθερότητα, την ποιότητα που έχει συμφωνήσει και 

θέλει να παρέχει στους πελάτες της, μεταθέτοντας το βάρος του ελέγχου, από 

τα ίδια τα προϊόντα, στις διαδικασίες που τα παράγουν. Από μόνος του αυτός ο 

στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού προάγει το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

διέθεταν κανένα τέτοιο σύστημα προηγουμένως. Παράλληλα όμως μ' αυτό 

προκύπτουν και πολλά άλλα σημαντικά για τις επιχειρήσεις οφέλη, τα οποία 

διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις 

απαιτήσεις των προτύπων και αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο'τον ρόλο 

τους. 

Σε γενικές γραμμές,.τα σημαντικότερα οφέλη των προτύπων'μπορούν να 

προκύψουν μόνον εάν οι επιχειρήσεις που θα τα εφαρμόσουν κατανοήσουν 

πλήρως, τόσο τις δυνατότητες όσο και τα όρια τους και δείξουν την διάθεση 

να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν ουσιαστικά αυτά που τους 

προσφέρουν. «Η σειρά ISO 9000 είναι στην καλύτερη περίπτωση, απλά ένα 
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πλαίσιο για διασφάλιση ποιότητας. Οτιδήποτε παραπάνω από αυτό, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις γραπτές απαιτήσεις ενός προτύπου, παρά 

μόνον εάν γίνει ουσιαστική προτεραιότητα της διοίκησης» [173]. Οι 

δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία των προτύπων δεν πρέπει να 

αναζητείται στο περιεχόμενο των απαιτήσεων τους, αλλά στις προθέσεις, την 

δέσμευση, και τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής τους από τις επιμέρους 

επιχειρήσεις. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποτύχει η 

εφαρμογή των προτύπων, όπως αντίστοιχα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την επιτυχημένη εφαρμογή τους, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς 

και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από οποιαδήποτε επιχείρηση 

επιθυμεί να έχει πραγματική προστιθέμενη αξία από την πιστοποίηση, όταν 

το προσωρινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της θα έχει χαθεί. Ακόμη, όσον 

αφορά τις ελλείψεις των απαιτήσεων των προτύπων σε σχέση μ' αυτές ενός 

συστήματος Ολικής Ποιότητας, οι περισσότερες από όσες εντοπίστηκαν δεν 

μπορούν να θεωρηθούν μειονεκτήματα των προτύπων, αφού ο κύριος στόχος 

τους είναι ούτως ή άλλως διαφορετικός απ' αυτόν της ΔΟΠ. Αλλωστε, η 

διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών είναι ένα βασικό κομμάτι της 

ΔΟΠ, και η μεταφορά από τον εντοπισμό και την θεραπεία στην πρόληψη, 

εισάγει μία από τις βασικές αρχές της. 

\ Συμπερασματικά λοιπόν, τα πρότυπα ΣΔΠ ISO 9000, μπορεί να έχουν ήδη 

αρχίσει να ευαισθητοποιούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά δεν αρκούν 

από μόνα τους για να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 

τους με βάση την ποιότητα. Ο απώτερος και μόνιμος στόχος των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση για την αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση 

σύγχρονων, εστιασμένων στον πελάτη, μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, όπως 

η Ολική Ποιότητα και η ΔΟΠ. Αλλωστε, τα τελευταία χρόνια πολλές 

επιχειρήσεις προχωρούν πέρα από τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000, σε 

εφαρμογή αρχών και εννοιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. .· 

Ο ρόλος των προτύπων σ' αυτήν την πορεία είναι ακόμη υπό αναζήτηση στον 

ελληνικό χώρο, και όχι μόνον, μια^που η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν 

αποκάλυψε μία αντικειμενική και επίσημη απάντηση σχετικά με την 

ουσιαστική προσφορά τους και την δυνατότητα τους να αποτελέσουν ένα 

καλό πρώτο βήμα ως προς την υιοθέτηση της ΔΟΠ. Η αποτελεσματικότητα 
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και οι δυνατότητες των προτύπων εξαρτώνται και επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τον τρόπο εφαρμογής τους, ενώ ανάλογα με τις προσωπικές τους 

εμπειρίες, οι συγγραφείς παρουσιάζονται περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξοι 

για την εξέλιξη και την προσφορά τους. 

Προηγούμενες μελέτες της εφαρμογής των ΣΔΠ στις Ελληνικές επιχειρήσεις, 

αφορούν κυρίως μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που τα εφήρμοσαν, 

οι οποίες καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με την διαδικασία 

ανάπτυξης, τα προβλήματα, και τα οφέλη που είχαν από τη διαδικασία. Δεν 

υπήρχε μία επίσημη μελέτη που να διερευνά συνολικά και όχι μεμονωμένα, 

την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα, αλλά και 

παγκοσμίως, πράγμα που επισημαίνεται ως σημαντική έλλειψη από πολλούς 

ερευνητές. Την έλλειψη αυτή ήρθε να καλύψει η συγκεκριμένη έρευνα, τα 

βασικότερα συμπεράσματα της οποίας, παρουσιάζονται παρακάτω:' 

7.2: Συμπεράσματα της Έρευνας Σχετικά με την Διαχείριση της Ποιότητας 

και την Προσφορά των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 στις 

Ελληνικές Επιχειρήσεις. 

Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας, το οποίο αφορά και τον κύριο στόχο 

της, είναι πως η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9000, 

βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των επιχειρήσεων σε όλα τα στοιχεία και 

τις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ που εξετάζονται από την έρευνα, προωθεί την 

ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην επιχείρηση, και προσφέρει σημαντικά 

οφέλη, που την καθιστούν ένα καλό πρώτο βήμα των επιχειρήσεων προς την 

ΔΟΠ. 

Προτού ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων, αποδείχτηκε η 

καταλληλότητα και αρτιότητα του ερωτηματολογίου, που σχεδιάστηκε, μετά 

από εκτενή ανάλυση της βιβλιογραφίας (Κεφάλαιο 2 & Κεφάλαιο 3), ειδικά 

για τον έλεγχο και την μέτρηση της εφαρμογής σημαντικών στοιχείων ΔΟΠ 

στις επιχειρήσεις του δείγματος.- Ο έλεγχος αξιοπιστίας απέδειξε ότι το 

εργαλείο δίνει παρόμοια αποτελέσματα όταν υποβάλλεται σε διαφορετικά 

άτομα και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ενώ ο έλεγχος εγκυρότητας 
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απέδειξε ότι πράγματι μετράει, και ότι είναι ικανό να προβλέψει έγκυρα, το 

φαινόμενο για το οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή την ΔΟΠ. 

Μ' αυτόν τον τρόπο αποδείχτηκε πως το εργαλείο που αναπτύχθηκε μέτρησε 

αξιόπιστα και έγκυρα την απόδοση των επιχειρήσεων σε στοιχεία ΔΟΠ, ενώ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, σαν εργαλείο 

μέτρησης και αυτό-αξιολόγησης της απόδοσης τους σε κρίσιμα στοιχεία 

ΔΟΠ. 

Η ανάλυση παραγόντων η οποία εφαρμόστηκε ξεχωριστά στα στοιχεία κάθε 

βασικής κατηγορίας ΔΟΠ, ανέδειξε δύο έως τρεις υπό-κατηγορίες/ 

παράγοντες, σε κάθε κατηγορία ΔΟΠ. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε 

συμφωνία και με τις κατηγορίες του Baldrige, όπου κάθε μία από τις 

κατηγορίες, που αντιπροσωπεύουν κρίσιμες περιοχές της ΔΟΠ, διαιρείται σε 

υπό-περιοχές της κατηγορίας, που διευκολύνουν στην περιγραφή της. Έτσι. η 

τελική μορφή του εργαλείου, η οποία προέκυψε μετά την ανάλυση 

παραγόντων και σύμφωνα με τις βελτιώσεις που είχαν οι επιχειρήσεις στα 

αντίστοιχα στοιχεία ΔΟΠ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1. 

Για να εξεταστεί η βασική υπόθεση της έρευνας, εξετάστηκε η διαφορά στην 

απόδοση των επιχειρήσεων, πριν και μετά την πιστοποίηση, σε κάθε ένα από 

τα 80 στοιχεία ΔΟΠ, και ελένχθηκε η μηδενική υπόθεση ότι αυτή η διαφορά 

είναι ίση με μηδέν. Ο έλεγχος της υπόθεσης απέδειξε και στατιστικά, σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%, ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση μετά την 

πιστοποίηση σε όλα τα στοιχεία ΔΟΠ, και σε κάθε βασική κατηγορία ΔΟΠ 

που συνθέτουν αυτά τα στοιχεία. 

Η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση σε στοιχεία της ΔΟΠ 

είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης απόδοσης πριν από την πιστοποίηση, και 

έτσι μπορούμε με ασφάλεια (διάστημα εμπιστοσύνης 99%), να δεχτούμε την 

εναλλακτική υπόθεση, ότι η απόδοση των επιχειρήσεων επηρεάζεται από την 

πιστοποίηση, και μάλιστα θετικά. Μ' αυτό το αποτέλεσμα η παρούσα έρευνα 

αποδεικνύει ότι η πιστοποίηση κατά ISO 9000 προωθεί την απόδοση σε 

στοιχεία της ΔΟΠ, και άρα την ίδια την ΔΟΠ, στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

ενώ η σημαντική συσχέτιση της απόδοσης πριν και μετά την πιστοποίηση 

στις περισσότερες περιπτώσεις, έδειξε ότι η απόδοση των επιχειρήσεων μετά 
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την πιστοποίηση δεν είναι η ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά σχετίζεται 

άμεσα, και επηρεάζεται, από την απόδοση που υπάρχει στα αντίστοιχα 

στοιχεία πριν από την πιστοποίηση. 

1. ΗΓΕΣΙΑ 

1.1. Ενεργός Συμμετοχή και Δέσμευση Ανώτατης Διοίκησης για την Ποιότητα 

1.2. Σύστημα Διοίκησης και Οργάνωση για Βελτίωση της Ποιότητας 

1.3. Κοινωνική Συνεισφορά και Ευθύνη 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Ανάπτυξη Στρατηγικής και ο Ρόλος της Ποιότητας σε Αυτήν 

2.2. Η Θέση του Τμήματος Ποιότητας στην Επιχείρηση 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4.1. Σύστημα Εργασίας για την Ικανοποίηση, Παρακίνηση, και Ενθάρρυνση 

των Εργαζομένων για Συμμετοχή 

4.2. Εκπαίδευση Εργαζομένων σε Θέματα Ποιότητας 

4.3. Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, και Ανάπτυξη Εργαζομένων 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

5.1. Συστηματοποίηση Μεθόδων Μέτρησης και Καταγραφής της Ποιότητας 

5.2. Σχεδιασμός και Βελτίωση του Συστήματος Εργασίας 

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

7. ΠΕΛΑΤΕΣ 

7.1. Συλλογή Πληροφοριών Σχετικά με τις Απαιτήσεις και την Ικανοποίηση 

του Πελάτη 

7.2. Προσφορά Εξυπηρέτησης και Δέσμευση για την Ικανοποίηση του πελάτη 

8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Πίνακας 7.1: ΤεΜκή Διάρθρωω] Epya/χίου Μέτρησης Δ ΟΠ 

Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη προσφορά των προτύπων παρουσιάστηκε 

στην κατηγορία Διαχείριση Διαδικασιών, πράγμα αναμενόμενο αφού τα 

πρότυπα αφορούν κυρίως την ανάπτυξη, τυποποίηση, τεκμηρίωση, και έλεγχο 

των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα. Έτσι, ενώ η απόδοση σ ! 

αυτήν την κατηγορία πριν την πιστοποίηση ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερη 

του μετρίου, μετά την πιστοποίηση έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, 

αυξάνοντας σημαντικά την τάση καθορισμού και συστηματικής καταγραφής 
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της απόδοσης των κρίσιμων διαδικασιών, καθώς και της ποιότητας των 

τελικών προϊόντων, θέτοντας βασικά θεμέλια για την μετέπειτα βελτίωση 

τους. Γενικότερα, οι μέθοδοι διαχείρισης των διαδικασιών εξελίσσονται 

περισσότερο προς την πρόληψη, αφού η εφαρμογή των προτύπων αυξάνει 

σημαντικά τον έλεγχο και την επιθεώρηση κατά την διάρκεια, αντί για το 

τέλος, της παραγωγικής διαδικασίας, την προληπτική συντήρηση και ρύθμιση 

του εξοπλισμού, τις προσπάθειες για πρόληψη των λαθών κατά τον σχεδιασμό 

της εργασίας, και την τυποποίηση και σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων. Αντίθετα, ελάχιστη είναι η πρόοδος (η μικρότερη στην 

κατηγορία) που σημειώνεται στην ευελιξία της εργασίας, όπου οι 

περισσότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καθόλου αύξηση, ενώ 

ήταν η μόνη περίπτωση στην οποία ορισμένες (επτά συνολικά επιχειρήσεις) 

δήλωσαν μείωση της ευελιξίας μετά την πιστοποίηση, κάτι που αναφέρεται 

αρκετές φορές στην κριτική των προτύπων ISO 9000. 

Ακόμη, λιγότερο ενθαρρυντική είναι η δραματική αύξηση των επιθεωρήσεων 

και ελέγχων των εισερχόμενων υλικών μετά την πιστοποίηση. Παρόλο που 

αυτό είναι κάτι που διασφαλίζει την ποιότητα τους και άρα και την ποιότητα 

τελικών προϊόντων, έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία ολικής ποιότητας, 

σύμφωνα με την οποία ο υπερβολικός έλεγχος εισερχομένων προσθέτει 

κόστος στο τελικό αγαθό, και γι' αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της 

επιχείρησης και των προσεκτικά επιλεγμένων και αξιόπιστων προμηθευτών 

της. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους ελέγχους τελικών προϊόντων, οι 

οποίοι επίσης εντατικοποιούνται, αν και σε μικρότερο βαθμό, μετά την 

πιστοποίηση. Και σ' αυτή τη περίπτωση, διασφαλίζεται μεν η ποιότητα των 

τελικών προϊόντων, αλλά τα προϊόντα επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος, το 

οποίο μπορεί να αποφευχθεί αν η επιχείρηση έχει πίστη στην παραγωγική 

διαδικασία και λειτουργία της. Αλλωστε, ένα από τα βασικά σημεία της 

φιλοσοφίας του Deming [3] (ένα από τα δεκατέσσερα σημεία του), είναι 

"Σταματήστε την εξάρτηση από τον υπερβολικό έλεγχο", και το ίδιο 

πρεσβεύει και ο Crosby [5] όταν λέει "Να γίνεται κάθε πράγμα σωστά την 

πρώτη φορά". Για να φτάσει όμως μία επιχείρηση σ' αυτό το σημείο, θα 

πρέπει πρώτα να έχει επιτύχει θεαματική βελτίωση της λειτουργίας της, ώστε 

να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σ' αυτήν. Μόνον τότε θα είναι σε θέση να 

μειώσει τους υπερβολικούς ελέγχους και να απαλλαγεί από το κόστος τους, 
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ενώ το αντίθετο θα ήταν καταστροφικό. Αρα, έως εκείνη τη στιγμή, η ύπαρξη 

εντατικών ελέγχων ποιότητας, διασφαλίζει τουλάχιστον την επιχείρηση για 

την ποιότητα του τελικού προϊόντος που φτάνει στον πελάτη, 

απομακρύνοντας τον κίνδυνο να χρεωθεί το πολύ μεγαλύτερο κόστος των 

δυσαρεστημένων πελατών. 

Επίσης, σημαντική είναι η προσφορά των προτύπων σχετικά με την 

καταγραφή και χρήση Στοιχείων Ποιότητας, μία από τις κατηγορίες με την 

χαμηλότερη απόδοση πριν την πιστοποίηση, όπου όμως η βελτίωση αφορά 

κυρίως την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων ποιότητας, και λιγότερο την 

εξέταση, αξιολόγηση, στατιστική επεξεργασία, και γενικότερη αξιοποίηση 

τους για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο, η συλλογή τους και 

μόνον αποτελεί ένα σημαντικό και αναγκαίο πρώτο βήμα που εισάγει η 

εφαρμογή των προτύπων. 

Πολύ μεγάλη επίσης είναι η βελτίωση που δέχονται οι επιχειρήσεις σε 

στοιχεία της κατηγορίας "Πελάτες", ανεβάζοντας την μέση απόδοση μετά 

την πιστοποίηση σε "υψηλή". Ιδιαίτερα σημαντική μάλιστα είναι η βελτίωση 

που σημειώνεται σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία παραπόνων από 

τους πελάτες, για βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή/και της 

εξυπηρέτησης που τους παρέχεται. Γενικά, η προσφορά της πιστοποίησης σ' 

αυτή τη κατηγορία αποδεικνύεται πολύ σημαντική, γιατί παρόλο που δεν είναι 

τόσο μεγάλη όσο σε άλλες κατηγορίες, προσφέρει βελτίωση σε στοιχεία που 

έχουν πολύ χαμηλή απόδοση πριν από την πιστοποίηση, και μάλιστα 

στοιχεία που είναι ζωτικά για την ικανοποίηση του πελάτη, και άρα για την 

επιβίωση της επιχείρησης στο μέλλον. 

Αισθητά μικρότερη βελτίωση σημειώνεται στην κατηγορία "Διαχείριση 

Ανθρωπίνων Πόρων", η οποία είχε την χαμηλότερη απόδοση τόσο πριν όσο 

και μετά την πιστοποίηση. Τα αποτελέσματα σχετικά μ' αυτήν την κατηγορία 

είναι εντυπωσιακά, καθώς φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, πριν από 

την πιστοποίηση, έχουν πολύ χαμηλή, την χαμηλότερη σχεδόν, απ' όλα τα 

στοιχεία ΔΟΠ, απόδοση. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η απόδοση τους στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και τεχνικές βελτίωσης 

της ποιότητας, στην ανάπτυξη προγραμμάτων συμμετοχής και συστημάτων 

υποβολής προτάσεων από το προσωπικό, σε θέματα αξιολόγησης 

εργαζομένων, συνεχούς εκπαίδευσης και εκπαίδευσης σε περισσότερες από 
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μία ειδικότητες, σε θέματα προσφοράς κινήτρων για βελτίωση της ποιότητας, 

παρότρυνσης για συμμετοχή και λήψη πρωτοβουλιών, καθώς και αναγνώρισης 

όσων συμβάλλουν στην βελτίωση. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η 

βελτίωση που έχουν από την πιστοποίηση σ' αυτά τα στοιχεία είναι μηδενική, 

παρόλο που για τις επιχειρήσεις με ανύπαρκτη ή πολύ χαμηλή απόδοση πριν 

από την πιστοποίηση, η βελτίωση αυτή αυξάνεται. Τα αποτελέσματα λοιπόν 

δείχνουν πως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί πρόκληση για τις 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν προς την ολική ποιότητα, 

αφού τα στοιχεία της δεν προωθούνται επαρκώς από τα πρότυπα. 

Όσον αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους, 

ιδιαίτερα θετική είναι η αύξηση της σημασίας της ποιότητας στην επιλογή 

προμηθευτή, σε σύγκριση με τη σημασία της τιμής ή του χρόνου παράδοσης. 

Αντίθετα, πολύ μικρότερη είναι η βελτίωση που παρουσιάζεται σχετικά με 

την ανάπτυξη στενών σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

παράλληλης ανάπτυξης με τους προμηθευτές, όπως πρεσβεύεται από την 

φιλοσοφία της ΔΟΠ, σύμφωνα με την οποία, ο προμηθευτής αποτελεί 

επέκταση της ίδιας της επιχείρησης προς τα πίσω. 

Στον "Σχεδιασμό Προϊόντων'', η σημαντικότερη βελτίωση επιτυγχάνεται 

στην σαφήνεια των προδιαγραφών και διαδικασιών παραγωγής του νέου 

προϊόντος, στην πληρότητα ελέγχων και επιθεωρήσεων πριν την εισαγωγή 

του στην αγορά, και στον βαθμό ανάλυσης των απαιτήσεων των πελατών στην 

φάση ανάπτυξης του νέου προϊόντος, παρόλο που η απόδοση σ ! αυτήν την 

κατηγορία αποδεικνύεται υψηλή ακόμη και πριν από την πιστοποίηση. 

Τέλος, η κατηγορία με την χαμηλότερη βελτίωση σαν αποτέλεσμα της 

πιστοποίησης είναι η κατηγορία "Ηγεσία". Αρχικά, αυτή η παρατήρηση είναι 

ιδιαίτερα αποθαρρυντική, αφού ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθοριστικός για 

την επίτευξη οποιασδήποτε προσπάθειας και ιδιαίτερα για την μετάβαση στη 

ΔΟΠ. Ωστόσο, η απόδοση σ' αυτή τη κατηγορία μετά την πιστοποίηση 

μπορεί να μην είναι πολύ υψηλή, όπως θα ήταν το ζητούμενο, αλλά είναι κατά 

μέσο όρο υψηλή (3.96), και πάντως και πάλι δέχεται βελτίωση σε σχέση με 

την απόδοση πριν την.πιστοποίηση, η οποία κατά μέσο όρο χαρακτηρίζεται 

απλά "μέτρια". Ειδικότερα, η μεγαλύτερη βελτίωση από την πιστοποίηση 

παρουσιάζεται στην αξιολόγηση του συστήματος διοίκησης, στην συζήτηση 

θεμάτων ποιότητας στα διοικητικά συμβούλια και στην ανάπτυξη και 

παρακολούθηση στόχων ποιότητας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 
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υψηλότερο σκορ μετά την πιστοποίηση το παίρνει η «δέσμευση της ανώτατης 

διοίκησης για την ποιότητα». Μάλιστα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την 

πορεία των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα, είναι το γεγονός ότι η ποιότητα 

μετά την πιστοποίηση αρχίζει να παίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο, όπως 

φαίνεται από τις απαντήσεις τους σε αντίστοιχη ερώτηση. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν πως τα πρότυπα ευνοούν περισσότερο τα 

«σκληρά» στοιχεία της ΔΟΠ, όπως οι διαδικασίες και η καταγραφή ποιοτικών 

στοιχείων, ενώ προσφέρουν λιγότερο στα πιο «μαλακά» στοιχεία, όπως η 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και η Ηγεσία, παρόλο που στον τομέα 

Ηγεσία, η μικρή βελτίωση στην απόδοση λόγω της πιστοποίησης, μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι η απόδοση πριν την πιστοποίηση παρουσιάζεται 

ήδη από τις επιχειρήσεις ικανοποιητική. 

Η εξέταση των στοιχείων με την μεγαλύτερη και μικρότερη βελτίωση από την 

πιστοποίηση, για όλες τις κατηγορίες συνολικά, έδειξε ότι η μεγαλύτερη 

βελτίωση αφορά τον καθορισμό και την αξιολόγηση των κρίσιμων 

διαδικασιών, τον έλεγχο ποιότητας και τον στατιστικό έλεγχο των 

διαδικασιών, τη συστηματοποίηση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων, την 

εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και την πρόσβαση τους σε 

στοιχεία ποιότητας, την αξιολόγηση των προμηθευτών και τον έλεγχο των 

εισερχομένων υλικών, την αυτονομία του τμήματος ποιότητας, την διαχείριση 

παραπόνων πελατών, και την συστηματική αξιολόγηση του συστήματος 

διοίκησης. 

Αντίθετα, τα στοιχεία με την μικρότερη συνολικά βελτίωση είναι η ανάπτυξη 

συνεργασίας και η μείωση του αριθμού προμηθευτών, η περιβαλλοντική 

μέριμνα και η κοινωνική προσφορά (για τα οποία όμως πλέον υπάρχουν τα 

πρότυπα ISO 14000), η παρότρυνση και συμμετοχή των εργαζομένων, η 

ασφάλεια, εργονομία, και καταλληλότητα του περιβάλλοντος εργασίας, η 

εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά την πώληση, η προσέγγιση τους μετά 

την πώληση για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά του 

προϊόντος, η διεξαγωγή benchmarking, η ευελιξία του συστήματος εργασίας, 

η υπευθυνότητα της ανώτατης διοίκησης για την ποιότητα και η αντιμετώπιση 

της σαν μέσο αύξησης των κερδών. 
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Τέλος, με εξαίρεση μία μόνον επιχείρηση, καμία άλλη δεν δήλωσε ότι δεν 

ενδιαφέρεται καθόλου για την ΔΟΠ, και άρα καμία άλλη δεν την απορρίπτει. 

Μόνον 6.1% των πιστοποιημένων επιχειρήσεων δηλώνουν πολύ χαμηλό ή 

χαμηλό ενδιαφέρον, 29% δηλώνουν μέτριο ενδιαφέρον, ενώ ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι ότι το 65% περίπου των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, 

δηλώνουν υψηλό και πολύ υψηλό ενδιαφέρον για την εξέλιξη τους προς την 

ΔΟΠ. 

Εκτιμώντας όμως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές 

επιχειρήσεις μετά την πιστοποίηση, ως προς την απόδοση τους σε στοιχεία 

ΔΟΠ, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε αρκετά καλό επίπεδο στις περισσότερες 

κατηγορίες, και κυρίως στον σχεδιασμό προϊόντων, στον στρατηγικό 

σχεδιασμό ποιότητας, και στην διαχείριση διαδικασιών, παρόλο που η 

απόδοση τους σε συγκεκριμένα στοιχεία κάθε κατηγορίας μένει ακόμη να 

βελτιωθεί αρκετά. Αντίθετα, χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια στους 

τομείς διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και διαχείρισης των σχέσεων με τους 

προμηθευτές, οι οποίοι παρουσιάζουν την χαμηλότερη απόδοση. Ιδιαίτερα ο 

ρόλος και η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα έχει τονιστεί από όλους τους 

μελετητές της ΔΟΠ, και θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή και η δέσμευση 

του για την βελτίωση της ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη. 

Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την 

πιστοποίηση σε στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα, όπως ο 

έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων και διαδικασιών, η καταγραφή και 

διαθεσιμότητα στοιχείων ποιότητας, και ο ρόλος του τμήματος ποιότητας, 

είναι πολύ υψηλή, ενώ αρκετά αδύνατη είναι η απόδοση τους σε στοιχεία 

λιγότερο άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα των προϊόντων, αλλά εξίσου 

σημαντικά, όπως η παρότρυνση των εργαζομένων για βελτίωση της 

ποιότητας, η εκπαίδευση τους σε εργαλεία και στατιστικές' τεχνικές 

βελτίωσης της, η ενθάρρυνση τους για συμμετοχή, υποβολή προτάσεων και 

καινοτομία, η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και τεχνικής υποστήριξης με 

τους προμηθευτές, η στενή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών 

από την επιχείρηση, και η αξιολόγηση της σε σχέση με την ικανοποίηση που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές. 

Αποδεικνύεται επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της απόδοσης που έχουν οι επιχειρήσεις πριν την πιστοποίηση και της 
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απόδοσης που έχουν μετά απ' αυτήν, και μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η 

αντίστοιχη απόδοση πριν την πιστοποίηση, τόσο μεγαλύτερη τείνει να είναι 

και μετά απ' αυτήν. Ένα σημαντικό λοιπόν συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι 

η τελική απόδοση μιας πιστοποιημένης επιχείρησης σε στοιχεία ΔΟΠ, δεν 

οφείλεται και δεν εξηγείται αποκλειστικά και μόνον από την πιστοποίηση, 

αλλά μέρος αυτής της απόδοσης εξαρτάται και εξηγείται από την απόδοση 

που είχε η επιχείρηση στα ίδια στοιχεία πριν από την πιστοποίηση. 

Μία άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι, ενώ υπάρχει σημαντική 

απόκλιση στην απόδοση των επιχειρήσεων σε σχέση με την ΔΟΠ πριν από 

την πιστοποίηση, και ιδιαίτερα στην απόδοση τους στην κατηγορία 

«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων», η απόκλιση αυτή ελαττώνεται σημαντικά 

μετά την πιστοποίηση, οι μεγάλες διαφορές εξομαλύνονται, και οι αποδόσεις 

τους τείνουν να συγκλίνουν περισσότερο από ότι πριν, αποδεικνύοντας έτσι 

πως οι χαμηλότερης απόδοσης επιχειρήσεις αναγκάζονται να κάνουν 

μεγαλύτερα άλματα από τις άλλες, ελαττώνοντας τελικά την απόσταση που 

τις χωρίζει από αυτές. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την στατιστικά σημαντική, αρνητική συσχέτιση 

που υπάρχει μεταξύ της βελτίωσης που δέχονται οι επιχειρήσεις από την 

πιστοποίηση και της απόδοσης που είχαν πριν από αυτήν. Οι επιχειρήσεις με 

χαμηλότερη απόδοση πριν την πιστοποίηση δέχονται μεγαλύτερη βελτίωση 

από ότι αυτές με υψηλότερη απόδοση, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά της 

εφαρμογής των προτύπων και της πιστοποίησης, είναι μεγαλύτερη στις 

χαμηλότερης απόδοσης, σε ότι αφορά την διαχείριση ποιότητας, 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ήδη υψηλή απόδοση, δεν 

έχουν να κερδίσουν τόσο πολλά από την πιστοποίηση, παρά μόνον μία 

περισσότερο τυπική και επίσημη προσέγγιση στις μεθόδους που ήδη 

χρησιμοποιούν, καθώς και την αντικειμενική αναγνώριση και επιβράβευση 

των προσπαθειών τους από τρίτους φορείς, η οποία βοηθάει στην βελτίωση 

της επικοινωνίας τους με τους πελάτες και την απόδειξη της δέσμευσης τους. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι ακόμη και σ' αυτές τις περιπτώσεις'συντελείται 

κάποια, μικρότερης κλίμακας, πρόοδος. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

οκτώ γραμμικές συναρτήσεις, στατιστικά σημαντικές σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99.9%, για τις οκτώ βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, οι οποίες 

υπολογίζουν την βελτίωση που μπορεί να δεχτεί η απόδοση μιας επιχείρησης 
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σε μια κατηγορία ΔΟΠ, δοθείσης της απόδοσης που έχει στα στοιχεία αυτής 

της κατηγορίας πριν από την πιστοποίηση. 

Επίσης, η απόδοση σε μία κατηγορία ΔΟΠ δεν μπορεί να απομονωθεί από την 

απόδοση της στις άλλες κατηγορίες ΔΟΠ, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι 

σε μία από τις κατηγορίες, τόσο μεγαλύτερη τείνει να είναι και στις άλλες, 

τόσο πριν όσο και μετά την πιστοποίηση. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από 

το γεγονός ότι όλες οι συσχετίσεις μεταξύ της απόδοσης των επιχειρήσεων 

στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, τόσο πριν όσο και μετά την πιστοποίηση, 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές και θετικές, σε διάστημα εμπιστοσύνης 

99,9%. 

Επίσης, η βελτίωση και απόδοση των επιχειρήσεων στις βασικές κατηγορίες 

και στοιχεία της ΔΟΠ μετά την πιστοποίηση, συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό 

και καθορίζει τα γενικότερα ποιοτικά και λειτουργικά οφέλη που έχουν οι 

επιχειρήσεις από την πιστοποίηση, αφού η αντίστοιχη συσχέτιση μεταξύ τους 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική. 

Τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις προς την πιστοποίηση αναφέρονται 

από την βιβλιογραφία από πολύ σημαντικά έως και καθοριστικά για την 

πραγματική επιτυχία της. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν την πιστοποίηση 

μόνον ως μέσο διαφήμισης, όπως και αυτές που αναγκάζονται από τους 

πελάτες τους να πιστοποιηθούν, δεν αντιλαμβάνονται τα πραγματικά οφέλη 

της και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της. 

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και 

την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά 

από την πιστοποίηση. Η διερεύνηση και η σειρά ιεράρχησης των κινήτρων 

που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην τυποποίηση, τα οποία μπορεί στη 

συνέχεια να καθορίσουν την επιτυχία της στον ελληνικό χώρο, έδειξε ότι τα 

σημαντικότερα κίνητρα προέρχονται από την εσωτερική διάθεση της 

επιχείρησης για ουσιαστική βελτίωση, και τα τρία σπουδαιότερα είναι: 1) η 

πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, 2) η βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών, και 3)η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας. Το γεγονός ότι η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης αποτελεί 
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το σημαντικότερο κίνητρο πιστοποίησης, επαληθεύει την άποψη ότι τα 

πρότυπα προσφέρουν ένα καλά δομημένο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που 

έχουν ευαισθητοποιηθεί, και θέλουν να κάνουν "κάτι" για την ποιότητα τους. 

Επίσης, παρόλο που τα πρότυπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 

διασφαλίζουν την ποιότητα της διαδικασίας, και όχι των τελικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως αναμένουν την έμμεση βελτίωση 

των τελικών προϊόντων, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης των διαδικασιών 

παραγωγής ή/και διαχείρισης τους, ενώ η βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας, είναι πράγματι ένας τομέας στον οποίο η 

προσφορά των προτύπων είναι πολύ σημαντική. 

Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η πρόβλεψη μελλοντικής 

ζήτησης των πελατών, και η χρήση του πιστοποιητικού στη διαφήμιση, 

αποτελούν δευτερεύοντα κίνητρα, ενώ τελευταία σε σημαντικότητα κίνητρα, 

και με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα, είναι η απαίτηση από την αγορά 

και η πιστοποίηση ανταγωνιστή, δύο από τα κίνητρα που αντιπροσωπεύουν 

την λεγόμενη "πίεση για πιστοποίηση". Το πολύ χαμηλό σκορ σ' αυτά τα δύο 

κίνητρα, καθώς και το χαμηλό σκορ στα τρία προηγούμενα, επιβεβαιώνει ότι 

η πιστοποίηση στις ελληνικές επιχειρήσεις προήλθε από εσωτερικά κυρίως 

κίνητρα βελτίωσης, και όχι από εξαναγκασμό ή πίεση των επιχειρήσεων προς 

αυτήν την κατεύθυνση, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό και αισιόδοξο, καθώς η 

πίεση για πιστοποίηση, η οποία ενθαρρύνει την γρήγορη και όσο το δυνατόν 

πιο εύκολη και ανώδυνη πιστοποίηση, αλλά και η πιστοποίηση για 

ανταγωνιστικούς κυρίως λόγους και για διαφήμιση, θεωρείται ένας από τους 

κύριους λόγους μακροπρόθεσμης αποτυχίας των προτύπων. Η έλλειψη 

πρωτοβουλίας και ουσιαστικής δέσμευσης της ηγεσίας για την ποιότητα, και 

οι χρονικοί περιορισμοί που μπορεί να τίθενται στην επιχείρηση, την στερούν 

από την μοναδική ευκαιρία που προσφέρει η πιστοποίηση, για επανεξέταση, 

αξιολόγηση, και βελτίωση όλων των διαδικασιών της επιχείρησης, πριν από 

την τεκμηρίωση. 

Τέλος, η ανάλυση παραγόντων στα αποτελέσματα σχετικά με ,τα κίνητρα 

πιστοποίησης, ανέδειξε τρεις βασικές κατηγορίες κινήτρων,'' που είναι: 

α)Εξωτερική Πίεση/ Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας, β)Βελτίωση Ποιότητας, 

και γ)Στρατηγική Ποιότητας. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας δόθηκε σύμφωνα με 

το περιεχόμενο των κινήτρων που ανήκουν σ' αυτήν, και τα σκορ τους 

επιβεβαίωσαν και πάλι τα προηγούμενα αποτελέσματα, αυξάνοντας 
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σημαντικά την αισιοδοξία σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας των 

προτύπων. 

Γενικότερα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα κίνητρα των ελληνικών 

επιχειρήσεων για την πιστοποίηση είναι κατά κύριο λόγο θετικά, ή αλλιώς 

"υγιή", αφού προέρχονται από εσωτερική διάθεση και πρωτοβουλία των 

επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας την ουσιαστική ευαισθητοποίηση και 

ωρίμανση τους στο θέμα της ποιότητας. Η πιστοποίηση, τουλάχιστον για όσες 

ελληνικές επιχειρήσεις είχαν πιστοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 1997, δεν ήταν 

αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά προσωπικής επιλογής. 

Η ανάλυση παραγόντων στα οφέλη που αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

σαν αποτέλεσμα της πιστοποίησης, ανέδειξε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

α)Εσωτερικά / Οργανωσιακά Οφέλη, β)Εξωτερικά / Ανταγωνιστικά Οφέλη, 

γ)Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων, και δ)Αύξηση Παραγωγικότητας. Το 

μέσο σκορ κάθε παράγοντα επιβεβαίωσε ότι τα οφέλη των προτύπων αφορούν 

κυρίως την βελτίωση της ποιότητας και της εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας της επιχείρησης, και πολύ λιγότερο την αύξηση της 

παραγωγικότητας, και των οικονομικών μεγεθών. Σύμφωνα μ' αυτά τα 

αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η άποψη πως η προσφορά των προτύπων 

βασίζεται κυρίως στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου 

λειτουργίας της επιχείρησης, στην δημιουργία ενός ακέραιου συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, και στην μετάβαση από τον παραδοσιακό εντοπισμό 

και διόρθωση λαθών στην πρόληψη, και πολύ λιγότερο στην άμεση αύξηση 

πωλήσεων και κερδών. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα σχετικά με 

τα μεμονωμένα σκορ που συγκέντρωσαν τα διάφορα πιθανά οφέλη, φαίνεται 

πως η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας αποτελεί την 

σημαντικότερη προσφορά τους, αποδεικνύοντας ότι το ISO 9000 θέτει 

σημαντικά θεμέλια οργάνωσης στις επιχειρήσεις. Εξάλλου, η βελτίωση της 

ποιότητας εσωτερικής λειτουργίας ήταν ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα 

των ελληνικών επιχειρήσεων για την πιστοποίηση, και τα αποτελέσματα 

δείχνουν να δικαιώνονται. 

Το ίδιο ισχύει και με την βελτίωση ποιότητας τελικών προϊόντων, η οποία αν 

και έμμεσα συνδεδεμένη με την πιστοποίηση, βλέπουμε ότι ήταν το τρίτο 

στην σειρά (από τα είκοσι) όφελος των επιχειρήσεων, δικαιώνοντας και πάλι 
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τις επιχειρήσεις που την ανέδειξαν σε δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο 

πιστοποίησης. 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο, το οποίο επιβεβαιώνει την άποψη πως τα 

πρότυπα ISO 9000 μπορούν να βοηθήσουν στην εισαγωγή μιας επιχείρησης 

στην ΔΟΠ, είναι ότι δεύτερο σημαντικότερο όφελος για τις επιχειρήσεις 

αναδείχτηκε η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας. Η αλλαγή κουλτούρας και η 

ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας, αποδείχτηκε το σημαντικότερο εμπόδιο/ 

πρόβλημα για την εφαρμογή ΔΟΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις, από την 

πρώτη έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις Β. Ελλάδος, και γι' αυτό το λόγο, η 

συμβολή της πιστοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική 

για όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 

και της διαχείρισης της προς ένα σύστημα Ολικής Ποιότητας. 

Ακόμη, η παρουσία ωφελειών που σχετίζονται με τον πελάτη, το κεντρικό 

στοιχείο της φιλοσοφίας ΔΟΠ, μέσα στα πρώτα σε ένταση οφέλη της 

πιστοποίησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική και ελπιδοφόρα, αντίθετα με την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που ενώ σαν βραχυπρόθεσμο όφελος είναι 

θετικό, δεν εγγυάται τίποτα από μόνη της για το μέλλον της επιχείρησης. 

Δυστυχώς όμως, κρίσιμα στοιχεία της ΔΟΠ, όπως η αύξηση της 

ικανοποίησης, ευημερίας, και συμμετοχής των εργαζομένων, έρχονται πολύ 

χαμηλά στην ιεραρχία των ωφελειών, και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και 

πρωτοβουλία από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν 

ουσιαστικά την διαχείριση της ποιότητας τους, και να προχωρήσουνε προς 

την Ολική Ποιότητα. 

Η σημαντικότητα των κινήτρων πιστοποίησης, για την επιτυχία ή αποτυχία 

της όλης προσπάθειας, όπως υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία, 

αποδείχτηκε και εμπειρικά από την παρούσα έρευνα, στις ελληνικές 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις, αφού ο παράγοντας-κίνητρο πιστοποίησης 

"Εξωτερική Πίεση/ Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας", ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τα εξωτερικά κίνητρα και τις πιέσεις για πνστοποίηση, 

συσχετίζεται σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, μόνον με τα 'Εξωτερικά/ 

Ανταγωνιστικά Οφέλη", και όχι με τα οφέλη που αφορούν βελτίωση 

ποιότητας προϊόντων και λειτουργίας. 

Αντίθετα, ο παράγοντας-κίνητρο πιστοποίησης "Βελτίωση Ποιότητας", 

συσχετίζεται σημαντικά, σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, με όλους τους 
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παράγοντες ωφελειών, και περισσότερο με τους παράγοντες "Βελτίωση 

Ποιότητας Προϊόντων", και "Εσωτερικά /Οργανωσιακά Οφέλη", ενώ επίσης 

ο παράγοντας "Στρατηγική Ποιότητας" ως κίνητρο πιστοποίησης, 

συσχετίζεται σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, μόνον με τον παράγοντα 

"Εσωτερικά /Οργανωσιακά Οφέλη", και καθόλου με τους άλλους. 

Έτσι, αποδεικνύεται και εμπειρικά για την ελληνική πραγματικότητα, ότι τα 

κίνητρα για την εφαρμογή των προτύπων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζουν και τον τρόπο εφαρμογής τους, επηρεάζουν άμεσα τα οφέλη που 

έχουν οι επιχειρήσεις από αυτήν. Στις επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν 

περισσότερο σε εξωτερικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οφέλη είναι 

τελικά περισσότερο εξωτερικά, στις επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν σε 

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας, τα οφέλη αφορούν κυρίως την βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων και την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας, 

και τέλος, στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν την πιστοποίηση σαν μέρος 

μιας γενικότερης στρατηγικής σχετικά με την ποιότητα, τα οφέλη είναι 

κυρίως εσωτερικά/ οργανωσιακά και συσχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα περισσότερα οφέλη από την πιστοποίηση 

επιτυγχάνονται μόνον όταν οι επιχειρήσεις την επιδιώκουν κυρίως για την 

προσωπική τους βελτίωση και οργάνωση, καθώς και για την βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Αποδείχτηκε επίσης ότι η απόδοση των επιχειρήσεων σε στοιχεία ΔΟΠ μετά 

την πιστοποίηση, σε απόλυτα νούμερα, είναι ιδιαίτερα υψηλή για τις 

επιχειρήσεις που έχουν σαν βασικά κίνητρα πιστοποίησης την πολιτική 

ποιότητας της επιχείρησης και την εισαγωγή στη ΔΟΠ, και ιδιαίτερα στα 

στοιχεία που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό ποιότητας και την 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αντίθετα, το υψηλό σκορ των επιχειρήσεων 

στα κίνητρα που αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας, δεν 

σημαίνει απαραίτητα και υψηλό σκορ στην μετά την πιστοποίηση απόδοση 

τους, παρά μόνον στα στοιχεία που αφορούν την ηγεσία και την δέσμευση της 

στην ποιότητα, ενώ τέλος το υψηλό σκορ των επιχειρήσεων στα'κίνητρα που 

αφορούν την βελτίωση της εξωτερικής εικόνας και της ανταγωνιστικής θέσης 

της επιχείρησης, δεν ταυτίζεται με υψηλή απόδοση μετά την πιστοποίηση σε 

κανένα από τα στοιχεία ΔΟΠ. Ειδικότερα, η μέση συνολική απόδοση μετά 

την πιστοποίηση, συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά μόνον με τα κίνητρα 
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"Εισαγωγή στην ΔΟΠ", και "Πολιτική Ποιότητας", γεγονός που ερμηνεύεται 

από το ότι όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν την πιστοποίηση σαν μέρος μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής ποιότητας, ή σαν ένα βήμα προς την ΔΟΠ, είναι 

περισσότερο ευαισθητοποιημένες σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας, 

και άρα έχουνε υψηλότερη απόδοση στα στοιχεία της ΔΟΠ από ότι οι άλλες. 

Επίσης, αντίθετα με τα όσα ισχύουν μεταξύ της σχέσης των κινήτρων 

πιστοποίησης και της απόδοσης των επιχειρήσεων στα στοιχεία ΔΟΠ μετά 

την πιστοποίηση, ο έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων πιστοποίησης 

και της βελτίωσης που είχαν από αυτήν στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, έδειξε 

ότι όσο υψηλότερο είναι το σκορ των επιχειρήσεων στα κίνητρα που αφορούν 

την εσωτερική βελτίωση της ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση 

που έχουν από την πιστοποίηση, στα στοιχεία ΔΟΠ. Αντίθετα, το υψηλό 

σκορ στα κίνητρα που αφορούν την στρατηγική ποιότητας, την εξωτερική 

πίεση και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δεν συμβαδίζει 

απαραίτητα με σημαντική βελτίωση της απόδοσης από την πιστοποίηση. 

Ειδικότερα, η μέση συνολική βελτίωση από την πιστοποίηση στα στοιχεία 

ΔΟΠ, συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά μόνον με τα κίνητρα "Βελτίωση 

Ποιότητας Τελικών Προϊόντων/ Υπηρεσιών", και "Βελτίωση Εσωτερικής 

Ποιότητας Λειτουργίας" και με κανένα άλλο. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις 

που επιδιώκουν την πιστοποίηση κυρίως με στόχο την βε/ντίωση της 

ποιότητας, έχουν μεγαλύτερη βελτίωση σε όλα τα στοιχεία της ΔΟΠ, καθώς 

και υψηλότερα γενικά λειτουργικά οφέλη, χωρίς απαραίτητα να είναι πολύ 

υψηλή η απόδοση τους μετά την πιστοποίηση. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν την πιστοποίηση σαν μέρος της πολιτικής ποιότητας, είναι 

πιο πιθανό να είναι ήδη περισσότερο ευαισθητοποιημένες στο θέμα της 

ποιότητας, οπότε έχουν μικρότερα περιθώρια βελτίωσης και λιγότερα γενικά 

οφέλη από την πιστοποίηση, αλλά υψηλότερη απόδοση τελικά στα στοιχεία 

διαχείρισης ποιότητας-και στη ΔΟΠ. Η σημαντικά υψηλή απόδοση μετά το 

τέλος της πιστοποίησης, μπορεί να^οφείλεται στην ήδη σημαντική απόδοση 

τους πριν από την πιστοποίηση, και όχι στην βελτίωση τους από αυτήν, με 

την οποία δεν παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση. Ιδιαίτερα σημαντική σ' 

αυτό το σημείο είναι η παρατήρηση ότι τα περισσότερο «εξωτερικά» κίνητρα 
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πιστοποίησης, που αντιπροσωπεύονται από τον παράγοντα «Βελτίωση 

Ανταγωνιστικής Θέσης», δεν έχουν καμία συσχέτιση ούτε με την απόδοση 

μετά την πιστοποίηση στα στοιχεία ΔΟΠ, ούτε με την βελτίωση της 

απόδοσης από την πιστοποίηση στα στοιχεία ΔΟΠ, ούτε και με τους βασικούς 

παράγοντες ωφελειών, «Βελτίωση Εσωτερικής Λειτουργίας», και «Βελτίωση 

Ποιότητας», παρά μόνον με μεμονωμένα εξωτερικά οφέλη, όπως η διείσδυση 

σε νέες αγορές, και η αύξηση των πωλήσεων. 

Η εξέταση των διαφορών μεταξύ μικρών, μεσαίων, και μεγάλων επιχειρήσεων, 

έδειξε ότι δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σχετικά με τα κίνητρα που 

τις ωθούν στην πιστοποίηση, καθώς και σχετικά με την απόδοση τους μετά 

την πιστοποίηση στα στοιχεία ΔΟΠ. Εκεί όμως που παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, είναι στην βελτίωση που 

έχουν στα στοιχεία ΔΟΠ, καθώς και στα γενικότερα λειτουργικά και άλλα 

οφέλη της πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, σημαντική ήταν η διαφορά που 

παρουσίασαν οι διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις, στην βελτίωση της 

απόδοσης τους στις κατηγορίες "Ηγεσία", "Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", 

"Διαχείριση Διαδικασιών", "Προμηθευτές", "Πελάτες", και "Σχεδιασμό 

Προϊόντων", στις οποίες, η βελτίωση λόγω της πιστοποίησης, ήταν θεαματικά 

μικρότερη για τις μεγάλες επιχειρήσεις (>200 εργαζόμενους) από ότι ήταν για 

τις άλλες μικρότερου μεγέθους. Το αποτέλεσμα αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι 

η πιστοποίηση δεν έχει θετικά αποτελέσματα στις μεγάλες επιχειρήσεις, 

αλλά ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη περισσότερο τυπικά 

και οργανωμένα και είναι πιο πιθανό να έχουνε υψηλότερη απόδοση στα 

στοιχεία διαχείρισης ποιότητας, οπότε και μικρότερα περιθώρια βελτίωσης 

από την πιστοποίηση. 

Ακόμη, η εξέταση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων πόυ είχαν 

προσφάτως πιστοποιηθεί, και αυτών που είχαν πιστοποιηθεί παλαιότερα, 

έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με τα κίνητρα για τα 

οποία επιδιώκεται η πιστοποίηση, παρά μόνον για το κίνητρο "πιστοποίηση 

ανταγωνιστή", το οποίο ανεβαίνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 

αποδεικνύοντας πως η πιστοποίηση γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία 

για τη διατήρηση, και όχι απαραίτητα τη βελτίωση, της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

7 - 2 4 



στην μετά ISO απόδοση τους στις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, με μόνη 

εξαίρεση την κατηγορία "Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων", στην οποία οι 

παλαιότερα πιστοποιημένες επιχειρήσεις παρουσίασαν μεγαλύτερη μέση 

απόδοση από τις άλλες. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για την διαφορά 

τους σε σχέση με την βελτίωση της απόδοσης από την πιστοποίηση στα 

στοιχεία ΔΟΠ, όπου και πάλι, η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρήθηκε στην κατηγορία "Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων", στην 

οποία οι παλαιότερα πιστοποιημένες επιχειρήσεις παρουσίασαν μεγαλύτερη 

βελτίωση. Μη σημαντική τέλος ήταν και η διαφορά τους σχετικά με το 

ενδιαφέρον και την πρόοδο που είχανε ως προς την ΔΟΠ, παρόλο που και 

στις δύο ερωτήσεις, και ειδικά σ' αυτήν που αφορά την πρόοδο προς τη ΔΟΠ. 

οι απαντήσεις των παλαιότερα πιστοποιημένων επιχειρήσεων είχαν συνολικά 

μεγαλύτερο σκορ. Ειδικότερα, τα στοιχεία ΔΟΠ στα οποία είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη η βελτίωση των παλαιότερα πιστοποιημένων επιχειρήσεων, είναι 

η συχνότητα συζήτησης θεμάτων ποιότητας στα διοικητικά συμβούλια, η 

συστηματική συλλογή στοιχείων για αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης 

της επιχείρησης, και για ανάλυση και αξιολόγηση των ανταγωνιστών, η 

διαθεσιμότητα πόρων και χρόνου για εκπαίδευση των εργαζομένων, η 

εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων και η αναγνώριση όσων 

συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας, όλα από τα οποία αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία δέσμευσης της επιχείρησης για ουσιαστική βελτίωση της 

ποιότητας. 

Αρα λοιπόν μπορούμε να ισχυριστούμε πως η δέσμευση των πιστοποιημένων 

επιχειρήσεων αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, τα αδύνατα σημεία τους 

βελτιώνονται και η πορεία τους προς την ΔΟΠ ενισχύεται. 

Μέσα απ' όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, το βασικό συμπέρασμα που 

διεξάγεται είναι πως η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 

μπορεί να αποτελέσει ένα καλό πρώτο βήμα προς την ΔΟΠ. Η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου συστήματος προσφέρει σημαντική βελτίωση στην απόδοση των 

επιχειρήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες ΔΟΠ, και η βελτίωση αυτή 

είναι μεγαλύτερη για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 

με χαμηλότερη απόδοση πριν από την πιστοποίηση, τις επιχειρήσεις που 
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επιδίωξαν την πιστοποίηση κυρίως με στόχο την βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας τους και της ποιότητας τελικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, και σε ορισμένα σημεία, τις επιχειρήσεις που είναι περισσότερα 

χρόνια πιστοποιημένες. 

Τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση αποδείχτηκαν 

ιδιαίτερα σημαντικά, και ως ένα βαθμό καθοριστικά, της βελτίωσης και των 

γενικότερων ωφελειών που προκύπτουν από αυτήν. Το συμπέρασμα αυτό 

καθιστά ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα που προκύψαν από την έρευνα 

σχετικά με τα κίνητρα πιστοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, όπου 

αποδείχτηκε ότι το σημαντικότερο κίνητρο είναι η διάθεση για ουσιαστική 

βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και τελικής ποιότητας των προϊόντων 

και υπηρεσιών, και πολύ λιγότερο η ανάγκη ικανοποίησης απαιτήσεων και 

πιέσεων. Μάλιστα, τα κίνητρα αυτά δεν διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικού 

μεγέθους επιχειρήσεων, και δεν έχουν αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα του 

χρόνου. Γι' αυτό το λόγο ίσως και τα σημαντικότερα οφέλη της 

πιστοποίησης, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι κυρίως 

εσωτερικά, και αφορούν την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ωστόσο, ο δρόμος που μένει να διανύσουν ακόμη οι ελληνικές επιχειρήσεις, 

προς την ΔΟΠ, φαίνεται πως είναι αρκετά μακρύς και αφορά κυρίως τα πιο 

«μαλακά» στοιχεία της ΔΟΠ, όπως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η 

διαχείριση προμηθευτών, κ.α. 

Από εδώ και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό να διερευνηθεί είναι το ποια θα 

πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση. 

Η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι η πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει το 

πρώτο βήμα προς την ΔΟΠ, και ανέδειξε τις αδύνατες περιοχές των 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων σ' αυτήν την πορεία. Κάποιες από αυτές 

αποδεικνύεται πως βελτιώνονται με τον χρόνο, άλλες λιγότερο, άλλες 

περισσότερο και άλλες καθόλου, και βέβαια αυτή η βελτίωση εξαρτάται 

σημαντικά από την δέσμευση και την ουσιαστική διάθεση των επιχειρήσεων. 

Καθώς όμως εντοπίζονται πολλές, αδυναμίες και ελλείψεις ως προς τις 

απαιτήσεις και τα στοιχεία ενός συστήματος ΔΟΠ, τίθεται το ερώτημα, ποια 

θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα των επιχειρήσεων, και προς τα πού θα 

πρέπει να κατευθυνθούν οι περαιτέρω προσπάθειες τους. Είναι ίσως καλύτερο 
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να συνεχίσουν με απαιτήσεις και στοιχεία που είναι ευκολότερο να 

ικανοποιήσουν, ή μήπως με απαιτήσεις και στοιχεία που είναι περισσότερο 

αποδεκτά και χρήσιμα για τις προσωπικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες; 

Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνα προς αυτήν την 

κατεύθυνση, και να εντοπιστούν τα προγράμματα ποιότητας που ακολούθησαν 

και ακολουθούν οι επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

Επίσης ενδιαφέρον είναι να ερευνηθούν οι διαφορές που παρουσιάζουν οι 

επιχειρήσεις σ' ότι αφορά την επιτυχία των προγραμμάτων διασφάλισης 

ποιότητας και τα οφέλη που προκύπτουν απ' αυτά, ανάλογα με τον κλάδο 

στον οποίο ανήκουν και άλλα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος τους. 

Όλ' αυτά αποτελούν ενδιαφέρουσες περιοχές συνέχισης της έρευνας, και θα 

βοηθήσουν στην συνέχιση της προσπάθειας των επιχειρήσεων που άρχισαν 

με την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

επιθυμούν να μεταβούν σε περισσότερο προληπτικές και αποτελεσματικές 

μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας ή σε Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
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G Κόστος πορσγωγης 

G Χρόνος παράδοσης παρο.· :ε--ζ:ων 

G Αριθμός ελατωμοτικων 

G Αλλο: 

•ν παοαγωγχοτητα της επιχείρησης 

Γ-

0 . 

σ 
α 
σ 
σ 
α 

Ποσοστό αξιοποίηση 

[κατά 

40% 

O U "Ό 

80% 

!00% 

Αλλο 

προσέγγιση] 

% 

ς "αοονωγικου δυνσμ;κού το προηγούμενο £' 
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7. Αν θεωρείτε το % αυτό μικρό, τότε που οφείλεται; 

Ο Στην χαμηλή ζήτηση 

Ο Στην χαμηλή ανταγωνιστικότητα που δεν επιτρέπει την κατάκτηση νέων 

αγορών 

Ο Στην λανθασμένη κατεύθυνση των επενδύσεων που έχουν γίνει κατά το 

παρελθόν 

Π Σε μη αποτελεσματικό προγραμματισμό 

Π Αλλοι λόγοι 

8. Ο κλάδος στον οποίο ανηκε~ε είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός: 

Ο Ναι Ο Οχι 

9. Αριθμήστε κατά σειρά προ~εοα:οτητας, [1-3], τα 3 κύρια ανταγωνιστικά 
σας πλεονεκτήματα; 

LÏ Τιμή αγοράς 

Π Ποιότητα προϊόντος 

Π Διονομή 

Π Εγγύηση 

CJ Εξυπηρέτηση πριν την πώληση 

Π Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

Π Διαχείρηση παραπόνων 

Π Αλλο [αναφέρετε ) 

10. Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης νέων προϊόντων; 

Π Κάθε εξάμηνο 

Ο Κάθε χρόνο 

Π Κάθε 2 χρόνια 

• Αλλο 

11. Ο κλάδος στον οποίο ανήκετε χαρακτηρίζεται από συχνές 
τεχνολογικές ανακαλύψεις: 

Ο Καθόλου 

Π Λίγο 

Π Πολύ 

Gl Πάρα πολύ 
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12. Λειτουργεί στην επιχείρηση σσς τμήμα ανάπτυξης; 

G Ναι Π Οχι 

13. Προχωρείτε σε επενδύσεις ανανέωσης της τεχνολογίας σας; 

G Οταν φθείρεται σχεδόν πλήρως η παλιά 

Ο Οταν το απαιτεί ο ανταγωνισμός. 

G Οταν υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη 

14. Εχετε προχωρήσει σε αυτοματοποίηση της παραγωγής σας; 

Π Ναι Π Οχι 
Αν ναι σε ποιο % του εξοπλισμού σας; 

Π % 

15. Γίνεται προληπτική συντήριση του εξοπλισμού; 

G Ναι Π Οχι 

16. Ποια [και αν] μέτρα λαυβάνονται για την ποοστασία του περιβάλλοντος; 

G 

17. Ποιο είναι το % των τελικών σας προϊόντων που: 

G πλήρως αχρηστεύονται G επιδιορθώνονται 

18. Οι κυβερνητικές/πολιτικές ρυθμίσεις σε ποιο 6σ9μό επηρεάζουν την 
κύρια παραγωγική διαδικασία και κατά ποσόν επενεργούν περιοριστικά 
σε μελλοντικά σχέδια της εταιρίας? · 

Ο Λίγο 

G Αρκετά 

G Πολύ 

19. Εχει η εταιρία σας οργανόγραμμα? 

G Ναι G Οχι . 

20. Η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης σος καθορίζεται με σαφηνειο και 
εγγράφως? 

G Ναι G Οχι 
Εαν ναι, πως γίνεται η ενημέρωση των στελεχών σας και άλλων 
εργαζομένων; 
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21. Ποια είναι τα κυριότερα κριτήρια πρόσληψης εργαζομένων κατά σειρά 
προτεραιότητας: 

J 

2 

3 

22. Υπάρχουν γραπτά καθορισμένα καθήκοντα/αρμοδιότητες για κάθε 
θέση εργασίας; 

• Ναι Π Οχι 

23. Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στην θέση 
εργασίας για την οποία ποοσλαμβάνονται; 

α ' 
24. Γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων έτσι ώστε να μπορούν να 

εξυπηρετούν και σε άλλη/ολλες θέσεις εργασίσς; 

• Ναι Π Οχι 

25. Προωθείται η εξέλιξη των εργαζομένων μέσω ειδικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης; 

• Ναι • Οχι 

Εαν ναι σε ποιες κατηγορίες: 

Ο Στελέχη 

Ο Μεσαία στελέχη 

Ο Εργοδηγοί 

Ο Εργάτες 

26. Η διοίκηση και τα ανώτατο στελέχη της εταιρίσς συμμετέχει στο 
προγράμματα εκπαίδευσης: 

Π Ναι • Οχι 

27. Τι ποσοστό του προϋπολογισμού αποτελεί το κόστος εκπαίδευσης; 

Π % ' " 

28. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων; 

Π Ναι • Οχι 

29. Ορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης των εργαζομένων; 

• Ναι • Οχι 

30. Προσφέρονται κίνητρα γιο 3ελτίωση της απόδοσης; 

Π Ναι • Οχι 

31 Ποια είναι το ποσοστό απουσιών του προσωπικού; 

α % 
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32. Ποιος είναι ο δείκτης απεργιών τα τελευταία πέντε χρόνια [Ωρες 
απεργίας/Σύνολο δεδουλευμένων ωρών ετησίως]: 

33. Ποιος είναι ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων τα τελευταία πέντε 
χρόνια [Αριθμός χαμένων ωρών λόγω ατυχήματος/Σύνολο 
δεδουλευμένων ωρών ετησίως] 

34. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων τα τελευταία πέντε χρόνια; 

35. Υπάρχουν επίσημες διαδικασίες υποβολής προτάσεων από το 
προσωπικό; 

Π Ναι Π Οχι 

36. Πόσες προτάσεις που αφορούν την ποιότητα υποβλήθηκαν απο το 
προσωπικό τον τελευταίο χρόνο; 

Π 

37. Ποιος ο μέσος χρόνος ncpcuovnç εργαζομένου στην επιχείρηση τα 
τελευταία πέντε χρόνια; 

α 
38. Αριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας. [1 πρώτη επιλογή - 5 τελευταία], 

τα παρακάτω κριτήρια επιλογής προμηθευτή για την επιχείρηση σας: 

• Ποιότητα 

Π Τιμή 

LJ Ονομα/φήμη προμηθευτή 

Ο Προηγούμενες συναλλαγές 

Ο Κατοχή πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας 

D Απόσταση 

Ο Χρόνος ανταπόκρισης 

• Πίστωση [χρόνος εξόφλησης πσραγγελίας] 

Π Αλλο: 1 _ 

39. Χρησιμοποιείτε έναν ή περισότερους προμηθευτές για το ίδιο ripoiöv; 

Ο Εναν Ο " εως και 5 Π περισότερους από 5 

40. Ποιο το ποσοστό επιστροφών από τις παραλαβές σας; 

Π % 

41. Τι ποσοστό των παραγγελειών σας φτάνει καθυστερημένο; 

α % 
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42. Ζητάτε γραπτή εγγύηση από τους προμηθευτές σας; 

Π Ναι Π Οχι 

43. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος στα προϊόντα που προμηθεύεστε; 

Π Καθόλου 

Π Δειγματοληπτικός 

Π 100% έλεγχος 

44. Γίνετε έλεγχος τιμολογίου κατά την παραλαβή των παραγγελειών; 

Π Ναι Ο Οχι 

Αν ναι απο ποιόν; _ _ __ 

45. Στην συνεργασία σας με τους προμηθευτές χρησιμοποιείτε συμβόλαια 
αποκλειστικής συνεργασίας; 

Π Ναι Π Οχι 

Αν ναι ποιος είναι ο κύριος λόγος; 

46. Υπάρχει συνεργασία με τους κύριους προμηθευτές σας για την 
εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου ποιότητος στις εγκαταστάσεις τους; 

Π Ναι • Οχι 

47. Οι πελάτες της επιχείρησης σας είναι κυρίως; 

Λίγοι μεγάλοι 

Πολλοί μικροί 

Ποσοστό Συμμετοχής 

| 
ι 

48. Ποια είναι η πηγή πληροφόρησης σος για τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των πελατών σος; 

• 

49. Γίνεται συστηματική έρευνα ογοράς; 

Π Ναι Π Οχι . 

• Αν ναι με ποια τρόπο; 
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50. Γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους σας προτιμούν ή σας 
απορρίπτουν οι πελάτες σας αντίστοιχα; 

Ο Ναι Ο Οχι 

51. Υπάρχει σύστημα συλλογής και αξιολόγησης παραπόνων και 
συστάσεων από τους πελάτες; 

Π Ναι G Οχι 

52. Είναι σαφής σε όλους τους εργαζόμενους η σημαντικότητα του πελάτη 
για την επιχείρηση; 

G Ναι G Οχι 

53. Γίνεται η παράδοση των πορογγελειών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνετε; 

Ο Ναι Ο Οχι 

54. Χρησιμοποιείτε [και αν ναι r.c:Cj στην εταιρίο σος; 

Ο τεχνικές πρόβλεψης και προσομοίωσης 

Ο πακέτα λογιστικής 

G στατιστικά πακέτα 

Ο γενικότερα επιστημονικές τεχν;;<ές η εργαλείο που να σος βοηθούν 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

55. Πώς αξιοποιούνται οι τεχνολογίες της πληροφορικής και ποια η 
στρατηγική χρήση τους; 

G 

56. Ποιοί είναι οι βασικοί ncc-άγοντες. που συντελούν στην διαμόρφωση 
του κόστους της επιχείοπσης σας; 

σ ' " .. 

57. Είναι το κόστος για τα ελαττωματικά προϊόντα που επιδέχονται 
επισκευή και τα άχρηστα πάνω από 1% της αξίας των ετήσιων πωλήσεων 
της επιχείρησης σας; 

G Ναι G Οχι 

58. Τα γενικά έξοδα για την επιχείρηση σας αυξάνονται με μεγαλύτερο 
ρυθμό από τα κέρδη σος; 

G Ναι G Οχι 
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59. Αριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας τα κύρια εμπόδια στην 
παραγωγική δραστηριότητα της επιχ/σης 

G Κακές συγκοινωνίες - επικοινωνίες. 

G Ακριβό χρήμα - υψηλά επιτόκια. 

Π Ανεπαρκής αποκέντρωση - γραφειοκρατεία. 

G Ελειψη κατάλληλου - επαρκούς προσωπικού. 

G Μη ξεκαθαρισμένο κρατικό πρόγραμμα. 

Ο Υψηλό κόστος λειτουργίος. 

60. Πώς γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος στην επιχείρηση σας; 

G Με μέτρηση για μεταβλητές [λεπτομερείς μετρήσεις σε συνεχή κλίμακα] 

G Με μέτρηση ιδιοτήτων 

G Αλλο; 

61. Πότε γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος; 

Ο Κατά την διάρκεια της παραγωγής ή επεξεργασίας 

G Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της παρτίδας 

G Αλλο; 

62. Που γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος; 

G Μέσα στον χώρο παραγωγής 

G Σε ειδικά εργαστήρια 

G Αλλού; 

63. Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό έλεγχο; 

G Δειγματοληψία αποδοχής 

G 100% Ελεγχος 
G Αλλη; 

64. Μετράτε το κόστος ποιότητας; 

G Ναι G Οχι 

65. Ποιοι είναι οι Βασικοί παράγοντες αυτού του κόστους [απο τι 
αποτελείται] ; 

Ο Κόστος για άσκηση ποιοτικού ελέγχου [πρόληψης] 

G Κόστος ελατωματικών/σκάρτων προϊόντων. ; 

G Κόστος επανεργασίας ελαττωματικών. 

G Κόστος συντήρησης εξοπλισμού. 

G Αλλο; 
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66. Τι ποσοστό του προϋπολογισμού σας αντιστοιχεί στον έλεγχο 
ποιότητας; 

• % 
67. Ηρθατε ποτέ σε επαφή με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα [π.χ. ΣΕΒ, ΕΛΟΤ, 

ΕΛΚΕΠΑ, ΕΟΜΜΕΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ] σχετικά 
με την παροχή τεχνογνωσίας / συμβουλών ή πληροφόρησης σχετικά 
με στρατηγική ποιότητας; 

Π Ναι Π Οχι 

• Αν ναι. με ποιους φορείς: 

68. Υπάρχει ειδικό τμήμα ποιότητας μέσα στην επιχείρηση; 

• Ναι • Οχι 

• Πόσους εργαζόμενους απασχολεί; . 

69. Υπάρχει υπεύθυνος ποιότητος: 

Ο Ναι Π Οχι 

• Αν ναι με τι κριτήρια γίνεται η επιλογή του; 

α 

70. Υπάρχει στην επιχείρηση σας εγχειρίδιο ποιότητας; 

Ο Ναι Ο Οχι 

71. Πως γνωρίζετε πότε οι προσπάθειες σσς για βελτίωση της ποιότητας 
αποδίδουν; 

• Πληροφόρηση από πελάτες 

LÌ Ελάττωση σκάρτων και ελαττωματικών 

_1 Υψηλότερη παραγωγικότητα 

_ ] Λιγότερη Επανεργασία 

_3 Αύξηση κέρδους , ; 

72. Ποια από τα παρακάτω είναι τα ποιο σημαντικά βήματα που έχει κάνει η 
επιχείρηση σας τα τελευταία 5 χρόνια για βελτίωση της ποιότητας; 

Ο Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημέρωση 

Ο Αύξηση ή αναβάθμιση του εξοπλισμού 

Π Ανάθεση υπευθυνότητας για την ποιότητα στους εργαζόμενους ' 

Ο Καλύτερος - πιό συχνός έλεγχος 

_3 Ελάττωση των σταδίων παραγωγής. 

Π Αλλο 
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73. Εχει ενημερωθεί η επιχείρηση σας σχετικά με τα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας, τον τρόπο απόκτησης τους και τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρουν; 

Π Ναι Π Οχι 

• Αν ναι ποια η πηγή ενημέρωσης σας; 

• 

74. Εχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού 
διασφάλισης ποιότητας; 

Π Ναι G Οχι 

75. Υπάρχουν στον κλάδο σας επιχειρήσεις που κοτέχουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητος: 

G Ναι 

G Οχι 
G Δεν γνωρίζω 

76. Πιστεύετε ότι η απόκτηση ενός πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας 
της σειράς ISO S000 ή ανάλογο, θα βοηθήσει την επιχείρηση στην: 

* Βαθμολογήστε από 1 [καθόλου; έως 5 [πάρα πολύ] 

G Ελάττωση του κόστους ποιότητας 

G Ανταγωνιστικότητα 

G Επιβίωση της επιχείρησης στο μέλλον 

G Βελτίωση τελικού προϊόντος 

G Άλλο 

77. Τι, εαν, σας απέτρεψε να ενεργήσετε για την απόκτηση πιστοποιητικού 
διασφάλισης ποιότητας; 

Ο Κόστος επένδυσης 

G Χρόνος επένδυσης 

G Αμφισβήτηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει 

G Εμπειρία άλλων επιχειρήσεων 

G Άλλο 
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78. Τι, εαν, σας προέτρεψε να ενεργήσετε για την απόκτηση 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας; 

Π Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή 

Π Στελέχη της επιχείρησης αρμόδια για ποιότητα 

Ο Εμπιστοσύνη οτα πλεονεκτήματα που παρέχει 

Π Διαφήμιση 

Ο Εμπειρία άλλων επιχειρήσεων 

Ο Οδηγία από την μητρική εταιρία 

• Άλλο 

79. Εαν βρίσκεστε στην φάση ανάπτυξης συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας έχουν ενημερωθεί όλοι οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι vie 
τις κινήσεις της επιχείρησης; 

Π Ναι Ο Οχι 

Αν ναι πώς; 

80. Χρησιμοποιείτε ή θα χρησιμοποιήσετε εξωτερικούς συμβούλους για την 
διαμόρφωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας; 

• Ναι Ο Οχι 

81. Γνωρίζετε τι είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας; 

• Ναι Ο Οχι 

• Αν ναι πιστεύετε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 

Ο Ναι • Οχι 

82. Βαθμολογήστε τους παρακάτω παράγοντες ως προς την δυσκολία που 
παρουσιάζουν στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

• Από 1 [καθόλου δύσκολο] έως και 5 [πολύ δύσκολο] 

Π Αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρσς 

Ο Ανάγκη ικανοποίησης βραχυπροθέσμων στόχων 

Π Προτεραιότητα στα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και στο κόστος 

Π Ελλειψη ακριβών προδιαγραφών για τα καθήκοντα των εργαζομένων 

Ο Εμπόδια μεταξύ τμημάτων 

Ο Ελλειψη εξειδίκευσης στην Ποιοτική Διοίκηση 

Π Ελλειψη πόρων 

Ο Ελλειψη βαθύτερης έρευνος στο αντικείμενο 

Ο Αβεβαιότητα για την σειρά των κινήσεων 

Π Αλλο 
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83. Ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσης της επιχείρησης σας σε θέματα Ολικής 
Ποιότητας; 

G Πανεπιστήμια 

Π Σεμινάρια 

Π Περιοδικά 

Π Φορείς [π.χ. ΕΛΟΤ, ΣΒΒΕ. κλπ.] 

• Άλλα 

84. Εχετε συχνή επαφή και συνεργασία με Πανεπιστήμια, Σχολές ή TEI για 
θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητος: 

Π Ναι 

G Οχι 

G Movo σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Μόνο σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

85. Αξιολογήστε την χρησιμότητα των παρακάτω εργαλείων ποιότητος για 

την επιχείρηση σας: 

• Από 0 [Δεν το γνωρίζω] έως και 5 [απαραίτητο] 

Π Benchmarking 

G Block Diagram 

G Καταιγισμό Ιδεών - Brainstorming 

Ο Διάγραμμα Αιτιών - Αποτελεσμάτων - Cause δ Effect Diagram 

Π Cause & Effect / Force Field Analysis 

Ο Διαγράμματα Ελέγχου 

Ο Ερωτηματολόγιο Προμηθευτή - Πελάτη 

D Διάγραμμα Ροής 

Ο Γραφήματα 

Ο Συνέντευξη 

G Pareto Διάγραμμα 

G Q-Map 

G Ερευνα 

G Ιστόγραμμα 

G Action Plan 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ISO 9000 

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναμενόμενη Διάρκεια Συμπλήρωσης: 45 λεπτά. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Επωνυμία Επιχείρησης: 

Κλάδος Επιχείρησης: 

Αριθ. Εργαζομένων: Κύκλος Εργασιών:. 

Πρότυπο Πιστοποίησης: 

Τομέας Πιστοποίησης: 

Οργανισμός Πιστοποίησης: 

Έτος Πιστοποίησης: 

Υπεύθυνος: Θέση: 
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0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αξιολογήσετε τα παρακάτω κίνητρα ως προς τον βαθμό που 
επηρεάσανε την απόφαση της επιχείρησης σας να πιστοποιηθεί κατά 
ISO 9000: 

0=Καθόλου, Ι-Πολυ λίγο, 2=Αίγο, 3=Μετρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολυ 

1. Απαίτηση των πελατών / Συμβατικές υποχρεώσεις. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

2. Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης των πελατών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

3. Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

4. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος / Διαφήμιση. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

5. Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας (αριθμός 
ελαττωματικών, σκάρτων, επανεργασία, επικαλύψεις). 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

6. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

7. Βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

8. Πρόσβαση σε ξένες αγορές / Κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής ' 
Κοινότητας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

9. Γενικότερη πολιτική ποιότητας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΙΟ.Εισαγωγή στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σημειώσετε τον βαθμό ισχύος/εφαρμογής των παρακάτω στην 
επιχείρηση σας, Πριν και Μετά την εφαρμογή τον συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας. 
Πριν το ISO: Τον βαθμό εφαρμογής τους πριν ξεκινήσει η διαδικασία 
ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
Μετά το ISO: Τον βαθμό εφαρμογής τους σήμερα. 

0=Καθόλου, 1=Ελάχιστος/η, 2=Χαμ?μός/ή, 3=Μέτριος/α, 
4=Υψηλός/ή, 5=Μεγιστος/η 

* Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εντοπίσουμε την διαφορά στην απόδοση 
πριν και μετά. 

ΗΓΕΣΙΑ 

1. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για την ποιότητα. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

2. Βαθμός στον οποίο η ανώτατη διοίκηση θεωρείται υπεύθυνη για 
την ποιότητα. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

3. Παροχή πόρων από την ανώτατη διοίκηση για βελτίωση της 
ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

4. Ενεργός συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στην προσπάθεια 
βελτίωσης της ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

5. Εκπαίδευση της ανώτατης διοίκησης σε θέματα ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D ' 

6. Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος διοίκησης. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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7. Ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων στόχων 
βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

8. Έμφαση της διοίκησης στους στόχους ποιότητας σε σύγκριση με 
τους στόχους κόστους και ικανοποίησης προγ/των παραγωγής. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

9. Συζήτηση θεμάτων ποιότητας στα διοικητικά συμβούλια. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΙΟ.Συνεισφορά της επιχείρησης στην αναβάθμιση της κοινότητας 
με φιλανθρωπικές και άλλες δραστηριότητες. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

11.Προσπάθεια διατήρησης φυσικών πόρων (μείωση αποβλήτων, 
εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, κ.α.) 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

12.Συστηματική ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος της επιχείρησης, για στρατηγικό σχεδιασμό. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

13.Βαθμός στον οποίο η ποιότητα εμφανίζεται στην πολιτική και 
στρατηγική της επιχείρησης. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

14.Αυτονομία του τμήματος ποιότητας. 
A.npiVTOlSO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D , 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D , 

15.Αμεση πρόσβαση του τμήματος ποιότητας στην ανώτατη 
διοίκηση. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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Ιθ.Επικοινωνία του τμήματος ποιότητας με τα υπόλοιπα τμήματα 
της επιχείρησης. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

17.Βαθμός στον οποίο ο ανώτατος διευθυντής θεωρεί την ποιότητα 
σαν μέσο αύξησης των κερδών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

18.Βαθμός στον οποίο τα στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων 
θεωρούν την ποιότητα ως μέσο αύξησης των πωλήσεων. 
A.npivTOlSO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

19.Συστηματική καταγραφή στοιχείων ποιότητας (ποσοστά λαθών, 
ποσοστά ελαττωματικών, άχρηστα, κ.α.). 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

20.Συστηματική καταγραφή στοιχείων κόστους ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

21.Συστηματική συλλογή στοιχείων για αξιολόγηση της συνολικής 
απόδοσης της επιχείρησης. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β.ΜετάτοΙ50: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

22.Συστηματική συλλογή στοιχείων για ανάλυση και αξιολόγηση 
των ανταγωνιστών (Benchmarking). 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

23.Διαθεσιμότητα στοιχείων ποιότητας στους εργαζόμενους. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D ; 
Β. Μετά το ISO: ' O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

24.Διαθεσιμότητα στοιχείων ποιότητας στην διοίκηση. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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25.Αξιοποίηση των στοιχείων ποιότητας στην λήψη αποφάσεων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

26.Διαθεσιμότητα πόρων για την εκπαίδευση των εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

27.Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ειδικότητα τους. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

28.Εκπαίδευση των εργαζομένων σε άλλες ειδικότητες. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

29.Περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την 
παρότρυνση, πρόοδο, και ανάπτυξη τους. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

30.Εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε θέματα ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

31.Εκπαίδευση των εργαζομένων στο θέμα της Ολικής Ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

32.Εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση βασικών στατιστικών 
τεχνικών (Ιστογράμματα, Χάρτες ελέγχου, κ.α.). 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

33.Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων (κύκλοι 
ποιότητας). 
Α. Πριν το ISO: ' O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l .D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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34.Ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από 
το προσωπικό. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

35.Ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

36.Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

37.Αναγνώριση των εργαζομένων που συμβάλλουν στην βελτίωση 
της ποιότητας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

38.Ενθάρρυνση εργαζομένων στη λήψη πρωτοβουλιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

39.Ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

40.Εργονομία του περιβάλλοντος εργασίας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

41.Καταλληλότητα του περιβάλλοντος εργασίας για την ευημερία, ' 
ικανοποίηση, και ανάπτυξη των εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

42.Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων εισερχόμενων υλικών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D / 
Β. Μετά το ISO: " O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

43.Βαθμός επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των διαδικασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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44.Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων τελικών προϊόντων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

45.Βαθμός συστηματοποίησης της επιθεώρησης και των ελέγχων. 
Α. npiVTOlSO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

46.Βαθμός προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης εξοπλισμού. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

47.Εντοπισμός των κρίσιμων για την ποιότητα διαδικασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

48.Συστηματική καταγραφή της απόδοσης των κρίσιμων 
διαδικασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

49.Συστηματική καταγραφή της ποιότητας των τελικών προϊόντων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

50.Εφαρμογή στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

51.Προσπάθεια πρόληψης λαθών στο σχεδιασμό των εργασιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

52.Βαθμός τυποποίησης της εργασίας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 

53.Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 
Β. Μετά το ISO: " O.D l.D 2.D 

54.Ευελιξία του συστήματος εργασίας. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 

3.D 
3.D 

ων. 
3.D 
3.D 

3.D 
3.D 

4.D 
4.D 

4.D 
4.D 

4.D 
4.D 

5.D 
5.D 

5.D 
5.D 

5.D 
5.D 
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55.Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

56.Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών 
υποστήριξης. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

57.Πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

58.Βαθμός στον οποίο η ποιότητα επηρεάζει την επιλογή του 
προμηθευτή (σε σχέση με την τιμή και ημερομηνία παράδοσης). 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

59.Εκπαίδευση ή/και τεχνική υποστήριξη των προμηθευτών από 
την επιχείρηση. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

όΟ.Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

61.Συνεργασία με σχετικά μικρό αριθμό προμηθευτών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

62.Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους προμηθευτές. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

63.Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους προμηθευτές. 
Α. Πριν το ISO: " O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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ΠΕΛΑΤΕΣ 

64.Ύπαρξη συστηματικών διαδικασιών παρακολούθησης των 
απαιτήσεων, επιθυμιών, και προτεραιοτήτων των πελατών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

65.Ύπαρξη μεθόδων καθορισμού και μέσων μέτρησης των κρίσιμων 
για τους πελάτες, χαρακτηριστικών των προϊόντων / υπηρεσιών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

66.Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης 
των πελατών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

67.Συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των 
πελατών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

68.Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας προτάσεων 
από τους πελάτες. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

69.Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας παραπόνων 
από τους πελάτες. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

70.Ενθάρρυνση πελατών για υποβολή προτάσεων και παραπόνων. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

71 .Συστηματική αξιολόγηση και διαχείριση των προτάσεων και 
παραπόνων, για βελτίωση της ποιότητας. 
A.npiVTOlSO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D .' 
Β. Μετά το ISO: - O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D ' 

72.Ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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73.Προσφορά εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση. 
Α. Πριν το ISO: Ο.Π 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D 1.D 2.D 3.D 4.D 5.G 

74.Επαφή με τον πελάτη μετά την πώληση για υποστήριξη, 
βοήθεια, επαναπληροφόρηση, και προτάσεις. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

75.Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην ικανοποίηση του 
πελάτη. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.Π 

Οι ερωτήσεις 76-80 αφορούν uóvov τις επιχειρήσεις που έγουν 
Τμήμα Σγεδιασμ,ού Προϊόντων: 

76.Βαθμός ανάλυσης των απαιτήσεων των πελατών στην φάση 
ανάπτυξης του νέου προϊόντος. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

77.Έμφαση στην ποιότητα του νέου προϊόντος συγκριτικά με την 
έμφαση στο κόστος, και στην ικανοποίηση της παραγωγής. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

78.Συμμετοχή όλων των τμημάτων που άμεσα ή έμμεσα 
επηρεάζονται από την παραγωγή του νέου προϊόντος. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

79.Σαφήνεια των προδιαγραφών και διαδικασιών παραγωγής του 
νέου προϊόντος. 
Α. npivTOlSO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D ; 

80.Πληρότητα ελέγχων και επιθεωρήσεων, πριν την παραγωγή και 
εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά. 
Α. Πριν το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
Β. Μετά το ISO: O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αξιολογήσετε την συνεισφορά τον συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9000, και των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας, στα 
παρακάτω: (Αφήσετε κενό όπον δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία) 

0=Καθόλον, 1-Πολυ Αίγο, 2-Αίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, έως 5=Πάρα 
Πολύ. 

*Ενδιαφέρει η απομόνωση της συνεισφοράς των ενεργειών διασφάλισης 
και βελτίωσης της ποιότητας. 

1. Μείωση ελαττωματικών και επανεργασίας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

2. Μείωση επιστροφών και πληρωιιών εγγυήσεων. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

3. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

4. Αύξηση της παραγωγικότητας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.Π 5.D 

5. Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

6. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

7. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ διοίκησης και 
εργαζομένων. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

8. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 
O.D l.G 2.D 3.D '4.D 5.D 

9. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D . 5.D 

ΙΟ.Ανάπτυξη ομαδικότητας. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 
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11.Αύξηση του αριθμού προτάσεων και συμβουλών από τους 
εργαζομένους. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

12.Μείωση του αριθμού απουσιών των εργαζομένων. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

13.Βελτίωση της απόδοσης των προμηθευτών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.Π 

14.Βελτίωση επικοινωνίας με τους πελάτες. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

15.Αύξηση ικανοποίησης πελατών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

Ιό.Μείωση του αριθμού παραπόνων από τους πελάτες. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

17.Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

18.Αύξηση πωλήσεων. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

19.Αύξηση κερδών. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

20.Ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές. 
O.D l.D 2.D 3.D 4.D 5.D 

^Ενδιαφέρεται η Επιχείρηση σας για την Ανάπτυξη Ολικής Ποιότητας; 

ΠΚαθόλου ΠΠολύΛίγο ΟΛίγο ΟΑρκετά ΠΠολύ ΟΠάραπολύ 

*Έχει Προχωρήσει η Επιχείρηση σας προς την Ολική Ποιότητα; 
ι 

ΠΚαθόλον ΠΠολύ Λίγο ΟΛίγο ΟΑρκετά ΟΠολύ ΟΠάραπολύ 
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B3 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ TOY SPSS) 

=> Μεταβλητές Του Πρώτου Μέρους Του Ερωτηματολογίου (Κίνητρα Πιστοποίησης) 

Ki: Κίνητρο Πιστοποίησης « i » (Για i = 1..10) 

MOTI: Παράγοντας - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Εξωτερική Πίεση/Ανάπτυξη 
Ανταγωνιστικότητας» 

ΜΟΤ2: Παράγοντας - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Βελτίωση Ποιότητας» 

ΜΟΤ3: Παράγοντας - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Στρατηγική Ποιότητας» 

MOT1CODE: Μεταβλητή Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων Με Βάση To Score 
Τους Στον Παράγοντα - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας» 

MOT2CODE: Μεταβλητή Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων Με Βάση To Score 
Τους Στον Παράγοντα - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Βελτίωση Εσωτερικής Ποιότητας» 

MOT3CODE: Μεταβλητή Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων Με Βάση To Score 
Τους Στον Παράγοντα - Κίνητρο Πιστοποίησης: «Πολιτική Ποιότητας» 

=> Μεταβλητές Του Τρίτου Μέρους Του Ερωτηματολογίου (Οφέλη Πιστοποίησης) 

Ai: Κίνητρο Πιστοποίησης « i » (Για i = 1..20) 

BENI: Παράγοντας - Όφελος Πιστοποίησης: «Εσωτερικά/Οργανωσιακά Οφέλη» 

ΒΕΝ2: Παράγοντας - Όφελος Πιστοποίησης: «Εξωτερικά/Ανταγωνιστικά Οφέλη» 

ΒΕΝ3: Παράγοντας - Όφελος Πιστοποίησης: «Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων» 

ΒΕΝ4: Παράγοντας - Όφελος Πιστοποίησης: «Αύξηση Παραγωγικότητας» • 

=> Μεταβλητές Του Δεύτερου Μέρους Του Ερωτηματολογίου (Κίνητρα Πιστοποίησης) 

VÌA: Απόδοση Στην Ερώτηση « i », Πριν Την Πιστοποίηση (Για i = 1..&0) 

ViB: Απόδοση Στην Ερώτηση « i », Μετά Την Πιστοποίηση (Για i = 1..80) 

Di: Βελτίωση Απόδοσης Στην Ερώτηση « i » (Για i = 1..80) 

LEADERA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ηγεσία» 
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STRATA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας» 

DATAA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: «Ποιοτικά 
Στοιχεία Και Ανάλυση» 

HUMANA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» 

PROCESSA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Διαδικασιών» 

SUPPLA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ποιότητα Προμηθευτών» 

CUSTOMA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Πελάτες» 

DESIGNA: Μέση Απόδοση, Πριν Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Σχεδιασμός Προϊόντων» 

LEADERB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ηγεσία» 

STRATB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας» 

DATAB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ποιοτικά Στοιχεία Και Ανάλυση» 

HUMANB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» 

PROCESSB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Διαδικασιών» 

SUPPLB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ποιότητα Προμηθευτών» 

CUSTOMB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Πελάτες» 

DESIGNB: Μέση Απόδοση, Μετά Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Σχεδιασμός Προϊόντων» 

DLEADER: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ηγεσία» 

DSTRAT: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας» 

DDATA: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: «Ποιοτικά 
Στοιχεία Και Ανάλυση» 
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DHUMAN: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» 

DPROCESS: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Διαχείριση Διαδικασιών» 

DSUPPL: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Ποιότητα Προμηθευτών» 

DCUSTOM: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Πελάτες» 

DDESIGN: Μέση Βελτίωση Από Την Πιστοποίηση, Στην Κατηγορία ΔΟΠ: 
«Σχεδιασμός Προϊόντων» 

FSCOREiA: Μέσο Συνολικό Score Απόδοσης Στην Κατηγορία ΔΟΠ « i », Πριν Την 
Πιστοποίηση (Για ί = 1..8)* 

FSCOREÌB: Μέσο Συνολικό Score Απόδοσης Στην Κατηγορία ΔΟΠ « i », Μετά Την 
Πιστοποίηση (Για i = 1..8)* 

FSCOREiD: Μέσο Συνολικό Score Βελτίωσης Στην Κατηγορία ΔΟΠ « i » (Για i = 
1..8)* 

*Όπου i= 1 : «Ηγεσία» 
* Όπου i=2: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας» 
* Όπου i=3: «Ποιοτικά Στοιχεία Και Ανάλυση» 
* Όπου i=4: «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρο>ν» 
*Όπου i=5: «Διαχείριση Διαδικασιών» 
* Όπου i=6: «Ποιότητα Προμηθευτών» 
* Όπου i=7: «Πελάτες» 
* Όπου ί=8: «Σχεδιασμός Προϊόντων» 

TQ1: Ενδιαφέρον Για ΔΟΠ 

TQ2: Υποκειμενική Πρόοδος Προς ΔΟΠ 

=> Μεταβλητές Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων 

SIZE: Μεταβλητή Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων Με Βάση Το Μέγεθος Τους 

Size=l: Αριθμός Εργαζομένων. < 50 
Size=2: Αριθμός Εργαζομένων: 50..200 
Size=3: Αριθμός Εργαζομένων: >200 ' 

AWARD: Μεταβλητή Ομαδοποίησης Των Επιχειρήσεων Με Βάση Το Έτος 
Πιστοποίησης Τους 

Award=l: Έτος Πιστοποίησης: < 1995 
Award=2: Έτος Πιστοποίησης: 1995 και 1996 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ SPSS 



ΓΙ:ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΠ 

ΓΙ.1. CRONBACH'S ALPHA 

* * * * * * Method 1 ( s p a c e s a v e r ) w i l l be u s e d f o r t h i s a n a l y s i s * * * * * * 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

ΗΓΕΣΙΑ 

Ν of Cases = 72,0 

Reliability Coefficients 11 items 

Alpha = ,9024 Standardized item alpha = ,9060 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 75,0 Ν of Items = 7 

Alpha = ,8602 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 8 1 , 0 Ν of Items = 7 

Alpha = ,8893 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 78,0 Ν of Items = 16 

Γ- 1 



Alpha = ,8 634 

****** Method 1 (space saver) will 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 76,0 

Alpha = ,9425 

****** Method 1 (space saver) will 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 78,0 

Alpha = ,5619 

****** Method 1 (space saver) will 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (χωρίς την ερώ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 80,0 

Alpha = ,8522 

****** Method 1 (space saver) will 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 77,0 

be used for this analysis ****** 

S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

Ν of Items = 15 

be u s e d f o r t h i s a n a l y s i s * * * * * * 

S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

Ν of I t e m s = 7 

b e u s e d f o r t h i s a n a l y s i s * * * * * * 

S I S - S C A L E ( A L P H A ) 

:η ση 61) 

Ν of I t e m s = 6 

b e used for t h i s a n a l y s i s * * * * * * 

S I S - S C A L E ' ' ( A L P H A ) 

Ν of I t e m s = 12 
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Alpha = ,9523 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 34,0 Ν of Items = 5 

Alpha = ,9157 

S C A L E ( A L P H A ) 

Fl.2. SPLIT-HALVES METHOD 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****^ 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

5ΓΕΣΙΑ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 72,0 

S C A L E ( S P L I T 

M of I t e m s = 11 

C o r r e l a t i o n b e t w e e n forms = ,6986 Equal l e n g t h Spearman-Brown = 
r 8226 

G u t t r a a n S p l i t - h a l f = 
' 8236 

6 I t e m s i n p a r t 1 

A-lpha f o r p a r t 1 = 
' 8210 

,8187 U n e q u a l - l e n g t h Spearman-Brown = 

5 I t e m s i n p a r t 2 

, 8 7 1 3 Alpha f o r p a r t 2 = 

•*- * -A- -Jr + -A- Method 1 (space saver) will be used for this analysis **•***-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( S P L I T ) 

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ό Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ 

Reliability Coefficients ' 

** of Cases = 7 5 , 0 Ν of Items = 7 

Correlation between forms = ,6679 Equal length Spearman-Brown = 

' 8009 
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Guttman Split-half = 

,8036 

4 Items in part 1 

Alpha for part 1 = 

,7557 

,7692 Unequal-length Spearman-Brown 

3 Items in part 2 

,8083 Alpha for part 2 = 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis * * * * * * 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 81,0 

S C A L E ( S P L I T ) 

Ν of I t e m s = 7 

Correlation between forms = ,7227 Equal length Spearman-Brown = 

,8391 

Guttman Split-half = 

,8414 

4 Items in part 1 

Alpha for part 1 = 

,8085 

,8127 Unequal-length Spearman-Brown = 

3 Items in part 2 

,8409 Alpha for part 2 = 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis * * * * * * 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

R e l i a b i l i t y C o e f f i c i e n t s 

Ν of C a s e s = 7 8 , 0 

S C A L E ( S P L I T ) 

Ν of I t e m s = 16 

Correlation between forms = ,8451 Equal length Spearman-Brown = 

,9160 

Guttman Split-half = 

,9160 

8 Items in part 1 

Alpha for part 1 = 

,8987 

,9154 Unequal-length Spearman-Brown = 

8 Items in part 2 

,9136 Alpha for part 2 =' 

* * * * * * Method 1 ( s p a c e s a v e r ) w i l l be u s e d f o r t h i s a n a l y s i s * * * * ' 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E ( S P L I T ) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 76,0 

Correlation between forms = 

,9031 

Guttman Split-half = 

,9034 

8 Items in part 1 

Alpha for part 1 = 

,8952 

Ν of Items = 15 

,8233 Equal length Spearman-Brown = 

,8975 Unequal-length Spearman-Brown = 

7 Items in part 2 

,9057 Alpha for part 2 = 

r
***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis **' 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E ( S P L I T ; 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 78,0 

Correlation between forms = 

,8953 

Guttman Split-half = 

,8970 

4 Items in part 1 

Alpha for part 1 = 

, 6603 

Ν of Items = 7 

,8104 Equal length Spearmàn-Brown = 

,8860 Unequal-length Spearman-Brown = 

3 Items in part 2 

,7707 Alpha for part 2 = 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases 77, 0 

S C A L E ( S P L I T ) 

Ν o f I t e m s = 12 

Correlation between forms = ,8421 Equal length Spearman-Brown 

,9143 

Guttman Split-half = 

,9143 

,9064 Unequal-length Spearman-Brown 
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6 Items in part 1 

Alpha for part 1 = ,9417 

,8919 

****** Method 1 (space saver) will b 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Reliability Coefficients 

Ν of Cases = 34,0 

Correlation between forms = ,8438 

,9153 

Guttman Split-half = ,8619 

,9181 

3 Items in part 1 

Alpha for part 1 = ,8635 

,8250 

6 Items in part 2 

Alpha for part 2 = 

used for this analysis ****** 

I S - S C A L E ( S P L I T ) 

Ν of Items = 5 

Equal l e n g t h Spearman-Brown = 

U n e q u a l - l e n g t h Spearman-Brown = 

2 I t e m s i n p a r t 2 

Alpha f o r p a r t 2 = 
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Γ2:ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΟΠ 
(MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable. QPER 

Block Number 1. Method: Enter 

DCUSTOM DDATA DDESIGN DHUMAN DLEADER DPROCESS DSTRAT DSUPPL 

Variable(s) Entered on Step Number 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

DSUPPL 

DDATA 

DHUMAN 

DCUSTOM 

DSTRAT 

DLEADER 

DPROCESS 

DDESIGN 

Multiple R ,94438 

R Square ,89185 

Adjusted R Square ,76825 

Standard Error ,32200 

Analysis of Variance 

Regression 

Residual 

F = 7,21587 

DF Sum of Squares 

8 5,98531 

7 ,72578 

Siçnif F = ,0086 

Mean Square 
,74816 
,10368 

Variable 

DSUPPL 
DDATA 
DHUMAN 
DCUSTOM 
DSTRAT 
DLEADER 
DPROCESS 
DDESIGN 
(Constant) 

Variables in the Equation --

Β SE Β Beta 

-, 180877 

,985761 

1,031596 

-,330903 

-1,326333 

-, 662325 

-,480197 

1,633274 

2,775827 

Τ Sig Τ 

,153380 

,196438 

,278109 

,197054 

,200545 

,344132 

,251953 

,414064 

,230333 

-,232843 

1,387770 

1,119622 

-,402770 

-1,664649 

-,668700 

-,596171 

1,469137 

-1,179 

5,018 

3,709 

-1,679 

-6,614 

-1,925 

-1,906 

3,945 

12,051 

,2768 

,0015 

,0076 

,1370 

,0003 

,0957 

,0983 

,0056 

,0,000 

End Block Number All requested variables entered. 
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Γ3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΠ 
(FACTOR ANALYSIS) 

SPSS for MS WINDOWS Release 5.0 P a g e 1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S - - - - - - -

Η Γ Ε Σ Ι Α 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,81461 

Bartlett Test of Sphericity = 410,34743, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Varia 

D01 

D02 

D03 

D04 

D05 

D06 

D07 

D08 

D09 

DIO 

Dil 

PC 

Lble 

ext 

Communality 

racted 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

3 fact 

ctor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Eigenvalue 

5,15714 

1,42708 

1,17062 

,80519 

,61421 

,48725 

,41492 

,30389 

,25472 

,22676 

,13822 

Pet of Var 

46, 9 

13,0 

10,6 

7,3 

5,6 

4,4 

3,8 

2,8 

2,3 

2,1 

1,3 

Cum Pet 

46, 9 

59,9 

70,5 

77,8 

83, 4 

87, 8 

91,6 

94, 4 

96,7 

98,7 

100, 0 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. 

OBLIMIN converged in 11 iterations, 

Pattern Matrix: 

Factor Factor Factor 

D02 

D01 

D03 

,84401 

,83958 

,81757 

-,17886 

,07641 

,06521 

•,01334 

-,06530 

,09891 

A C T O R A N A L Y S I S 
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 

DÛ4 
D05 

D07 
D08 
D09 
D06 

Dil 
DIO 

,71387 
,60743 

-,00847 
-,02832 
-,04280 
,19006 

-,11410 
,21683 

,18773 
,19521 

,90827 
,84238 
,79011 
,74645 

-,05263 
,09831 

-,06275 
,18965 

-,03750 
,07202 
,04771 
-,07820 

,91671 
,73606 

Structure Matrix: 

D03 
D01 
D04 
D02 
D05 

D07 
D08 
D06 
D09 

Dil 
DÌO 

Factor 1 

,86730 
,86601 
,79598 
,75292 
,73761 

,43558 
,40228 
,54667 
,35760 

,02088 
,39495 

Factor 2 

,49879 
,47451 
,52418 
,23612 
,55017 

,89348 
,84867 
,81866 
,78236 

,14976 
,41384 

Factor ; 

,26100 
,10382 
,11574 
,08445 
,35155 

,21763 
,30504 
,16609 
,26342 

,88179 
,80194 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 

Factor 1 

1,00000 
,49615 
,17573 

Factor 2 

1,00000 
,28253 

Factor 3 

1,00000 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,76088 

Bartlett Test of Sphericity = 227,01684, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Γ-9 



Initial Statistics: 

Varia 

D12 

D13 

D14 

D15 

D16 

D17 

D18 

PC 

ible 

extrac 

Communality 

ted 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

2 facto 

* 
4-

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

rs . 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Eigenvalue 

3,63501 

1,14441 

,84642 

,44635 

,42822 

,29591 

,20368 

Pet of Var 

51,9 

16,3 

12,1 

6,4 

6,1 
4,2 

2,9 

Cum Pet 

51,9 

68,3 

80,4 

86,7 

92,9 

97, 1 

100,0 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. 

OBLIMIN converged in 11 iterations. 

Pattern Matrix: 

Factor 1 Factor 2 

D12 ,88922 ,22528 

D13 ,80890 -,13859 

D17 ,64325 -,23247 

D18 ,56577 -,28726 

D15 -,13928 -,97453 

D16 ,11723 -,77763 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 

D14 ,17644 -,72177 

Structure Matrix: 

Factor 1 Factor 2 

,86639 -,47414 

,79577 -,14360 

,73968 -,49931 

,68493 -,52195 

,26498 -,91675 

,43981 -,82626 

,47585 -,79496 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 Factor 2 

D13 

D12 

D17 

D18 

D15 

D16 

D14 
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Factor 1 1,00000 

Factor 2 -,41483 1,00000 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S - - - - - - -

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,78931 

Bartlett Test of Sphericity = 211,67527, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pet of Var Cum Pet 

D19 

D2 0 

D21 

D22 

D23 

D2 4 

D25 

PC 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

extracted 1 facto 

+ 

* 
+ 

* 

* 
- * • 

* • 

rs . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3,58292 

,95224 

,81634 

,65776 

,38284 

,34510 

,26281 

51, 

13, 

11, 

9, 

5, 

4, 

3, 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 

Normalization. 

>Warning # 11310 

>Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S - - - ^ -

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,85469 

Bartlett Test of Sphericity = 693,55551, Significance = '',00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

2 

6 

7 

4 

5 

9 

8 

51,2 

64,8 

7 6,4 

u 5 , O 

91,3 

96,2 

100, 0 

- Kaiser 
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Vari 

D26 

D27 

D2 8 

D29 

D30 

D31 

D32 

D33 

D34 

D35 

D3 6 

D37 

D38 

D39 

D40 

D41 

PC 

able Communality 

extracted 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
• * • 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3 factors. 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Eigenvalue 

7,31466 

1,50987 

1,39841 

,89609 

,85647 

,61735 

,56004 

,50794 

,46305 

,42718 

,39581 

,30319 

,24779 

,19851 

,15780 

,14583 

Pet of Var 

45,7 

9,4 

8,7 

5,6 

5,4 

3,9 

3,5 

3,2 

2,9 

2,7 

2,5 

1,9 

1,5 

1,2 

1,0 

,9 

Cum Pet 

45,7 

55,2 

63,9 

69,5 

74,8 

78,7 

82,2 

8 5,4 

88, 3 

90,9 

93, 4 

95,3 

96,9 

98, 1 

99, 1 

100, 0 

OBLIMIN rotation 

Normalization. 

:or extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

OBLIMIN convergea m 10 iterations. 

F A C T O R A M A L Y S I S 

Pattern Matrix: 

Factor Factor Factor 

D39 

D40 

D36 

D41 

D35 

D38 

D34 

D37 

D32 

D31 

D33 

D30 

,80841 

,78236 

,75033 

,68 4 52 

,5 64 93 

,51556 

,49265 

,47080 

•,07021 

,13766 

,22996 

-, 04315 

D27 ,10982 

D26 ,00691 

D28 -,03133 

D29 ,22053 

Structure Matrix: 

•,15662 

,02246 

,12951 

•,17421 

,18268 

,31370 

,21884 

,27440 

,86170 

,77343 

,70509 

,52753 

-,23396 

-,00432 

,25970 

,33761 

,09281 

-,10037 

,08621 

•,31011 

•,21025 

-,04179 

-,01214 

-,20317 

-,02138 

,05233 

-,02597 

-,47329 

-,93312 

-,84134 

-,74707 

-,46250 

Factor Factor Factor 
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D40 ,83602 ,36359 -,45798 

D36 ,76246 ,39309 -,29439 

D41 ,75500 ,20172 -,55545 

D35 ,73041 ,47701 -,52648 

D39 ,70562 ,12738 -,21405 

D37 ,66901 ,52943 -,50928 

D38 ,65700 ,53001 -,38161 

D34 ,58372 ,41586 -,30866 

D32 ,27655 ,84168 -,29027 

D31 ,41692 ,80907 -,27874 

D33 ,51749 ,80413 -,37449 

D30 ,37489 ,67558 -,63782 

D27 ,43546 ,13418 -,90069 

D26 ,38138 ,29157 -,84293 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor l 

D28 ,40430 ,50777 -,82356 

D29 ,55943 ,58508 -,67875 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Factor 1 1,00000 

Factor 2 ,39132 1,00000 

Factor 3 -,44709 -,34847 1,00000 

F A C T O R A N A L Y S I S 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,91345 

Bartlett Test of Sphericity = 778,69979, Significance = , O'OOOO 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pet of Var Cum Pet 
•A-

D42 1,00000 * 1 8,52638 56,8 5 6 , 8 
D43 1,00000 * 2 1,14615 7,6 6 4 , 5 
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D44 

D45 

D4 6 

D47 

D48 

D49 

D50 

D51 

D52 

D53 

D54 

D55 

D56 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

* 

* 
• * · 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

PC extracted 2 factors. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,84399 

,75221 

,61742 

,54346 

,48322 

,40394 

,39247 

,28874 

,25964 

,23045 

,19952 

,18677 

,12564 

5,6 

5,0 

4,1 
3,6 

3,2 

2,7 

2,6 

1,9 

1,7 

1,5 

1,3 

1,2 

,8 

70,1 

75,1 

79,2 

82,9 

86,1 

88,8 

91,4 

93,3 

95,1 

96,6 

97,9 

99,2 

100,0 

OBLIMIN r o t a t i o n 1 for e x t r a c t i o n 1 in a n a l y s i s 1 - Kaiser 
N o r m a l i z a t i o n . 

OBLIMIN converaea in iterations. 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Pattern Matrix: 

Factor 1 Factor 

D43 

D42 

D45 

D50 

D44 

D49 

D48 

D47 

,96723 

,78689 

,78523 

,77241 

,76390 

,71601 

,61801 

,48634 

-,15339 

,08126 

,06603 

,04047 

-,06424 

,07895 

,27240 

,39284 

D55 

D56 

D54 

D51 

D52 

D53 

D46 

-, 10097 

,10638 

-,10037 

,24985 

,13967 

,36194 

,37355 

,92585 

,77239 

,73589 

,68360 

,65303 

,55727 

,40772 

Structure Matrix: 

Factor 1 Factor 

D43 

D42 

D45 

D50 

D48 

D49 

D47 

, 86756 

,83969 

,82814 

,79870 

,79502 

,76731 

,74162 

,47515 

,59260 

,57"629 

,54240 

,67399 

,54423 

,70888 
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D4 4 

D55 

D51 

D56 

D53 

D52 

D54 

D4 6 

,72216 

,50067 

,69407 

,60830 

,72407 

,56402 

,37783 

,63850 

,43217 

,86024 

,84596 

,84152 

,79247 

,74379 

,67067 

,65046 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 1 

1,00000 

,64983 

Factor 

1,00000 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,84426 

Bartlett Test of Sphericity = 183,76739, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Varia 

D57 

D58 

D59 

D60 

D62 

D63 

PC 

ible 

extract 

Communality 

:ed 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

* 

* 

* 

* 
•k 

•k 

* 

1 factors. 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Eigenvalue 

3,44130 

,84480 

,58045 

,42867 

,37119 

,33359 

Pet of Var 

57,4 

14,1 

9,7 

7,1 
6,2 

5,6 

! 

Cum Pet 

57,4 

•·' 71,4 

81,1 

88,3 

94,4 

100,0 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. 

>Warning # 11310 
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>Only one f a c t o r was e x t r a c t e d . The s o l u t i o n c a n n o t b e r o t a t e d . 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F A C T O R A N A L Y S I S - - - - - -

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,88342 

Bartlett Test of Sphericity = 774,84629, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable 

D64 

D65 

D66 

D67 

D68 

D69 

D70 

D71 

D72 

D73 

D74 

D75 

Communality 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

k 

k 

k 

* 

* 

* 
k 

•k 

k 

k 

k 

•k 

k 

k 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Eigenvalue 

7,44512 

1,28956 

,85666 

,46148 

,42958 

,33687 

,32346 

,26201 

,20466 

,16383 

,14312 

,08364 

Pet of Var 

62,0 

10,7 

7,1 

3,8 

3,6 

2,8 

2,7 

2,2 

1,7 

1,4 

1,2 

,7 

Cum Pet 

62, 0 

72, 8 

79,9 

83,8 

87,4 

90,2 

92,9 

95,0 

96,7 

9 8,1 

99,3 

100,0 

PC extracted 2 factors. 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. 

OBLIMIN converged in 5 iterations. 

Pattern Matrix: 

Factor 1 Factor 2 

D66 ,97128 -,10924 

D64 ,92052 -,04641 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 

D68 ,90514 -, 07~056 

D69 ,78184 ,10758 

D65 ,78084 ,10840 

D71 ,74350 ,06252 

D70 ,67805 ,24821 
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D67 ,62665 ,27488 

D74 -,06374 ,96803 

D73 -,05599 ,92835 

D75 ,02548 ,78412 

D72 ,07774 ,70072 

Structure Matrix: 

Factor 1 Factor ί 

D66 ,90004 ,52419 

D64 ,89026 ,55392 

D68 ,85913 ,51974 

D69 ,85200 ,61747 

D65 ,85153 ,61763 

D70 ,83992 ,69040 

D67 ,80591 ,68355 

D71 ,78427 ,54740 

D74 ,56756 ,92646 

D73 ,54943 ,89183 

D75 ,53685 ,80073 

D72 ,53472 ,75141 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 Factor 2 

Factor 1 1,00000 

Factor 2 ,65216 1,00000 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,80263 

Bartlett Test of Sphericity = 65,13638, Significance = , O'OOOO 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality 

D76 1,00000 

D77 1,00000 

D78 1,00000 

ctor 

1 

2 

3 

Eigenvalue 

3,09315 

,76737 

,53512 

Pet of Var 

61,9 

15,3 

10,7 

Cum Pet 

61, 9 

77,2 

87,9 
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D79 1,00000 * 4 ,37127 7,4 95,3 

D80 1,00000 * 5 ,23309 4,7 100,0 

PC extracted 1 factors. 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. 

>Warning # 11310 

>Only one factor was extracted. The solution cannot be rotated. 
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Γ4:ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΠ 

Γ4.1. T-TEST FOR PAIRED SAMPLES 

- - - t-tests for paired samples - - -

Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V01A 3,6707 ,969 ,107 

82 ,513 ,000 

V01B lb 4,4268 ,609 ,067 

Mean 

-,7561 

99% CI ( 

Paired Differences 

-ι 

SD SE of Mean 

,840 ,093 

,001; -,511) 

t-value 

-8,15 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V02A 3,8049 1,082 ,120 

82 ,666 ,000 

V02B 4,3293 ,861 ,095 

Mean 

-,5244 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,820 

-,763; -,286) 

SE of Mean 

,091 

t-value 

-5,79 

df 

81 

2-tail Sig 

,000-

Number of 2-tail 

Variable ' pairs Corr Sig Mean SD ,- SE of Mean 

V03A 3,4217 1,049 ,115 

83 ,297 ,006 

V03B 4,2169 ,682 ,075 

Mean 

-,7952 

99% CI ( 

Paired Différences 

-ι 

SD SE of Mean 

1,068 ,117 

104; -,486) 

t-value 

-6,78 

df 

82 

2-tail Sig 

,000 

- - - t-tests for paired samples - - -
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Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V05A 

V05B 

82 ,365 ,001 

2,8415 

3,9390 

1,202 

,907 

,133 

,100 

Mean 

-1,097.6 

99% CI ( 

Paired Differences 

-1, 

SD SE of Mean 

1,213 ,134 

451; -,744) 

t-value 

-8,19 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V0 6A 

V0 6B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,5062 1,226 ,136 

4,0741 ,787 ,087 

,246 ,027 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig. 

-10,99 80 ,000 -1,5679 1,284 

99% CI (-1,944; -1,191] 

,143 

Variable 

V07A 

V07B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

2,8313 

4,2169 

SD SE of Mean 

,377 ,000 

1,156 ,127 

,812 ,085 

Mean 

-1,3855 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD · SE of Mean 

1,135 ,125 

-1,714; -1,057) 

t-value 

-11,12 

df 

82 

, 

2-tail Sig 

, 000 

' 

- - t-tests for paired samples -

Variable 

V08A 

V08B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,1646 1,060 ,117 

4,1402 ,791 ,087 

,543 ,000 
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Mean 

-,9756 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,916 

-1,242; -,709) 

SE of Mean 

,101 

t-value 

-9,65 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V09A 

V09B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,8659 1,152 ,127 

4,0549 ,936 ,103 

82 ,516 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value 

-10,31 

df 2-tail Sig 

81 ,000 -1,1890 1,044 

99% CI (-1,493; -, 885) 

, 115 

Variable 

VI0 A 

V10B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,7125 1,371 ,153 

2,9875 1,307 ,146 

80 ,888 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-vaiue df 2-tail Sig 

-,2750 ,636 

99% CI (-,463; -,087] 

,071 -3,87 79 ,000 

- t-tests for paired samples -

Variable 

Vil A . 

V11B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD < SE of Mean 

3,0500 1,272 ,142 

3,6500 1,1'48 ,128 

,809 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2
£
tail Sig 

-7,09 79 ,000 -,6000 ,756 

99% CI (-,823; -,377) 

,085 

Variable 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 
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V12A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2,9625 1,227 ,137 

80 ,591 ,000 

V12B 3,7625 ,931 ,104 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-7,08 79 ,000 -,8000 1,011 

99% CI (-1,098; -,502) 

,113 

Variable 

V13A 

V13B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,3951 

4,4815 

SD SE of Mean 

,470 ,000 

550 

Mean 

-1,0864 

99% CI ( 

Paired Differences 

-ι 

SD SE of Mean 

,964 ,107 

369; -,804) 

t-value 

-10,14 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V14A 

V14B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,6582 1,535 ,173 

4,2532 ,869 ,098 
79 ,277 ,013 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-9,20 78 ,000 -1,5949 1,540 ,173 

99% CI (-2,053; -1,137) 

Variable 

VI 5A 

V15B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,1852 

4,4691 

SD SE of Mean 

,318 ,004 

1,467 

,937 

,163 

,104 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 
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-1,2840 1,468 

99% CI (-1,715; -,853) 

,163 -7,87 80 ,000 

Variable 

VI 6A 

V16B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,0494 1,322 ,147 

4,3951 ,785 ,087 

,438 ,000 

Mean 

-1,3457 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SE of Mean 

1,206 ,134 

-1,699; -,992) 

t-value 

-10,04 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

VI7 A 

V17B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,4634 1,102 ,122 

4,1098 ,994 ,110 

82 ,663 ,000 

Mean 

-,6463 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,866 

-,899; -,394) 

SE of Mean 

,096 

t-value 

-6,76 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

VI8 A 

V18B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,5185 1,141 ' ,127 

4,2716 ,806 ,090 

81 ,578 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value 

-7,19 

df 2-tail Sig 

80 ,000 -,7531 ,942 

99% CI (-1,029; -,477) 

,105 

Variable 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,7317 1,155 ,128 

4,2927 ,728 ,080 

V19A ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

82 

V19B 

,300 ,006 
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Mean 

-1,5610 

99% CI ( 

Paired Differences 

-ι 

SD SE of Mean 

1,166 ,129 

901; -1,221) 

t-value 

-12,12 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V20A 

V2 0B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,2927 1,436 ,159 

3,5122 1,240 ,137 

82 ,504 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-8,22 81 ,000 -1,2195 1,343 

99% CI (-1,611; -,828) 

,148 

Variable 

V21A 

V21B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,9512 1,323 ,146 

4,0854 ,905 ,100 
82 ,519 ,000 

Mean 

-1,1341 

99% CI ( 

Paired Differences 

-1 

SD SE of Mean 

1,152 ,127 

470; -,798) 

t-value 

-8,91 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V22A 

V22B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD ·' SE of Mean 

2,7407 1,3-76 ,153 

3,3951 1,242 ,138 

,631 ,000 

Mean 

-,6543 

99% CI (-

Paired Differences 

SD 

1,131 

-,986; -,323) 

SE of Mean 

,126 

t-value 

-5,21 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples -
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Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V23A 

V23B 

82 ,466 ,000 

2,2927 

4,0671 

1,310 

,909 

,145 

,100 

Mean 

-1,7744 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SS of Mean 

1,197 ,132 

-2,123; -1,426) 

t-value 

-13,42 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V24A 

V24B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,2683 1,248 ,138 

4,4939 ,756 ,083 

,467 ,000 

Mean 

-1,2256 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SS of Mean 

1,117 ,123 

-1,551; -,900) 

t-value 

-9,94 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V25A 

V25B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,0976 1,118 ,123 

4,2805 ,690 ,076 

8? ,460 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SS of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,1829 1,008 

99% CI (-1,477; -,889) 

,111 -10,63 ,000 

t-tests for paired samples - - -

Variable 

Number of . 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

2,9756 

3,9634 

SD SE of Mean 

V2 6A ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

82 ,482 ,000 

V2 6B 

1,186 

,711 

,131 

,078 
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Mean 

-,9878 

99% CI (-

Paired Differences 

SD 

1,048 

-1,293; -,682) 

SE of Mean 

,116 

t-value 

-8,53 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V27A 

V27B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,3902 1,027 ,113 

4,0427 ,721 ,080 
82 ,519 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-6,58 81 ,000 -,6524 ,898 

99% CI (-,914; -,391) 

,099 

Variable 

V28A 

V2 8B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,5679 1,224 ,136 

3,2284 1,118 ,124 
81 ,703 ,000 

Mean 

-,6605 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,908 

-,927; -,394) 

SE of Mean 

,101 

t-value 

-6,55 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

- - t-tests for paired samples 

Variable 

V29A 

V29B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD , SE of Mean 

2,7778 1,173·' ,130 

3,7778 ,9-49 ,105 
81 ,517 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value 

-8,49 

df 2+tail Sig 

80 ,000 -1,0000 1,061 

99% CI (-1,311; -,689) 

,118 

Variable 
Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 
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V30A 2,3049 1,302 ,144 
82 ,367 ,001 

V30B 4,1768 ,673 ,074 

Mean 
Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-13,82 81 ,000 -1,8720 1,227 
99% CI (-2,229; -1,515) 

,135 

Variable 

V31A 

V31B 

Number of 2-tail 
pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

1,6951 1,358 ,150 

3,1707 1,377 ,152 
,589 ,000 

Mean 
Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,4756 1,240 
99% CI (-1,837; -1,114) 

,137 -10,78 81 ,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V32A 

V32B 

Number of 2-tail 
pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

1,6296 1,327 ,147 

2,9506 1,331 ,148 
,655 ,000 

Mean 
Paired Différer 

SD Si 
;es 
of Mean t-value df 2-tail Sig 

-10,76 80 ,000 -1,3210 1,105 
99% CI (-1,645; -,997) 

,123 

Variable 

V33A 

V33B 

Number of 2-tail 
pairs Corr Sig Mean 

2,3086 

3,0741 

SD SE of Mean 

,534 

, 146 
,183 ,101 

4,805 
; 
1,314 

Mean 
Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 
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-,7654 4,743 

99% CI (-2,156; ,626) 

,527 I -1,45 80 ,150 

Variable 

V34A 

V34B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

1,9375 1,554 ,174 

3,3625 1,265 ,141 

80 ,520 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,4250 1,403 

99% CI (-1,839; -1,011) 

,157 -9,08 79 ,000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V35A 

V35B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,5309 1,636 ,182 

3,4815 1,246 ,138 

,652 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-6,82 80 ,000 -,9506 1,254 

99% CI (-1,318; -,583) 

,139 

Variable 

V3 6A 

V36B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,7284 1,275 ' ,142 

3,2346 1,121 ,125 
,675 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SS of Mean t-value df 2-tail Sig 

-4,67 80 ,000 -,5062 ,976 ,108 

99% CI (-,792; -,220) 

Variable 

V37A 

V37B 

Number of _ 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,6790 1,116 ,124 

3,6790 1,010 ,112 

,562 ,000 
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Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,0000 1,000 

99% CI (-1,293; -,707) 

,111 -9,00 80 ,000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V38A 

V38B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,7531 1,113 ,124 

3,6543 ,977 ,109 

81 ,565 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value 

-8,26 

df 2-tail Sig 

80 ,000 -,9012 ,982 

99% CI (-1,189; -,613) 

,109 

Variable 

V39A 

V39B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,7346 

4,2407 

SD SE of Mean 

81 ,650 ,000 

,919 

,721 

,102 

,080 

Mean 

-,5062 

99% CI ( 

SD SE of Mean 

,709 ,079 

-,714; -,298) 

t-value 

-6,42 

df 

80 

2-tail Sig 

, 000 

Variable 

V4 0A 

V40B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD •-' SE of Mean 

3,4259 1,022 ,114 

3,9938 ,853 ,095 

81 ,659 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-,5679 ,790 

99% CI (-,799; -,336) 

,088 -6,47 80 ,000 

- - - t-tests for paired samples -
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Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V41A 

V41B 

,667 ,000 

3,4198 

4,0247 

1,071 

,790 

,119 

,088 

Mean 

-,6049 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SS of Mean 

,801 ,089 

-,8 4 0; -,37 0) 

t-value 

-6,80 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V42B 

V43A 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

4,3704 ,641 ,071 

2,4815 1,286 ,143 

81 ,206 ,066 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

12,94 80 ,000 1,8889 1,313 

99% CI (1,504; 2,274) 

,146 

Variable 

V4 4A 

V4 4B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,6220 

4,4878 

SD SE of Mean 

,343 ,002 

1,026 ,113 

,671 ,074 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-,8659 1,015 

99% CI (-1,162; -,570) 
,112 -7,72 ,000 

- t-tests for paired samples 

Variable 

V43A 

V4 3B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,4756 1,279 ,141 

4,3537 ,674 ,074 
82 ,232 ,036 
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Paired Differences 

Mean SD SE of Mean 

-1,8780 1,299 ,144 

99% CI (-2,257; -1,499) 

t-value 

-13,09 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V45A 

V4 5B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,6707 1,228 ,136 

4,4146 ,608 ,067 

82 ,185 ,096 

Mean 

Paired 

SD SE of Mean 

- t-tests for paired samples 

t-value df 2-tail Sig 

-1,7439 1,265 ,140 

99% CI (-2,112; -1,375) 

-12,48 il ,000 

Variable 

V4 6A 

V4 6B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,8642 1,137 ,126 

4,2593 ,771 ,086 

,340 ,002 

Mean 

-1,3951 

99% CI ( 

Ρ 

-ι 

aired Diff 

SD 

1,137 

r
728; -1,0 

erences 

SE of Mean 

,126 

62) 

t-value 

-11,05 

df 

80 

2-tail Sig 

, 000 

- t-tests for paired samples - - -

Variable 

V47A 

V47B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD , SE of Mean 

2,7654 1,003 ,111 

4,2840 ,675 ,075 

,192 ,086 

Mean 

-1,5185 

99% CI ( 

Paired Differences 

-i 

SD _ SE of Mean 

1,097 ,122 

,840; -1,197) 

t-value 

-12,46 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 
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V48A 2,4878 1,230 ,136 

82 ,326 ,003 

V48B 4,1646 ,737 ,081 

Mean 

-1,6768 

99% CI ( 

Paired Differerues 

SD SE of Mean 

1,210 ,134 

-2,030; -1,324) 

t-value 

-12,54 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V4 9A 

V4 9B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,1951 

4,5244 

SD SE of Mean 

82 ,326 ,003 

1,319 

593 

Mean 

-1,3293 

99% CI ( 

Paired Diff 

SD 

1,258 

-1,696; -,96 

erences 

3) 

SE of Mean 

,139 

t-value 

-9,57 

df 

81 

2-tail Sig 

, 000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V50A 

V50B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

2,0732 

3,7073 

SD SE of Mean 

82 ,504 ,000 

1,472 

1,128 

,16: 

,12: 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,6341 1,329 

99% CI (-2,021; -1,247) 

,147 -11,14 81 ,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V51A 

V51B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

2,6829 

4,1098 

SD SE of Mean 

--τ 

1,164 ,129 

82 ,401 ,000 

737 ,081 

Paired Differences 
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Mean SD SE of Mean | 
1 

,122 | 

t-value df 2-tail Sig 

-11,74 81 ,000 -1,4268 1,100 

99% CI (-1,747; -1,106) 

Variable 

V52A 

V52B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,8171 1,113 ,123 

4,0610 ,791 ,087 

82 ,406 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE cf Mean t-value df 2-tail Sig 

-10,51 81 ,000 -1,2439 1,072 

99% CI (-1,556; -,9321 

,118 

Variable 

V53A 

V53B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

2,6463 

4,2073 

SD SE of Mean 

,341 ,002 

1,070 ,118 

,643 ,071 

Mean 

-1,5610 

99% CI ( 

Paired Differences 

-i, 

SD SE of Mean 

1,043 ,115 

865; -1,257} 

t-value 

-13,55 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V54A 

V54B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mear 

3 ,1500 , 9 2 9 ,104 

3,7625 ,830· ,093 
80 ,178 ,114 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-4,85 79 ; ,000 -,6125 1,131 

99% CI (-,946; -,279] 

,126 

Variable 

V55A 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,0000 1,055 ,11« 
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80 ,538 ,000 

V55B 3,9750 ,914 ,102 

Mean 

-,9750 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,954 

-1,257; -,693) 

SE of Mean 

,107 

t-value 

-9,14 

df 

79 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V56A 

V5 6B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,8375 1,049 ,117 

4,0625 ,700 ,078 

80 ,393 ,000 

Mean 

-1,2250 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SE of Mean 

1,006 ,112 

-1,522; -,928) 

t-value 

-10,89 

df 

79 

2-tail Sig 

,000 

- t-tests for paired samples 

Variable 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,4817 1,145 ,126 

4,1037 ,688 ,076 

V57A ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

82 ,480 ,000 

V57B 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-14,48 81 ,000 -1,6220 1,014 ,112 

99% CI (-1,917; -1,327) 

Variable 

V58A 

V58B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD -' SE of Mean 

3,3110 1,146 ,127 

4,2744 ',658 ,073 
82 ,577 ,000 

Mean 

-,9634 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,936 

-1,236; -,691) 

SE of Mean 

,103 

t-value 

-9,33 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 
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Variable 

V59A 

V59B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,1125 1,484 ,166 

2,9438 1,514 ,169 

80 ,721 ,000 

Mean 

-,8313 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

1,119 

-1,162; -,501) 

SE of Mean 

,125 

t-value 

-6,64 

df 

79 

2-tail Sig 

,000 

t-tests for paired samples 

Variable 

V60A 

V60B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,5679 ,974 ,108 

4,0123 ,716 ,080 

,474 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-4,47 80 ,000 -,4444 ,894 

99% CI (-,707; -,182) 

,099 

Variable 

V62A 

V62B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,0427 1,352 ,149 

4,2988 ,666 ,074 

82 ,318 ,004 

Mean 

-1,2561 

99% CI ( 

Paired Differences 

-ι, 

SD SE of Mean 

1,303 ,144 

636; -,876) 

t-value 

-8,73 

df 

81 

2-tall Sig 

,000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V63A 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,0062 1,578 ,175 

,318 ,004 
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V63B 4,0988 ,982 ,109 

Paired Differences 

Mean SD SE of Mean 

-2,0926 1,571 ,175 

99% CI (-2,553; -1,632) 

t-value 

-11,98 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V64A ΠΕΛΑΤΕΣ 

V64B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,8171 1,325 ,146 

4,0732 ,733 ,081 
82 ,471 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE cf Mean t-value df 2-tail Sig 

-9,69 81 ,000 -1,2561 1,174 

99% CI (-1,598; -,914; 

,130 

Variable 

V65A 

V65B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Hear 

2,8720 1,314 ,145 

3,8780 1,070 ,118 

82 ,691 ,000 

Mean 

-1,0061 

99% CI ( 

Paired Differences 

-1 

SD SE cf Mean 

,964 ,106 

287; -,725) 

t-value 

-9,45 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

- - - t-tests for paired samples -

Variable 

V66A 

V66B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,7284 1,414 ,157 

4,0123 ,994 ,110 
81 ,554 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean" t-value df 2-tail Sig 

-9,66 80 ,000 -1,2840 1,196 

99% CI (-1,635; -,933) 

,133 
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Number of 2-tail 

Variable pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

V67A 

V67B 

79 ,738 ,000 

2,5443 

3,3924 

1,517 

1,445 

,171 

,163 

Mean 

-,8481 

99% CI ( 

Paired Differences 

-ι 

SD 

1,075 

168; -,529) 

SE of Mean 

,121 

t-value 

-7,01 

df 

78 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V68A 

V68B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,4750 1,458 ,163 

3,4375 1,301 ,145 

,677 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-,9625 1,119 

99% CI (-1,293; -,632] 

,125 -7,69 79 , 000 

- t-tests for paired samples 

Variable 

V69A 

V69B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,5610 1,475 ,163 

4,3659 ,729 ,080 

,347 ,001 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value 

-11,67 

df 2-tail' Sig 

81 ',000 -1,8049 1,401 ,155 

99% CI (-2,213; -1,397) 

Variable 

V70A 

V70B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,5309 1,558 ,173 

3,7407 1,191 ,132 

,533 ,000 
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Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-7,97 80 ,000 -1,2099 1,367 

99% CI (-1,611; -,80< 

,152 

Variable 

V71A 

V71B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

2,6098 1,368 ,151 

4,0976 ,951 ,105 
82 ,495 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-1,4878 1,220 

99% CI (-1,843; -1,132) 

,135 -11,05 81 ,000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V72A 

V72B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,5427 1,101 ,122 

4,3354 ,676 ,075 
82 ,379 ,000 

Mean 

-,7927 

99% CI ( 

Paired Differences 

-i 

SD SE of Mean 

1,051 ,116 

099; -,486) 

t-value 

-6,83 

df 

81 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V73A 

V73B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,6420 

4,2469 

SD SE of Mean 

,617 ,000 

1,176 

,830 

,131 

,092 

Mean 

-, 6049 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD SE of Mean 

,931 " ,103 

-,878; -,332) 

t-value 

-5,85 

df 

80 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

Number of 

pairs 

2-tail 

Corr Sig Mean SD SE of Mean 
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V74A 3,5432 1,162 ,129 

81 ,530 ,000 

V74B 4,1728 ,738 ,082 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-,6296 ,993 

99% CI (-,921; -,338) 

,110 -5,71 80 ,000 

t-tests for paired samples -

Variable 

V75A 

V75B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,1750 

4,2125 

SD SE of Mean 

,511 ,000 

1,230 

,867 

, 13b 

, 097 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-8,56 79 ,000 -1,0375 1,084 

99% CI (-1,358; -,717) 

,121 

Variable 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,3824 ,985 ,169 

4,3235 ,727 ,125 

V7 6A ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

V7 6B 

34 ,711 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE cf Mean t-value df 2-tail Sig-

-7,91 33 ,000 -,9412 ,694 

99% CI (-1,266; -,616) 
,119 

Variable 

V77A 

V77B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,6176 1,101 ,189 

4,3529 ;,691 ,119 

34 ,700 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-5,42 33 ,000 -,7353 ,790 ,136 
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99% CI (-1,106; -,365) 

t-tests for paired samples -

Variable 

V7 8A 

V78B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mean 

3,3824 1,015 ,174 

4,2941 ,719 ,123 

34 ,671 ,000 

Mean 

Paired Differences 

SD SE of Mean t-value df 2-tail Sig 

-7,06 33 ,000 -,9118 ,753 

99% CI (-1,265; -,559) 

,129 

Variable 

V7 9A 

V7 9B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean SD SE of Mear 

3,5000 ,862 ,148 

4,5588 ,660 ,113 
34 ,613 ,000 

Mean 

-1,0588 

99% CI ( 

Paired Differences 

SD 

,694 

-1,384; -,734) 

SE of Mean 

,119 

t-value 

-8,90 

df 

33 

2-tail Sig 

,000 

Variable 

V80A 

V80B 

Number of 2-tail 

pairs Corr Sig Mean 

3,4706 

4,5294 

SD SE of Mea: 

34 ,625 ,000 

,992 

,563 

,170 

,097 

Mean 

-1,0588 

99% CI ( 

Paired Differences 

-1 

SD 

,776 

423; -,695) 

SE of Mean 

,133 

t-value 

-7,95 

df 

33 

2-tail Sig 

,000 
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Γ 4 . 2 . SIGN-TEST 

- - - - - S i g n T e s t 

VOI A 

w i t h VOIB 

Cases 

1 

47 

34 

82 T o t a l 

- - - - - S i g n T e s t 

V02A 

with V02B 

Cases 

3 

36 

43 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V03A 

with V03B 

Cases 

4 - Diffs (V03B LT V03A) Ζ = δ,0439 

49 + Diffs (V03B GT V03A) 

30 Ties 2-Tailed Ρ = ' ,0000 

83 Total 

- - - - - Sign Test 

V04A 

with V04B 

Cases 

2 - D i f f s (V04B LT V04A) Ζ = 6 , 4 4 1 3 

49 + D i f f s (V04B GT V04A) 

32 T i e s 2 - T a i l e d Ρ = , 0 0 0 0 

83 Total 

Γ-41 

- Diffs (V01B LT V01A) Ζ = 6,4952 

+ Diffs (V01B GT V01A) 

Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

- Diffs (V02B LT V02A) Ζ = 5,1241 

+ Diffs (V02B GT V02A) 

Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 



- - - - - - Sign Test 

V05A 

with V05B 

Cases 

3 

51 

28 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V0 6A 

with V06B 

Cases 

1 

64 

16 

81 Tocal 

- - - - - Sign Test 

V07A 

with V07B 

Cases 

1 - Diffs (V07B LT V07A) Ζ 

67 + Diffs {V07B GT V07A) 

15 Ties 2-Tailed Ρ 

83 Total 

- - - - - Sign Test 

V08A 

with V08B 

Cases 

1 - Diffs (V08B LT V08A) Ζ = 7,2219 

57 + Diffs (V08B GT V08A) 

24 Ties - 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

Γ-42 

- Diffs {V05B LT V05A) Ζ = 6,3959 

+ Diffs (V05B GT V05A) 

Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

- Diffs (V06B LT V06A) Ζ = 7,6902 

+ Diffs ÇV06B GT V06A) 
Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

7,8824 

,0000 



V09A 

with V09B 

Cases 

2 - Diffs (V09B LT V09A) Ζ = 7,2390 

60 + Diffs (V09B GT V09A) 

20 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

VI 0A 

with V10B 

Cases 

1 - Diffs {V10B LT V10A) 

19 + Diffs (V10B GT VIOA) (Binomial) 

60 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

VI 1A 

with V11B 

Cases 

0 - Diffs (V11B LT VILA) Ζ = 5,7470 

35 + Diffs ÎV11B GT VILA) 
45 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

V12A 

with V12B 

Cases 

1 - Diffs (V12B LT V12A) Ζ = 6,0178 

41 + Diffs (V12B GT V12A) 

38 Ties . 2-Tailed Ρ ='' ,0000 

80 Total 

Sign Test 

VI 3A 

with V13B 
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Cases 

1 - Diffs (V13B LT V13A) Ζ = 7,3587 

59 + Diffs (V13B GT V13A) 

21 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

VI 4 A 

with V14B 

Cases 

2 - Diffs (V14B LT VI4A) Ζ = 6,8876 

55 + Diffs !V14B GT V14A) 

22 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

79 Total 

Sign Test 

V15A 

with V15B 

Cases 

1 - Diffs SV15B LT V15A) Ζ = 6,8680 

52 + Diffs (V15B GT V15A) 

28 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

VI 6A 

with V16B 

Cases 

2 - Diffs (V16B LT VI6A) Ζ = - 7,2390 

60 + Diffs (V16B GT V16A) 

19 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V17A 

with V17B 
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Cases 

1 - Diffs (V17B LT V17A) Ζ = 5,7646 

38 + Diffs (V17B GT V17A) 

43 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

VI 8 A 

with V18B 

Cases 

1 - Diffs {V18B LT V18A) Ζ = 6,1810 

43 + Diffs (V18B GT V18A) 

37 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

VI9 A 

with V19B 

Cases 

2 - Diffs (V19B LT V19A) Ζ = 8,0211 

72 + Diffs (V19B GT V19A) 

8 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V2 0A 

with V20B 

Cases 

2 - Diffs (V20B LT V20A) Ζ = '7,0302 

57 + Diffs (V20B GT V20A) 

23 Ties 2-Tailed Ρ = ' ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V21A 

with V21B 

Cases 

1 - Diffs (V21B LT V21A) Ζ = 7,0824 
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55 + Diffs (V21B GT V21A) 

26 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V22A 

with V22B 

Cases 

1 - Diffs (V22B LT V22A) Ζ = 5,4090 

34 + Diffs (V22B GT V22A) 

46 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V23A 

with V23B 

Cases 

0 - Diffs {V23B LT V23A) Ζ = 8,3674 

72 + Diffs (V23B GT V23A) 

10 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V24A 

with V24B 

Cases 

0 - Diffs (V24B LT V24A) Ζ = 7,4845 

58 + Diffs (V24B GT V24A) 

24 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V25A 

with V25B 

Cases 

1 - Diffs (V25B LT V25A) Ζ = 7,4930 

61 + Diffs (V25B GT V25A) 

20 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 
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82 Total 

- - - - - Sign Test 

V2 6A 

with V2 6B 

Cases 

1 - Diffs (V26B LT V26A) Ζ = 6,7213 

50 + Diffs (V26B GT V2 6A) 

31 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V27A 

with V27B 

Cases 

2 - Diffs (V27B LT V27A) Ζ = 5,6223 

39 + Diffs (V27B GT V27A) 

41 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V2 8A 

with V28B 

Cases 

1 -

39 + 

41 

81 Total 

- - - - - Sign Test 

V2 9A 

with V2 9B 

Cases 

1 - Diffs (V29B LT V29A) Ζ = 6,7213 

50 + Diffs (V29B GT V29A) 

30 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 T o t a l 

D i f f s (V28B LT V28A) Ζ = 5,8502 
D i f f s (V28B GT V28A) 
T i e s 2 - T a i l e d Ρ = , 0 0 0 0 
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Sign Test 

V30A 

with V30B 

Cases 

1 - Diffs (V30B LT V30A) 

72 + Diffs (V30B GT V30A) 

9 Ties 

82 Total 

Sign Test 

V31A 

with V31B 

Ζ = 

2-Tailed Ρ 

8,1929 

,0000 

Cases 

1 

64 

17 

82 

- Diffs (V31B LT V31A) 

+ Diffs (V31B GT V31A) 

Ties 

Total 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

7,6902 

,0000 

Sign Test 

V32A 

with V32B 

Cases 

1 

61 

20 

- Diffs 

-r Diffs 

Ties 

(V32B LT V32A) 

(V32B GT V32A) 

82 

Sign Test 

Total 

V33A 

with V33B 

Cases 

1 

52 

28 

81 

- Diffs (V33B LT V33A) 

+ Diffs (V33B GT V33A) 

Ties 

Total 

Sign Test 

Ζ = 7,4930 

2-Tailed Ρ = ,0000 

Ζ = • 6,8680 

2-Tailed Ρ = ,0000 

V34A 
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with V34B 

Cases 

1 - Diffs (V34B LT V34A) 

53 + Diffs (V34B GT V34A) 

26 Ties 

80 Total 

Ζ = 6,9402 

2-Tailed Ρ = ,0000 

Sign Test 

V35A 

with V35B 

Cases 

1 

38 

42 

- Diffs (V35B LT V35A) 

+ Diffs (V35B GT V35A) 

Ties 

Total 

Sign Test 

V36A 

with V36B 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

5,7646 

,0000 

Cases 

3 - Diffs (V36B LT V36A) 

29 + Diffs (V36B GT V36A) 

49 Ties 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

4,4194 

,0000 

81 Total 

Sign Test 

V37A 

with V37B 

Cases 

0 - Diffs (V37B LT V37A) 

50 + Diffs (V37B GT V37A) 

31 Ties 

81 Total 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

6,9296 

,0000 

Sign Test 

V38A 

with V38B 
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Cases 

1 - Diffs (V38B LT V38A) Ζ = 6,4952 

47 + Diffs (V38B GT V38A) 

33 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V39A 

with V39B 

Cases 

1 - Diffs (V39B LT V39A) Ζ = 5,3165 

33 + Diffs {V39B GT V39A) 

47 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V4 0A 

with V4 0B 

Cases 

1 - Diffs (V40B LT V40A) Ζ = 5,5000 

35 + Diffs (V40B GT V40A) 

45 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V41A 

with V41B 

Cases 

0 - Diffs (V41B LT V41A) Ζ = 5,9184 

37 + Diffs (V41B GT V41A) 
44 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V42A 

with V42B 

Cases 
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1 - Diffs (V42B LT V42A) Ζ = 7,8824 

67 + Diffs (V42B GT V42A) 

13 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V43A 

with V43B 

Cases 

1 - Diffs (V43B LT V43A) Ζ = 8,1317 

71 + Diffs (V43B GT V43A) 

10 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V4 4A 

with V44B 

Cases 

5 - Diffs (V44B LT V44A) Ζ = 6,0928 

52 + Diffs (V44B GT V44A) 

25 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V4 5A 

with V45B 

Cases 

1 - Diffs (V45B LT V45A) Ζ = '8,3737 

75 + Diffs (V45B GT V45A) 

6 Ties 2-Tailed Ρ = ' ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V4 6A 

with V46B 

Cases 

1 - Diffs (V46B LT V46A) Ζ = 7,6902 

64 + Diffs (V46B GT V46A) 

16 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 
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81 Total 

- - - - - Sign Test 

V47A 

with V47B 

Cases 

1 -

70 + 

10 

81 Total 

- - - - - Sign Test 

V4 8A 

with V48B 

Cases 

1 - Diffs (V48B LT V48A) Ζ = 8,1317 

71 + Diffs (V48B GT V48A) 

10 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V4 9A 

with V4 9B 

Cases 

1 - Diffs (V49B LT V49A) Ζ = 7,5593 

62 + Diffs (V49B GT V49A) 

19 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

- - - - - Sign Test 

V50A 

with V50B 

Cases 

1 - Diffs (V50B LT V50A) Ζ = 7,7548 

65 + Diffs (V50B GT V50A) 

16 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 T o t a l 

D i f f s (V47B LT V47A) Ζ = 8 , 0 7 0 1 
D i f f s (V47B GT V47A) 
T i e s 2 - T a i l e d Ρ = , 0 0 0 0 
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Sign Test 

V51A 

with V51B 

Cases 

1 - Diffs (V51B LT V51A) Ζ = 7,9455 

68 + Diffs (V51B GT V51A) 

13 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V52A 

with V52B 

Cases 

1 - Diffs (V52B LT V52A) Ζ = 7,4930 

61 + Diffs (V52B GT V52A) 

20 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V5 3A 

with V53B 

Cases 

1 

2 

9 

- Diffs 

+ Diffs 

Ties 

{V53B LT V53A) 

(V53B GT V53A) 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

8,1929 

,0000 

82 Total 

Sign Test 

V54A 

with V54B 

Cases 

8 - Diffs (V54B LT V54A) Ζ =/ 4,6669 

42 + Diffs (V54B GT V54A) 

30 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 
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V55A 

with V55B 

Cases 

1 - Diffs (V55B LT V55A) Ζ = 7,0117 

54 + Diffs (V55B GT V55A) 

25 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

V56A 

with V56B 

Cases 

1 - Diffs (V56B LT V56A) Ζ = 7,5593 

62 + Diffs (V56B GT V56A) 

17 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

V57A 

with V57B 

Cases 

1 - Diffs (V57B LT V57A) Ζ = 8,3737 

75 + Diffs (V57B GT V57A) 

6 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V58A 

with V58B 

Cases 

1 - Diffs (V58B LT V58A) Ζ = 6,9402 

53 + Diffs (V58B GT V58A) 

28 Ties 2-Tailed Ρ =' ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V59A 

with V59B 
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Cases 

1 - Diffs (V59B LT V59A) Ζ = 6,0999 

42 + Diffs (V59B GT V59A) 

37 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

V60A 

with V60B 

Cases 

2 - Diffs (V60B LT V60A) Ζ = 4,3466 

26 + Diffs (V60B GT V60A) 

54 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V61A 

with V61B 

Cases 

2 - Diffs (V61B LT V61A) Ζ = 4,5644 

28 + Diffs (V61B GT V61A) 

50 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

80 Total 

Sign Test 

V62A 

with V62B 

Cases 

1 - Diffs (V62B LT V62A) Ζ = - 7,0117 

54 + Diffs (V62B GT V62A) 

27 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Test 

V63A 

with V63B 

Cases 
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2 - Diffs (V63B LT V63A) Ζ = 7,8328 

69 + Diffs (V63B GT V63A) 

10 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V64A 

with V64B 

Cases 

1 - Diffs (V64B LT V64A) Ζ = 7,5593 

62 + Diffs (V64B GT V64A) 

19 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Tesi 

V65A 

with V65B 

Cases 

1 - Diffs (V65B LT V65A) Ζ = 7,0824 

55 + Diffs (V65B GT V65A) 

26 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

82 Total 

Sign Tese 

V66A 

with V66B 

Cases 

1 - Diffs (V66B LT V66A) Ζ = 7,5593 

62 + Diffs (V66B GT V66A) 

18 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

81 Total 

Sign Test 

V67A 

with V67B 

Cases 

1 - Diffs (V67B LT V67A) Ζ = 6,3400 

45 + Diffs (V67B GT V67A) 
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33 Ties 

79 Total 

2-Tailed Ρ ,0000 

Sign Test 

V68A 

with V68B 

Cases 

1 

47 

32 

80 

- Diffs (V68B LT V68A) 

+ Diffs (V68B GT V68A) 

Ties 

Total 

Sign Test 

V69A 

with V69B 

Cases 

1 

66 

15 

82 

Diffs (V69B LT V69A) 

Diffs (V69B GT V69A) 

Ties 

Total 

Sign Test 

V7 0A 

with V70B 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

6,4952 

,0000 

7,8188 

,0000 

Cases 

1 

48 

32 

- Diffs (V70B LT V70A) 

- Diffs (V7 0B GT V7 0A) 

Ties 

Total 

Ζ = 

2-Tailed Ρ = 

6,5714 

,0000 

Sign Test 

V71A 

with V71B 

Cases 

1 - Diffs (V71B LT V71A) 

66 + Diffs (V71B GT V71A) 

15 Ties 

Ζ = 7,8188 

2-Tailed Ρ = ,0000 
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82 Total 

Sign Test 

V72A 

with V72B 

Cases 

1 - Diffs (V72B LT V72A) 

44 + Diffs (V72B GT V72A) 

37 Ties 

82 Total 

Sign Test 

V7 3A 

with V73B 

Ζ = 6,2610 

2-Tailed Ρ = , 0000 

Cases 

2 

34 

45 

- Diffs (V73B LT V73A) 

+ Diffs (V73B GT V73A) 

Ties 

Total 

Ζ = 5,1667 

2-Tailed Ρ = ,0000 

Sign Test 

V7 4A 

with V74B 

Cases 

1 

33 

47 

- Diffs 

-f Diffs 

Ties 

(V74B LT V74A) 

(V74B GT V74A) 

?otal 

Sign Tesi 

V75A 

with V75B 

Ζ = 5,3165 

2-Tailed Ρ = ,0000 

Cases 

1 - Diffs (V75B LT V75A) 

54 + Diffs (V75B GT V75A) 

25 Ties 

80 Total 

Sign Test 

Ζ = 7,0117 

2-Tailed Ρ = ,0000 
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V7 6A 

with V7 6B 

Cases 

0 - Diffs (V76B LT V76A) 

25 + Diffs (V76B GT V76A) (Binomial) 

9 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

34 Total 

Sign Test 

V77A 

with V77B 

Cases 

0 - Diffs (V77B LT V77A) 

19 -r Diffs (V77B GT V77A) (Binomial) 

15 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

34 Total 

Sign Test 

V7 8A 

with V78B 

Cases 

0 - Diffs (V78B LT V78A) 

23 -f Diffs (V78B GT V78A) (Binomial) 

11 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

Total 

Sign Tes: 

V7 9A 

with V79B 

Cases 

0 - Diffs (V79B LT V79A) Ζ = 5,0037 

27 + Diffs (V79B GT V79A) 

7 Ties 2-Tailed Ρ =/ ,0000 

34 Total 

- - - Sign Test 

V8 0A 
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with V8 0B 

Cases 

0 - Diffs (V80B LT V80A) 

25 + Diffs (V80B GT V80A) (Binomial) 

9 Ties 2-Tailed Ρ = ,0000 

34 Total 
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Γ5: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(DESCRIPTIVE ANALYSIS) 

Number of valid observations (listwise) = 83,00 

Valid 
Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Ν 

KOI 

K02 

K03 

K04 

K05 

K06 

K07 

K08 

K09 

K10 

2,46 

3,63 

1,26 

3,51 

3, 93 

4, 05 

3 ^5 

3,32 

4,21 

3, 35 

1,61 

1,40 

1,73 

1,24 

1,24 

1,16 

1,12 

1,58 

,91 

1,49 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 
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Γ6:ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
FACTOR ANALYSIS) 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,62459 

Bartlett Test of Sphericity = 230,56046, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable 

K01 

K02 

K03 

K04 

K05 

K06 

K07 

K0 8 

K09 

K10 

Communality 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

-ir 

* 
•k 

* 
+ 

-i-

* 

* 
* 
* 

Factor 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Eigenvalue 

2,71705 

2,30378 

1,02159 

,91572 

,79725 

,69699 

,55175 

,51586 

,28212 

,19789 

Pet of Var 

27,2 

23,0 

10,2 

9,2 

8,0 

7,0 

5,5 

5,2 

2,8 

2,0 

Cum Pet 

27,2 

50,2 

60,4 

69, 6 

77,6 

84,5 

90,0 

95,2 

98, 0 

100,0 

PC extracted 3 factors, 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaise: 

Normalization. 

OBLIMIN converged in 6 iterations. 

Pattern Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

K06 ,97710 ,05585 -,16831 

K05 ,85711 -,02441 ,04239 

K07 ,66580 -,08460 ,15202 

- - - - - - - - - - - F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

K02 -,06886 ,81567 ,05501 

K01 ,00001 ,74862 -,10024 
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K04 ,03521 ,66035 ,18555 

K03 -,00611 ,61899 -,29342 

K08 ,02351 ,50272 ,44067 

KIO -,00774 -,12501 ,78899 

K09 ,23753 ,12606 ,63712 

Structure Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor -

K06 ,92337 ,06554 ,15360 

K05 ,87044 -,00435 ,32031 

K07 ,71363 -,06177 ,36391 

K02 -,03429 ,81761 ,08219 

KOI -,01739 ,74252 -,05469 

K04 ,10917 ,67235 ,23720 

K03 -,08913 ,60101 -,25775 

K08 ,17741 ,53001 ,47892 

K10 ,24690 -,07717 ,77886 

K09 ,44779 ,16967 ,72222 

Factor Correlation Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor , 

Factor 1 1,00000 

Factor 2 ,02040 1,00000 

Factor 3 ,32598 ,06084 1,00000 
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Γ7: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΛΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(DESCRIPTIVE ANALYSIS) 

Number of valid observations (listwise) = 48,00 

Valid 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Ν 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

77 

71 

81 

80 

83 

83 

83 

80 

76 

78 

77 

70 

79 

81 

81 

79 

78 

76 

74 

70 

A01 

A02 

A03 

A04 

A05 

A06 

A07 

A08 

A09 

AIO 

All 

A12 

Al 3 

Al 4 

Al 5 

Al 6 

Al 7 

Al 8 

Al 9 

A2 0 

3,29 

3,04 

3,70 

2,75 

3,77 

3, 89 

3,39 

3,28 

3,03 

3,4 3 

2,95 

1,73 

3,28 

3,58 

3,62 

3,17 

3,55 

2,86 

2,65 

3,21 

1,20 

1,21 

,98 

1,30 

,89 

,95 

1,23 

1,17 

1,17 

1,09 

1,00 

1,44 

1,02 

,88 

,91 
1,30 

1,20 

1,26 

1,28 

1,21 

,00 

,00 

,00 

,00 

1,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

, 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

, 00 

,00 
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Γ8:ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(FACTOR ANALYSIS) 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,87592 

Bartlett Test of Sphericity = 843,38902, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable 

A01 

A02 

A03 

A04 

A05 

A06 

A07 

A08 

A09 

AIO 

All 

A12 

Al 3 

Al 4 

A15 

Al 6 

Al 7 

Al 8 

Al 9 

A20 

Communality 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

ir 

* • 

* 

* 

* 

* 
+ 

* 
+ 

+ 

+ 

* 
•Jr 

•k 

* 
+ 

+ 

* 
+ 

-*-

* 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Eigenvalue 

10,56087 

2,23514 

1,53877 

1,06877 

,85146 

,64774 

,47879 

,46916 

,40135 

,34998 

,23529 

,22487 

,20574 

,14995 

,14258 

,12729 

,11742 

,09270 

,06367 

,03847 

Pet of Var 

52,8 

11,2 

7,7 

5,3 

4,3 

3,2 

2,4 

2,3 . 

2,0 

1,7 

1,2 

1,1 
1,0 

,7 

,7 

,6 

,6 

,5 

,3 

,2 

Cum Pec 

52,8 

64,0 

71,7. 

77,0 

81,3 

84,5 

86, 9 

89,3 

91,3 

93, 0 

94,2 

95,3 

96,3 

97,1 

97,8 

98,4 

99,0 

99,5 

99,8 

100,0 

PC extracted 4 factors. 

F A C T O R A N A L Y S I S 

OBLIMIN rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

Normalization. , 

OBLIMIN converged in 16 iterations. 

Pattern Matrix: 
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

A09 

AIO 

A07 

A08 

All 

A05 

A06 

A15 

AI 7 

A20 

AI 8 

AI 9 

A12 

AI 3 

A02 

A16 

A03 

AI 4 

A04 

A01 

Structure 

A08 

A0 9 

A07 

AIO 

,93712 

,89603 

,87135 

,83522 

,83166 

,577 40 

,55767 

,44689 

-,14588 

,06466 

,06522 

,07880 

,16753 

-,11837 

,01596 

,03384 

,18278 
9 e ο ·3Τ 

,19253 

,20969 

Matrix: 

Factor 1 

,91451 

,91113 

,90616 

,89094 

-,02755 

-,06280 

-,09628 

-,00405 

,17305 

,10645 

,07033 

,06502 

,95158 

,80276 

,79216 

,75135 

,53315 

,00506 

•,00379 

,21500 

,11932 

,33695 

,32008 

-,00370 

Factor ; 

,37825 

,31458 

,28971 

,29238 

,04205 

,01642 

-,13107 

-,08293 

,20964 

-,34467 

-,30132 

-,37070 

,14785 

-,15697 

-,08991 

-,09403 

-,24512 

-,94795 

-,81123 

-,66273 

-, 64834 

-,38637 

-,04103 

-,47529 

Factor 2 

-,53384 

-,40309 

-,52326 

-,42320 

-,02213 

-,12754 

-,03987 

-,19732 

,19630 

,47048 

-,20722 

-,24018 

,05199 

,20632 

-,20347 

-,33000 

-,06456 

,16700 

-,05620 

-,23315 

-,07442 

-,15455 

-,69411 

-,52022 

Factor < 

-,39191 

-,20104 

-,23804 

-,29830 

F A C T O R A N A L Y S I S 

factor Factor Factor Factor 

A0 6 

Ali 

Al 4 

A05 

, / /1 y α 

,75561 

,69752 

,68524 

,43221 

,37279 

,62363 

,37089 

-,64976 

-,20374 

-,64326 

-,53916 

-,41449 

,04720 

-,3778ο 

,24131 

Al 8 

Al 9 

A2 0 

Al 7 

Al 2 

,45000 

,47644 

,40043 

,13190 

,50005 

,88727 

,87579 

,84969 

,83118 

,70080 

-,47427 

-,50252 

-,43799 

-,12878 

-,54423 

-,38233 

-,50546 

,00816 

-,04939 

-,25889 

A13 

A02 

Al 6 

A03 

A01 

Al 5 

,30381 

,41558 

,48164 

,55452 

,54457 

,67257 

,28931 

,31941 

,52042 

,44̂ 714 

,34859 

,41721 

-,84942 

-,83214 

-,82129 

-,80069 

-,71047 

-,69931 

-,05701 

-,27082 

-,45185 

-,30319 

-,68735 

-,44160 

A04 ,47748 ,53262 -,43599 -,80216 
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Factor Correlation Matrix: 

Factor Factor Factor Factor 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 

Factor 4 

1,00000 

,37785 

-,47997 

-,20791 

1,00000 

-,37857 

-,17901 

1,00000 

,26131 1,00000 
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Γ9: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΠ 

(DESCRIPTIVE ANALYSIS) 

Γ9.1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Number of valid observations (listwise) = 25,00 

Valid 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Ν 

DESIGNA 

STRATA 

LEADEPA 

CUSTOMA 

PROCESSA 

SUPPLA 

DATAA 

HUMANA 

3,47 

3,18 

3,11 

2,86 

2, 86 

2, 81 

2,75 

2,59 

,86 

,95 

,80 

1,06 

,81 

,90 

,99 

,90 

1,40 

,71 

1,00 

,17 

, 60 

,43 

,00 

,69 

5,00 

4,86 

4,91 

4,33 

4,93 

4, 86 

4,71 

4,88 

34 

75 

73 

77 

76 

78 

81 

78 

Γ9.2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Number of valid observations (listwise) = 26,00 

Valid 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Ν 

DESIGNB 

STRATB 

PROCESSB 

CUSTOMB 

DATAB 

LEADERB 

SUPPLB 

HUMANΒ 

4,41 

4,22 

4,21 

4,00 

4, 00 
ο η "1 

3, s , 
3,91 

•J, J O 

,58 

,72 

,53 

,67 

,70 

,67 

,59 

,71 

2,80 

1,00 

1, 93 

2,00 

1,14 

2,09 

2,00 

1,19 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

34 

79 

78 

78 

82 

75 

79 

79 

Γ 9 . 3 . ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Number of valid observations (listwise) = 25,00 

Valid 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum Ν 

DPROCESS 

DDATA 

DCUSTOM 

DSUPPL 

DSTRAT 

DHUMAN 

DDESIGN 

DLEADER 

1,35 

1,26 

1,13 

1,09 

1,03 

,99 

,94 

,88 

,84 

,82 

,90 

,80 

,81 

,70 

,59 

,65 

-2,00 

-1,29 

-1,58 

"-1,71 

-,71 

-1,25 

,00 

-1,45 

4,33 

3,57 

4,25 

3,71 

3,14 

2,63 

2,20 

2,45 

76 

81 

77 

78 

75 

78 

34 

73 
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ΓΙΟ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΠ 
(DESCRIPTIVE ANALYSIS) 

Γ 1 0 . 1 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΔΟΠ 

Number of v a l i d o b s e r v a t i o n s ( l i s t w i s e ) = 2 5 , 0 0 

V a l i d 
V a r i a b l e Mean S t d Dev Minimum Maximum Ν 

VOI A 

V02A 

V03A 

V04A 

V05A 

V06A 

V07A 

V08A 

V09A 

VI 0A 

V11A 

VI2 A 

VI 3A 

VI4 A 

VI5 A 

VI 6A 

VI7 A 

VI8 A 

VI 9A 

V20A 

V21A 

V22A 

V23A 

V2 4A 

V25A 

V2 6A 

V27A 

V2 8A 

V2 9A 

V30A 

V31A 

V32A 

V33A 

V34A 

V35A 

V36A 

V37A 

V38A 

V39A 

V4 0A 

V41A 

V42A 

V4 3A 

V44A 

V45A 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

,67 

,80 

4 2 

4 5 

V 1 

Ε; ι 

,83 

,16 

87 

71 

05 

95 

4 0 

67 

19 

05 

4 6 

52 

73 

29 

95 

7 4 

29 

27 

10 

93 

39 

57 

73 

30 

70 

,65 

81 

94 

53 

73 

68 

75 

73 

43 

42 

79 

48 

62 

67 

1 

1 

L 

ι 
1 

]_ 

]_ 

1 
]_ 

1 

_L 

1_ 

1 

1 

i. 

]_ 

χ 

j. 

1 
Ί 

1_ 

JL 

J. 

1 

χ 
τ 

i. 

1 
τ 

.L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,97 1 

,08 

05 1 

10 

20 

,23 

,16 

06 

15 

37 

27 

23 

09 

53 

47 

32 

10 

14 

16 

4 4 

32 

38 

31 

25 

12 

19 

03 1 

22 

17 

30 

36 

33 

47 

55 

64 

27 

12 

11 

92 1 

02 . 1 

07 1 

25 

28 

03 1 

23 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

,00 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

,00 

,00 

00 

00 

00 

,00 

,00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

,00 

00 

00 

,00 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

83 

82 

82 

80 

80 

80 

81 

80 

81 

81 

82 

81 

82 

82 

82 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 
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V46A 2,86 1,14 1,00 5,00 81 

Number of valid observations (listwise) 25,00 

Variable 

V47A 

V48A 

V4 9A 

V50A 

V51A 

V52A 

V53A 

V54A 

V55A 

V5 6A 

V57A 

V58A 

V5 9A 

V60A 

V61A 

V62A 

V63A 

V64A 

V65A 

V66A 

V67A 

V68A 

V69A 

V7 0A 

V71A 

V72A 

V7 3A 

V7 4A 

V7 5A 

V7 6A 

V7 7A 

V7 8A 

V7 9A 

V8 0A 

Mean 

2,77 

2,49 

3,20 

2,07 

2, 68 

2,82 

2, 65 

3,15 

3, 00 

2,84 

2,43 

3,31 

2, 11 

3, 57 

3, 32 

3, 04 

2, 01 

2,82 

2,87 

2,73 

2,54 

2,48 

2,56 

2,53 

2, 61 

3,54 

3, 64 

3,54 

3,18 

3, 38 

3,62 

3,38 

3,50 

3,47 

Std Dev 

1,00 

1,23 

1,32 

1,47 

1,16 

1,11 

1,07 

,93 

1,06 

1,05 

1,15 

1,15 

1,48 

,97 

,96 

1,35 

1,58 

1,33 

1,31 

1,41 

1,52 

1,46 

1,47 

1,56 

1,37 

1,10 

1,18 

1,16 

1,23 

,99 

1,10 

1, 02 

,86 

,99 

Minimum 

,00 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Maximum 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

Valid 

Ν 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

80 

80 

82 

82 

80 

82 

80 

82 

81 

82 

82 

81 

79 

80 

82 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

34 

34 

34 

34 

34 

ΓΙΟ.2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΔΟΠ 

Number of valid observations (listwise) = 26,00 

Valid 

Variable 

V01B 

V02B 

V03B 

V04B 

V05B 

V0 6B 

Mean 

4,4 3 

4,33 

4,23 

4,24 

3,94 

4,09 

Std Dev 

,61 

,85 

,68 

,98 

,90 

,79 

Minimum 

3,00 

- 1,00 

2,00 

,00 

1,00 

2,00 

Ma ximum 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

Ν 

83 

84 

84 

84 

83 

82 
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V07B 

V08B 

V09B 

VIOB 

V11B 

V12B 

V13B 

V14B 

V15B 

VI 6B 

V17B 

V18B 

V19B 

V2 0B 

V21B 

V22B 

V23B 

V2 4B 

V25B 

V2 6B 

V2 7B 

V2 8B 

V29B 

V30B 

V31B 

V32B 

V33B 

V34B 

V35B 

V3 6B 

V37B 

V38B 

V39B 

V40B 

V41B 

V42B 

V43B 

V4 4B 

V45B 

V4 6B 

4, 

4 

4 

2, 

3 

3 

4, 

4 

4 

4, 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

23 

14 

07 

99 1 

67 1 

77 

47 

26 

48 

41 

11 

27 

27 

49 1 

08 

38 1 

05 

4 9 

29 

96 

04 

23 1 

77 

19 

17 1 

96 1 

07 1 

36 1 

,49 1 

23 I 

68 

,67 

25 

r 99 

,02 

38 

36 

Δ 9 

42 

,27 

81 

79 

94 

30 

15 

93 

55 

86 

93 

78 

99 

80 

77 

24 

90 

24 

91 

75 

69 

71 

72 

11 

95 

67 

37 

32 

31 

26 

24 

11 

,00 

98 

72 

85 

79 

64 

67 

67 

61 

77 

2,00 

2,00 

1,00 

,00 

,00 

,00 

3,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1,00 

,00 

1,00 

,00 

,00 

,00 

2,00 

2,00 

2,00 

,00 

,00 

2, 00 

,00 

,00 

, 00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1, 00 

1,00 

1, 00 

2,00 

1,00 

2,00 

2, 00 

1,00 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5 

5; 

5 

5, 

5, 

5, 

5, 

5, 

5 

5, 

5, 

5 

5 

5, 

5 

5 

5 

5 

5 

5, 

5 

5 

5 

5 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

84 

83 

83 

81 

81 

81 

83 

81 

83 

83 

83 

82 

83 

83 

83 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

Number of valid observations (listwise) = 26,00 

Valid 

Variable Mean Süd Dev Minimum Maximum Ν 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

81 

81 

81 

83 

83 

81 

V47B 

V4 8B 

V49B 

V50B 

V51B 

V52B 

V53B 

V54B 

V55B 

V5 6B 

V57B 

V58B 

V59B 

4,29 

4,17 

4,53 

3,70 

4,12 

4,07 

4,22 

3,78 

3,99 

4,07 

4,10 

4,28 

2,96 

,67 

,74 

,59 

1,12 

,74 

,79 

,64 

,84 

,92 

,70 

,68 

, 66 

1,51 

2,00 

2,00 

2,00 

,00 

2,00 

1,00 

2,00 

2,00 

,00 

2,00 

2,00 

2,00 

,00 
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V60B 

V61B 

V62B 

V63B 

V64B 

V65B 

V66B 

V67B 

V68B 

V69B 

V70B 

V71B 

V72B 

V7 3B 

V74B 

V75B 

V7 6B 

V77B 

V78B 

V79B 

V80B 

4,02 

3,72 

4,31 

4,11 

4,08 

3,88 

4,01 

3,40 

3,46 

4,37 

3,76 

4,11 

4,33 

4,26 

4,18 

4,22 

4,32 

4,35 

4,29 

4,5 6 

4,53 

,72 

,84 

,67 

,98 

,74 

1,06 

,99 

1,44 

1,30 

,73 

1,19 

,95 

,67 

,83 

,74 

,87 

,73 

,69 

,72 

, 66 

,56 

2,00 

1,00 

2,00 

,00 

2,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

2,00 

,00 

1,00 

2,00 

,00 

2,00 

,00 

3,00 

2,00 

3,00 

3,00 

3,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

83 

81 

83 

82 

83 

83 

82 

80 

81 

83 

82 

83 

83 

82 

82 

81 

34 

34 

34 

34 

34 

ΓΙΟ.3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΠ 

Number of valid observations (listwise) 24,00 

Variable 

D01 

D02 

D03 

D04 

D05 

D06 

D07 

D08 

D09 

DIO 

Dil 

D12 

D13 

D14 

D15 

D16 

D17 

D18 

D19 

D20 

D21 

D22 

D23 

D24 

D25 

D2 6 

D27 

Mean 

,76 

,52 

,80 

,78 

1, 10 

1,57 

1,39 

,98 

1
 1 9 
, 23 

, 60 

, 80 

1,09 

1,59 

1,28 

1,35 

,65 

,75 

1,56 

1,22 

1,13 

,65 

1,77 

1,23 

1,18 

,99 

,65 

Std Dev 

,84 

,82 

1,07 

,91 
1,21 

1,28 

1,14 

,92 

1,04 

,64 

,76 

1,01 

,96 

1,54 

1,47 

1,21 

,87 

,94 

1,17 

1,34 

1,15 

1,13 

1,20 

1,12 

1,01 

1,05 

,90 

Minimum 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

, 00 

-1,00 

-1,00 

-2,00 

-4,00 

-1,00 

-1,00 

-1,00 

-3,00 

-3,00 

-2,00 

-4,00 

,00 

,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

Maximum 

3,00 

3,00 

4,00 

4,00 

5,00 

5,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

2,00 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

5,00 

4,00 

4,00 

4,00 

5,00 

4,00 

4,00 

5,00 

4,00 

4,00 

3,00 

3,00 

Valid 

Ν 

82 

82 

83 

83 

82 

81 

83 

82 

82 

80 

80 

80 

81 

79 

81 

81 

82 

81 

82 

82 

82 

81 

82 

82 

82 

82 

82 
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D28 

D2 9 

D30 

D31 

D32 

D33 

D34 

D35 

D36 

D37 

D38 

D39 

D40 

D41 

D42 

D43 

D44 

D45 

D46 

,66 

1,00 

1,87 

1,48 

1,32 

1,26 

1,43 

,95 

,51 

1,00 

,90 

,51 

,57 

,60 

1,58 

1,88 

,87 

1,74 

1, 36 

,91 

1,06 

1,23 

1,24 

1,10 

1,22 

1,40 

1,25 

,98 

1,00 

,98 

,71 

,79 

,80 

1,15 

1,30 

1,02 

1,27 

1,13 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-1,00 

-1,00 

-1,00 

-1,00 

-2,00 

,00 

-1,00 

-1,00 

-1,00 

,00 

-2,00 

-3,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

3,00 

4,00 

4,00 

5,00 

4,00 

4,00 

5,00 

5,00 

3,00 

4,00 

4,00 

2,00 

3,00 

3,00 

5,00 

5,00 

4,00 

5,00 

4,00 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

Number of valid observa-ions (listwise) = 24,00 

Valid 

d Dev Minimum Maximum Ν 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

3 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

80 

80 

82 

82 

80 

82 

80 

82 

81 

82 

82 

81 

79 

80 

82 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

33 

33 

33 

33 

33 

1,11 

1,20 

1,27 

1,34 

1,10 

1,07 

1,03 

1,13 

,95 

1,00 

1,02 

,94 

1,14 

,89 

,74 

1,31 

1,57 

1,21 

,97 

1,22 

1,07 

1,14 

1,40 

1,37 

1,22 

1,05 

,93 

,99 

1,09 

,68 

,79 

,75 

,68 

,77 

-2,00 

-2,00 

-2, 00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-1,00 

-2,00 

-1,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-2,00 

-1, 00 

-1,00 

-2,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

-1,00 

-2,00 

-2,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

Variable Mean 

D47 

D48 

D49 

D50 

D51 

D52 

D53 

D54 

D55 

D56 

D57 

D58 

D59 

D60 

D61 

D62 

D63 

D64 

D65 

D66 

D67 

D68 

D69 

D7 0 

D71 

D72 

D73 

D74 

D75 

D7 6 

D77 

D78 

D7 9 

D80 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 9 

69 

39 

66 

4 3 

23 

57 

63 

99 

24 

63 

96 

87 

4 4 

39 

23 

09 

29 

02 

33 

86 

00 

80 

22 

52 

79 

59 

63 

03 

97 

76 

94 

09 

09 
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Π Ι : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΠ 
(FREQUENCY ANALYSIS) 

Γ11.1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΟΠ 

TQ1 

Value Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

Mean 

Minimum 

3,317 

,000 

,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

t 

Total 

Mode 

Maximum 

Δ 

5, 

1 

1 

4 

2 4 

28 

24 

2 

84 

,000 

,000 

1,2 

1,2 

4,8 

28,6 

33,3 

28,6 

2,4 

100,0 

Std 

1,2 

1,2 

4,9 

29,3 

34,1 

29,3 

Missing 

100,0 

dev 

1,2 

2,4 

7,3 

3 6,6 

70,7 

100,0 

1, 032 

Valid cases Missing cases 

H I . 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΔΟΠ 

TQ2 

Value Label 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent ,Percent 

Mean 

Minimum 

2,588 

,000 

,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

/ 

Total 

Mode 

Maximum 
3, 

5, 

9 

9 

14 

30 

10 

8 

4 

84 

,000 

,000 

10,7 

10,7 

16,7 

35,7 

11,9 

9,5 

4,8 

100,0 

Std 

11,3 

11,3 

17,5 ' 

37,5 

12,5 

10,0 

Missing 

100,0 

dev 

• 11,3 

22,5 

4 0,0 

77,5 

90,0 

100,0 

1,420 

Valid cases 80 Missing cases 
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Γ12: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ12.1. PEARSON CORRELATION 

SPSS for MS WINDOWS Release 5.0 Page 1 

ΗΓΕΣΙΑ 

Variable 

FSCORE1A 

FSCORE1B 

Cases 

72 

7 4 

Mean 

34,4653 

44,0000 

Std Dev 

8,9590 

7,2320 

Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE1A FSCORE1B 

FSCORE1A 

FSCORE1B 

1,0000 

( 72) 

P= , 

,6117 

( 72) 

P= ,000 

,6117 

( 72) 

P= ,000 

1,0000 

( 74) 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Variable 

FSCORE2A 

FSCORE2B 

Cases 

75 

79 

Mean 

22,3733 

29,8228 

Std Dev 

6,4928 

4,3729 

Pearson Correlation Coefficients - -

FSCORE2A 

FSCORE2B 

FSCORE2A FSCORE2B 

1,0000 - ,5220 

: 75) ( 75) 

P= / P= ,000 

,5220 1,0000 

( 75) ( 79) 

P= ,000 P= , 
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(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Variable 

FSC0RE3A 

FSCORE3B 

Cases 

81 

82 

Mean 

19,3086 

28,0488 

Std Dev 

6,9779 

4,8861 

- - Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE3A FSCORE3B 

FSCORE3A 

FSCORE3B 

1,0000 

( 81) 

P= , 

,5765 

( 81) 

P= ,000 

,5765 

( 81) 

P= ,000 

1,0000 

{ 82) 

P= / 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Variable 

FSCORE4A 

FSCORE4B 

Cases 

73 

79 

Mean 

42,1282 

57,8418 

FSCORE4A 

FSCORE4B 

Std Dev 

14,7731 

11,4064 

- - Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE4A FSCORE4B 

1,0000 

( 78) 

P= , 

,6600 

( 78) 

P= ,000 

,6600 1,0000 

( 78) ( 79) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (CasesJ / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient^ cannot be computed 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Variable 

FSC0RE5A 

FSCORE5B 

Cases 

76 

78 

43, 

63, 

Mean 

.1053 

,2500 

FSCORE5A 

FSCORE5B 

Std Dev 

12,5980 

8,0634 

- -Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE5A FSCORE5B 

1,0000 ,2953 

( 76) ( 76) 

P= , P= ,010 

,2953 1,0000 

( 765 ( 78) 

r — , \J - -> - — , 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d Signi f icance) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t cannot be computed 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

Variable 

FSCORE6A 

FSCORE6B 

Cases 

78 

79 

Mean 

19,8013 

27,4873 

FSCORE6A 

FSCORE6B 

Std Dev 

6,4498 

4,1471 

- - Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE6A FSCORE6B 

1,0000 

( 78) 

P= , 

,5163 

( 78) 

P= ,000 

,5163 

( 78) 

?= ,000 

1,0000 

( 79) 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Variable 

FSCORE7A 

FSCORE7B 

Cases 

77 

78 

Mean 

34,6623~ 

48,1603 

Std Dev 

12,8837 

8,1879 

- - Pearson Correlation Coefficients 
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FSC0RE7A FSC0RE7B 

FSC0RE7A 1,0000 ,5509 

( 77) ( 77) 

P= , P= ,000 

FSCORE7B ,5509 1,0000 

( 77) ( 78) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Variable Cases Mean Std Dev 

FSCORE8A 34 17,3529 4,2986 

FSCORE8B 34 22,0588 2,9227 

- -Pearson Correlation Coefficients 

FSCORE3A FSCORE8B 

FSCORE8A 1,0000 ,7291 

( 34) ( 34) 

P= , P= ,000 

FSCORE8B ,7291 1,0000 

( 34) ( 34) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ 1 2 . 2 . SPEARMAN CORRELATION 

ΗΓΕΣΙΑ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE1B , 6 2 6 4 
N( 72) 

S i g ,000. 

FSCORE1A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE2B , 5 0 7 9 

Ν( 7 5 ) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE2A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE3B , 5 5 1 5 

Ν ( 31) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE3A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE4B , 5 3 9 1 

N( 78) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE4A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a. c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d ' 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -
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FSC0RE5B ,3586 

N( 76) 

Sig ,001 

FSCORE5A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE6B ,5396 

Ν ( 7 δ ì 
Sig ,000 

FSCORScA 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE7B , 6 1 2 6 
N( 77) 
S i g ,000 

FSCORE7A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE8B , 7 5 1 8 
N( 34) 
S i g ,000 

FSCORE8A 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d , S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 
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Γ13: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΟΠ 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ13.1. PEARSON CORRELATION 

ΗΓΕΣΙΑ 

Variable 

FSCORE1A 

FSCORE1D 

Cases 

72 

72 

Mean 

34,4653 

9,6458 

Std Dev 

8,9590 

7,2619 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE1A FSCORE1D 

FSCORE1A 1,0000 -,6386 

( 72) ( 72) 

P= , P= ,000 

FSCORE1D -,6386 1,0000 

( 72) ( 72) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Variable 

FSCORE2A 

FSCORE2D 

Cases 

75 

75 

22, 

7, 

Mean 

,3733 

,4000 

Std 

6, 

5, 

. Dev 

4928 

6353 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE2A FSCORE2D 

FSCORE2A 1,0000 -,7417 

( 75) ( 75) 

P= , P= ,000 

FSCORE2D -,7417 1,0000 

( 75) ( 75) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 
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" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Variable Cases Mean Std Dev 

FSC0RE3A 81 19,3086 6,9779 

FSCORE3D 81 8,8148 5,7644 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE3A FSCORE3D 

FSCORE3A 1,0000 -,7236 

( 81) ( 81) 

P= , ?= ,000 

FSCORE3D - , 7 2 3 D 1,0000 

( 81) ( 81) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΟΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Variable Cases Mean Std Dev 

FSCORE4A 78 42,1282 14,7731 

FSCORE4D 78 15,6859 11,2322 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE4A FSCORE4D 

FSCORE4A 1,0000 -,6408 

( 78) ( 78) 

P= , P= ,000 

FSCORE4D -,6408 1,0000 

( 78) ( 78) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Variable 

FSCORE5A 

FSC0RE5D 

Cases 

76 

76 

Mean 

43,1053 

20,1776 

Std Dev 

12,5980 

12,7634 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE5A FSCORE5D 

FSCORE5A 1,0000 -,8027 

( 76) ( 76) 

P= , P= ,000 

FSCORE5D -,8027 1,0000 

( 76) ( 76) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

Variable 

FSCORE6A 

FSCORE6D 

Cases 

78 

78 

Mean 

19,8013 

7,6282 

Std Dev 

6,4498 

5,5832 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE6A FSCORE6D 

FSCORE6A 1,0000 -,7722 

( 78) ( 78) 

P= , P= ,000 

FSCORE6D -,7722 1,0000 

( 78) ( 78) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Variable 

FSCORE7A 

FSCORE7D 

Cases 

77 

77 

Mean 

34,6623 

13,3961" 

Std Dev 

12,8837 

10,8082 

- - Correlation Coefficients 

FSCORE7A FSCORE7D 
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Variable 

FSC0RE8A 

FSC0RE8D 

Cases 

34 

34 

Mean 

17,3529 

4,7059 

FSCORE7A 1,0000 -,11 Ab 
( 77) ( 77) 

P= , P= ,000 

FSCORE7D -,7745 1,0000 

( 77) ( 77) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Std Dev 

4,2986 

2,9494 

- - Correlation Coefficients - -

FSCORE8A FSCORE8D 

FSCORE8A 1,0000 -,7349 

( 34) ( 34) 

P= , P= ,000 

FSCORE8D -,7349 1,0000 

( 34) ( 34) 

P= ,000 P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ13. 2. SPEARMAN CORRELATION 

Η Γ Ε Σ Ι Α 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE1D - , 6 1 9 8 

N( 72) 

S i g , 0 0 0 -

FSCORE1A 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE2D - , 7 6 4 8 

Ν( 75) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE2A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE3D - , 7 3 7 0 

N( 81) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE3A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η ΑΝΘΡΟΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE4D - , 6 1 2 8 

N( 78) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE4A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE5D - , 8 3 3 8 

N( 76) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE5A 
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( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSC0RE6D - , 7 8 1 2 

N( 7 8 ) 

S i g , 0 0 0 

FSC0RE6A 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE7D - , 7 4 8 6 

N( 77) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE7A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE8D - , 7 1 4 5 

N( 3 4 ) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE8A 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a. c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d ' 
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Γ14: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 
(MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) 

ΗΓΕΣΙΑ 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * + 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DLEADER 

Block Number 1. Method: Enter LEADERA 

Variable(s) Entered on Step Number 

1.. LEADERA 

Multiple R ,60688 

R Square ,36831 

Adjusted R Square ,35941 

Standard Error ,52262 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 11,30676 11,30676 

Residual 71 19,39267 ,27314 

F = 41,39604 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sia Τ 

LEADERA -,493932 ,076769 -,606882 -6,434 ,0000 

(Constant) 2,411093 ,246294 9,789 ,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Vaxiable.. DSTRAT 

Block Number 1. Method: Enter STRATA 

Variable(s) Entered on Step Number 
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1.. STRATA 

Multiple R ,66291 

R Square ,43945 

Adjusted R Square ,43178 

Standard Error ,60957 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 21,26552 21,26552 

Residual 73 27,12523 ,37158 

F = 57,23023 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable 3 SE Β Beta Τ Sig Τ 

STRATA -,566216 ,074846 -,662913 -7,565 ,0000 

(Constant) 2,832408 ,248132 11,415 ,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

* · * · * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DDATA 

Block Number 1. Method: Enter DATAA 

Variable(s) Entered on Step Number 

1. . DATAA 

Multiple R ,71861 

R Square ,51640 

Adjusted R Square ,51028 

Standard Error ,57490 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square _ 

Regression 1 27,88144 27,88144'' 

Residual 79 · 26,10999 ,33051'' 

F = 84,35981 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sig Τ 
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DATAA -,598973 ,065214 -,718613 -9,185 ,0000 

(Constant) 2,905822 ,190131 15,283 ,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΟΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

* * * * * * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DHUMAN 

Block Number 1. Method: Enter HUMANA 

Variable(s) Entered on Step Number 

1.. HUMANA 

Multiple R ,63022 

R Square ,39718 

Adjusted R Square ,38925 

Standard Error ,54770 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 15,02075 15,02075 

Residual 76 22,79782 ,29997 

F = 50,07394 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sig Τ 

HUMANA -,492317 ,069573 -,630221 -7,076 ,0000 

(Constant) 2,265367 ,190497 11,892 ,0000, 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

* * * * M U L T I P . L E R E G R E S S I O N / * * * * 

Listwise Deletion of Missing Data" 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DPROCESS 

Block Number 1. Method: Enter PROCESSA 
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Variable (s) Entered on Step Number 

1.. PROCESSA 

Multiple R ,80120 

R Square ,64192 

Adjusted R Square ,63708 

Standard Error ,50869 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 34,32750 34,32750 

Residual 74 19,14880 ,25877 

F = 132,65763 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sig Τ 

PROCESSA -,830698 ,072124 -,801199 -11,518 ,0000 

(Constant) 3,724056 ,214039 17,399 ,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * + + 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DSUPPL 

Block Number 1. Method: Enter SUPPLA 

Variable(s) Entered on Step Number 

1.. SUPPLA 

Multiple R ,76805 

R Square ,58990 

Adjusted R Square ,58451 

Standard Error ,51623 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 29,13338 29,13338 

Residual 76 ~ 20,25333 ,26649 

109,32214 Signif F = ,0000 
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Variables in the Equation 

Variable 

SUPPLA 

(Constant) 

Β 

-,680448 

3,006425 

SE Β 

,065079 

,192241 

Beta 

-,768052 

Τ 

-10,456 

15,639 

Sig Τ 

,0000 

,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * + + * 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DCUSTOM 

Block Number 1. Method: Enter CUSTOMA 

Variable (s) Entered on Step Number 

1.. CUSTOMA 

Multiple R ,77510 

R Square ,60078 

Adjusted R Square ,59546 

Standard Error ,57346 

Analysis of Variance 

Regression 

Residual 

112,86614 

DF Sum of Squares 

1 37,11705 

75 24,66443 

Signif F = ,0000 

Mean Square 

37,11705 

,32886 

Variable 

CUSTOMA 

(Constant) 

Variables in the Equation --

Β SE Β Beta 

-,660657 ,062186 -,775100 

3,019084 ,189313 

-10,624 

15,948 

,0000 

,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N + +• + + 

Listwise Deletion of Missing Data 

Equation Number 1 Dependent Variable.. DDESIGN 
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Block Number 1. Method: Enter DESIGNA 

Variable(s) Entered on Step Number 

1.. DESIGNA 

Multiple R ,73491 

R Square ,54010 

Adjusted R Square ,52573 

Standard Error ,40623 

Analysis of Variance 

DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 6,20162 6,20162 

Residual 32 5,28074 ,16502 

F = 37,58031 Signif F = ,0000 

Variables in the Equation 

Variable 3 SE Β Beta Τ Sig Τ 

DESIGNA -,504245 ,082255 -,734915 -6,130 ,0000 

(Constant) 2,691202 ,293851 9,158 ,0000 

End Block Number 1 All requested variables entered. 
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Γ15: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΟΠ 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ15.1. PEARSON CORRELATION 

Variable 

FSCORE1A 

FSCORE2A 

FSCORE3A 

FSCORE4A 

FSCORE5A 

FSCORE6A 

FSCORE7A 

FSCORE8A 

Cases 

72 

75 

81 

78 

76 

78 

77 

34 

Mean 

34,4653 

22,3733 

19,3086 

42,1282 

43,1053 

19,8013 

34,6623 

17,3529 

Std Dev 

8,9590 

6,4928 

6,9779 

14,7731 

12,5980 

6,4498 

12,8837 

4,2986 

C o r r e l a t i o n C o e f f i c i e n t s 

FSCORE1A 

FSCORE2A 

FSCORE3A 

FSCORE4A 

FSCORE5A 

FSCORE6A 

FSCORE7A 

FSCORE8A 

FSCORE1A 

1,0000 

( 72) 

P= , 

,7684 

( 68) 

P= ,000 

, 6010 

( 71) 

P= ,000 

, 6391 

( 69) 

P= ,000 

,5751 

( 67) 

P= ,000 

,4332 

( 68) 

P= ,000 

,4862 

( 67) 

P= ,000 -

,6677 

( 29) 

P= ,000 

FSCORE2A 

,7684 

( 68) 

P= ,000 

1,0000 

( 75) 

,6890 

( 74) 

?= ,000 

,5882 

( 71) 

?= ,000 

,5387 

( 71) 

P= ,000 

,4791 

( 72) 

?= ,000 

,5960 

( 71) 

P= ,000 

,6394 

( 33) 

P= ,000 

FSCORE3A 

,6010 

( 71) 

P= ,000 

,6890 

( 74) 

P= ,000 

1,0000 

( 81) 

P= , 

, 6680 

( 78) 

P= ,000 

,7239 

( 75) 

P= ,000 

,5153 

( 77) 

P= ,000 

,6330 

( 76) 

P= ,000 

,5206 

( 34) 

P= ,002 

FSCORE4A 

,6391 

( 69) 

P= ,000 

,5882 

( 71) 

P= ,000 

,6680 

( 78) 

P= ,000 

1,0000 

( 78) 

P= , 

,7556 

( 73) 

P= ,000 

,6109 

( 74) 

P= ,000 

,6381 

( 73) 

P= ,000 

,5471 

( 32) 

P= ,001 

FSCORE5A 

,5751 

( 67) 

P= ,000 

,5387 

( 71) 

P= ,000 

,7239 

( 75) 

P= ,000 

, 7556 

( 73) 

P= ,000 

1,0000 

( 76) ' 

p= , 

,63 94 

( 73) 

P= ,000 

,6452 

( .72) 

P= ',000 

, 5608 

( 33) 

P= ,001 

FSCORE6A 

,4 332 

( 68; 

P= ,000 

,4791 

( 72) 

P= ,000 

,5153 

( 77) 

P= ,000 

, 6109 

( 74} 

?= ,000 

, 6394 

( 73; 

P= ,000 

1,0000 

( 78) 

P= , 

,6393 

( 73) 

P= ,000 

, 6998 

( 33) 

P= ,000 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d Signi f icance) 
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" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Correlation Coefficients 

FSC0RE1A 

FSCORE2A 

FSCORE3A 

FSCORE4A 

FSCORE5A 

FSCORE6A 

FSC0RE7A 

FSCORE8A 

FSCORE7A 

,4862 

( 67) 

P= ,000 

,5960 

( 71) 

P= ,000 

,6330 

( 76) 

P= ,000 

,6381 

( 73) 

P= ,000 

,6452 

( 72) 

P= ,000 

,6393 

( 73) 

P= ,000 

1,0000 

( 77) 

P= , 

,7559 

( 33) 

P= ,000 

Fi 

i 

( 
P= 

1 

( 
P= 

1 

( 

p= 

1 

( 
P= 

/ 

( 
?= 

i 

( 
p — 

1 

{ 

P= 

1 

( 

p = 

SCORE 

.6677 

29) 

,000 

,6394 

33) 

',000 

,5206 

34) 

,002 

.5471 

32) 

,001 

.5608 

33) 

,001 

, 6998 

33) 

,000 

.7559 

33) 

,000 

,0000 

34) 

r 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ15.2. SPEARMAN CORRELATION 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

FSCORE2A , 7 5 1 9 

N( 68) 

S i g , 0 0 0 

FSCORE3A , 6 0 2 4 , 6 8 7 3 
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FSC0RE4A 

FSC0RE5A 

FSC0RE6A 

FSC0RE7A 

FSC0RE8A 

FSC0RE8A 

N( 71) 

Sig ,000 

,6186 

N( 69) 

Sig ,000 

,5817 

N( 67) 

Sig ,000 

,4402 

N( 68) 

Sig ,000 

,5152 

Ν ( 67 ) 

Sig ,000 

,7047 

N( 29) 

Sig ,000 

FSCORE1A 

,7331 

N( 33) 

Sig ,000 

FSCORE7A 

/ (Cases) 

N( 74) 

Sig ,000 

,5854 

N( 71) 

Sig ,000 

,5580 

N( 71) 

Sig ,000 

,4464 

N( 72) 

Sig ,000 

,6207 

N{ 71) 

Sig ,000 

,6343 

M( 33) 

Sig ,000 

FSCORE2A 

) / 2-tailed 

coefficient 

,6446 

N( 78) 

Sig ,000 

,7092 

N( 75) 

Sig ,000 

,4721 

N{ 77) 

Sig ,000 

,6748 

N( 76) 

Sig ,000 

,5615 

N( 34) 

Sig ,001 

FSCORE3A 

,7338 

N( 73) 

Sig ,000 

,5972 

N( 74) 

Sig ,000 

,6558 

N( 73) 

Sig ,000 

,5559 

N( 32) 

Sig ,001 

FSCORE4A 

,5854 

N( 73) 

Sig ,000 

,6052 

N( 72) 

Sig ,000 

, 5152 

N( 33) 

Sig ,002 

FSCORE5A 

(Coefficient 

" . " is prin . " is printed if a 

Significance) 

cannot be computed 
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Γ 1 6 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΟΠ 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ Ι 6 . 1 . PEARSON CORRELATION 

Variable 

FSCORE1B 

FSC0RE2B 

FSCORE3B 

FSCORE4B 

FSCORE5B 

FSCORE6B 

FSCORE7B 

FSCORE8B 

Cases 

74 

79 

82 

79 

78 

79 

78 

34 

Mean 

44,0000 

29,8228 

28,0488 

57,8418 

63,2500 

27,4873 

48,1603 

22,0588 

Std Dev 

7,2320 

4,3729 

4,8861 

11,4064 

8,0634 

4,1471 

8,1879 

2,9227 

C o r r e l a t i o n C o e f f i c i e n t s 

FSCORE1B 

FSCORE2B 

FSCORE3B 

FSCORE4B 

FSCORE5B 

FSCORE6B 

FSCORE7B 

FSCORE8B 

FSCORE1B 

1,0000 

( 74) 

P= , 

,7431 

( 71) 

P= ,000 

,7110 

( 73) 

P= ,000 

,7864 

( 71) 

P= ,000 

, 6588 

( 69) 

P= ,000 

,6371 

( 70) 

P= ,000 

,6760 

( 68) 

P= ,000 -

,7130 

( 29) 

P= ,000 

FSCORE2B 

,7431 

( 71) 

P= ,000 

1,0000 

( 79) 
D = 

f 

,5988 

( 78) 

?= ,000 

,5837 

ί 75) 

?= ,000 

,5412 

! 75) 

?= ,000 

,5541 

( 76) 

P= ,000 

,5853 

( 74) 

?= ,000 · 

,6509 

( 34) 

?= ,000 

FSCORE3B 

,7110 

( 73) 

P= ,000 

,5988 

( 78) 

P= ,000 

1,0000 

( 82) 

P= , 

,7873 

( 79) 

P= ,000 

,7775 

( 77) 

P= ,000 

,6278 

( 78) 

P= ,000 

,6695 

{ 77) 

P= ,000 

,7172 

( 34) 

P= ,000 

FSCORE4B 

,7864 

( 71) 

P= ,000 

,5837 

( 75) 

P= ,000 

,7873 

( 79) 

P= ,000 

1,0000 

( 79) 

P= , 

,7469 

( 75) 

P= ,000 

,6414 

( 75) 

P= ,000 

, 6835 

( 74) 

P= ,000 

,6790 

( 32) 

P= ,000 

FSCORE5B 

,6588 

( 69) 

P= ,000 

,5412 

( 75) 

P= ,000 

,7775 

( 77) 

P= ,000 

,7469 

( 75) 

P= ,000 

1,0000 

( 78) ' 

P= , 

,7590 

( 75) 

P= ,000 

,7,756 

( .'74) 

p= ; o o o 

,7893 

( 34) 

P= ,000 

FSCORE6B 

,6371 

( 70) 

P= ,000 

,5541 

( 76) 

P= ,000 

,6278 

( 78) 

P= ,000 

, 6414 

( 75) 

Pf ,000 

, 7 5 9 0 

( 75) 

P= ,000 

1,0000 

( 79) 

P= , 

,7743 

( 74) 

P= ,000 

,6713 

( 33) 

P= ,000 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d S igni f icance) 
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is printed if a coefficient cannot be computed 

Correlation Coefficients 

FSCORE1B 

FSCORE2B 

FSCORE3B 

FSC0RE4B 

FSCORE5B 

FSCORE6B 

FSCORE7B 

FSC0RE8B 

FSC0RE7B 

,6760 

{ 68) 

P= ,000 

,5853 

( 74) 

P= ,000 

,6695 

( 77) 

P= ,000 

,6835 

( 74) 

P= ,000 

,7756 

( 74) 

P= ,000 

,7743 

( 74) 

P= ,000 

1,0000 

( 78) 

P= , 

,7853 

( 33) 

P= ,000 

FSCORE 

,7130 

( 29) 

P= ,000 

,6509 

( 34) 

P= ,000 

,7172 

{ 34) 

P= ,000 

,6790 

( 32) 

P= ,000 

,7893 

( 34) 

P= ,000 

,6713 

( 33) 

P= ,000 

,7853 

( 33) 

P= ,000 

1,0000 

( 34) 
0 = 

I 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ 1 6 . 2 . SPEARMAN CORRELATION 

S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

FSCORE2B , 7 6 0 4 

N( 7 1 ) 
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S i g , 0 0 0 

FSCORE3B 

FSCORE4B 

FSCORE5B 

FSCORE6B 

FSCORE7B 

FSCORE8B 

FSCORE8B 

,6401 

N( 73) 

Sig ,000 

,6963 

N( 71) 

Sig ,000 

,6356 

N( 69) 

Sig ,000 

,6101 

N( 70) 

Sig ,000 

,7014 

N( 63) 

Sig ,000 

,7365 

N( 29) 

Sig ,000 

FSCORE13 

,7531 

N( 33) 

Sig ,000 

,6541 

N( 78) 

Sig ,000 

,5949 

N( 75) 

Sig ,000 

,6609 

N( 75) 

Sig ,000 

,6184 

M( 76) 

Sig ,000 

,6999 

M ( 7 4) 

Sig ,000 

,5616 

N( 34) 

Sig ,001 

FSCORE2B 

,7319 

N( 79) 

Sig ,000 

,7650 

N( 77) 

Sig ,000 

,6179 

N( 78) 

Sig ,000 

,6999 

N( 77) 

Sig ,000 

,8161 

N( 34) 

Sig ,000 

FSCORE3B 

,7338 

N( 75) 

Sig ,000 

,6441 

N( 75) 

Sig ,000 

,7229 

Ν ( 7 4) 

Sig ,000 

,7940 

N( 32) 

Sig ,000 

FSCORE4B 

N{ 

Sig 

N( 

Sig 

N( 

Sig 

FSC 

FSCORE73 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 
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Γ17: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΠ ΜΕ ΤΟ 
ΜΕΣΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
(SPEARMAN CORRELATION 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

TSCOREB , 4 2 7 7 

Ν { 41) 

S i g , 0 0 5 

QPER 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

QPER , 4 3 7 7 

N( 39) 

S i g , 0 0 5 

TSCORED 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 
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Γ 1 8 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΕΙΩΝ) 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ 1 8 . 1 . PEARSON CORRELATION 

SPSS for MS WINDOWS Release 5.0 Page 1 

Varia 

BENI 

BEN2 

BEN3 

BEN4 

MOTI 

MOT2 

MOT 3 

ble Cases 

83 

78 

83 

. 80 

84 

84 

84 

Mean 

3,4246 

3,0486 

3,3355 

2,7500 

2,8452 

3,8214 

3,7738 

Std Dev 

,8326 

1,0576 

,8810 

1,2975 

1,0252 

,9810 

,9922 

Correlation Coefficients 

BENI 

BEN2 

BEN3 

BEN4 

MOTI 

MOT 2 

MOT 3 

BENI 

1,0000 

( 83) 

P= , 

,4921 

( 78) 

P= ,000 

, 7375 

( 83) 

P= ,000 

,5701 

( 80) 

P= ,000 

-,1191 

( 83) 

P= ,284 

,3863 

( 83) 

P= ,000 

,3074 

( 83) 

P= ,005 

BEN2 

,4921 

( 78) 

P= ,000 

1,0000 

( 78) 

,5351 

( 78) 

?= ,000 

,5738 

( 75) 

?= ,000 

,2816 

( 78) 

P= ,012 

,2943 

( 78) 

P= ,009 

,0497 

( 78) 

P= ,666 

BEN 3 

,7375 

( 83) 

P= ,000 

,5351 

( 78) 

P= ,000 

1,0000 

( 83) 

P= , 

,6352 

( 80) 

P= ,000 

-,0870 

( 83) 

P= ,434 

,4997 

( 83) 

P= ,000 

,1481 

( 83) 

P= ,182 

BEN4 

,5701 

( 80) 

P= ,000 

,5738 

( 75) 

P= ,000 

,6352 

( 80) 

P= ,000 

1,0000 

( 80) 

P= , 

-,0434 

( 80) 

P= ,702 

,2601 

( 80) 

P= ,020 

,0366 

( 80) 

P= ,747 

MOTI 

-,1191 

( 83) 

P= ,284 

,2816 

{ 78) 

P= ,012 

-, 0870 

( 83) 

P= ,434 

-,0434 

( 80) 

P= ,702, 

1, oooo •·' 

( 84) 

P= , ' 

,0265 

( 84) 

P= ,'811 

,0801 

( 84) 

P= ,469 

MOT 2 

,3863 

( 83) 

P= ,000 

,2943 

( 78) 

P= ,009 

, 4997 

( 83) 

P= ,000 

' ,2601 

( 80) 

P= ,020 

,0265 

( 84) 

P= ,811 

1,0000 

( 84) 

P= , 

,4057 

( 84) 

P= ,000 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 
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" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

- - Correlation Coefficients 

MOT 3 

BENI ,3074 

( 83) 

P= ,005 

BEN2 ,0497 

( 78) 

P= ,666 

BEN3 ,1481 

( 83) 

P= ,182 

BEN4 ,0366 

( 80) 

P= ,747 

MOTI ,0801 

( 84) 

P= ,469 

MOT2 ,4057 

( 84) 

P= ,000 

MOT3 1,0000 

( 84) 

P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ 1 8 . 2 . SPEARMAN CORRELATION 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

BEN2 

BEN3 

BEN4 

MOTI - , 0 9 5 1 , 1 8 1 9 - , 1 2 9 9 - , 1 3 4 3 
N( 80) 

,5441 

N( 78) 

Sig ,000 

,6968 

N( 83) 

Sig ,000-

,5955 

N( 80) 

Sig ,000 

-,0951 

N( 83) 

,5660 

N( 78) 

Sig ,000' 

,6109 -

N( 75) 

Sig ,000 

,1819 

N( 78) 

,6620 

N( 80) 

Sig ,000 

-,1299 

N( 83) 
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Sig ,392 Sig ,111 Sig ,242 Sig ,235 

M0T2 ,3260 ,2729 ,4750 ,2348 -,1657 

N( 83) N( 78) N( 83) N( 80) N( 84) 

Sig ,003 Sig ,016 Sig ,000 Sig ,036 Sig ,132 

MOT3 ,2320 ,0351 ,0873 -,0149 -,0099 ,2519 

N( 83) N( 78) N( 83) N( 80) N( 84) N( 84) 

Sig ,035 Sig ,760 Sig ,433 Sig ,895 Sig ,929 Sig ,021 

BENI BEN2 BEN3 BEN4 MOTI MOT2 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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ΓΙ9: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΙΊΟΙΗΣΗΣ 

(SPEARMAN CORRELATIONS ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΦΕΛΕΙΩΝ) 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

Α01 -,0396 -,0496 -,1982 -,2178 ,4547 ,4262 

N( 76) N( 77) N( 77) N( 77) N( 77) N( 77) 

Sig ,734 Sig ,668 Sig ,084 Sig ,057 Sig ,000 Sig ,000 

A02 ,0860 -,0335 -,1538 -,1572 ,3517 ,3833 

N( 70) N( 71) N( 71) N( 71) N( 71) N( 71) 

Sig ,479 Sig ,782 Sig ,200 Sig ,190 Sig ,003 Sig ,001 

A03 -,0619 ,0190 -,1558 ,0651 ,4418 ,5227 

N( 80) N( 81) N( 81) N( 81) N( 81) N( 81) 

Sig ,586 Sig ,866 Sig ,165 Sig ,564 Sig ,000 Sig ,000 

A04 ,0476 -,0217 -,1756 -,2794 ,2565 ,2367 

N( 79) N( 80) N( 80) N( 80) N( 80) N( 30) 

Sig ,677 Sig ,848 Sig ,119 Sig ,012 Sig ,022 Sig ,035 

A05 -,0144 -,0317 -,0190 -,1316 ,1270 ,2197 

N( 82) N( 83) N( 83) N( 83) N( 83) N( 83) 

Sig ,898 Sig ,776 Sig ,865 Sig ,235 Sig ,253 Sig ,046 

A06 -,0732 -,1247 -,0945 -,0803 ,1121 ,1033 

N{ 82) N( 83) N( 83) N( 83) N( 83) N( 83) 

Sig ,513 Sig ,261 Sig ,396 Sig ,470 Sig ,313 Sig ,353 

A07 -,0184 -,0787 -,0602 -,0471 ,2738 ,2850 

N( 82) N( 83) N( 83) N( 83) N( 83) M( 83) 

Sig ,870 Sig ,480 Sig ,589 Sig ,672 Sig ,012 Sig ,009 

A08 ,0073 -,0621 -,0728 -,0807 ,2260 ,2015 

N( 79) N( 80) N( 80) N( 80) N( 80) M( 80) 

Sig ,949 Sig ,584 Sig ,521 Sig ,477 Sig ,044 Sig ,073 

A09 -,0257 -,1578 -,0767 -,2239 ,2136 ,1712 

N( 75) N( 76) N{ 76) N( 76) N( 76) N( 76) 

Sig ,827 Sig ,173 Sig ,510 Sig ,052 Sig ,064 Sig ,139 

AIO -,0294 -,1217 -,1231 -,1002 ,0666 ,1266 

N( 77) N( 78) N( 78) N( 78) N( ,78) N( 78) 

Sig ,799 Sig ,288 Sig ,283 Sig ,383 Sig ,562 Sig ,269 

All -,0246 -,0697 -,0969 -,0184 ,2207 ,2376 

N( 76) N( 77) N( 77) N{ 77) Ν ( .. 77) N( 77) 

Sig ,833 Sig ,547 Sig ,402 Sig ,874 Sig ,054 Sig ,037 

A12 ,1309 ,0617 -,1219 -,0466 ,1871 ,1565 

N( 70) N( 70) - N( 70) N( 70) N( 70) N( 70) 

Sig ,280 Sig ,612 Sig ,315 Sig ,701 Sig ,121 Sig ,196 

A13 -,1027 -,2151 -,0701 -,1207 ,1748 ,2272 

N{ 78) N( 79) N{ 79) N( 79) N( 79) N( 79) 

Sig ,371 Sig ,057 Sig ,539 Sig ,289 Sig ,123 Sig ,044 
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Al 4 

Al 5 

Al 6 

Al 7 

Al 8 

Al 9 

A20 

r 

N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

~~ / 
N( 
Sig 

t 

N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

0795 
80) 
,483 

0936 
80) 

,409 

2305 
78) 
,042 

1498 
77) 
,194 

2592 
75) 
,025 

1598 
73) 
,177 

.1809 
69) 

,137 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

~ / 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

1 

N( 
Sig 

0742 
81) 
,510 

,1330 
81) 

,236 

0312 
79) 
,785 

,2004 
78) 
,078 

,1930 
76) 
,095 

,0600 
74) 
,612 

,2015 
70) 
,094 

/ 
N( 
Sig 

~ / 
N{ 
Sig 

~ / 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

1 

N( 
Sig 

~ / 
N( 
Sig 

~ / 
N( 
Sig 

0939 
81) 
,404 

,0778 
81) 

,490 

0916 
79) 
,422 

0296 
78) 
,797 

,0448 
76) 
,701 

0429 
74) 
,717 

0207 
70) 
,865 

/ 
N( 
Sig 

~ / 
N{ 
Sig 

_ , 

N( 
Sig 

/ 
N{ 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

— / 
N( 
Sig 

— / 
N( 
Sig 

0361 

81) 
,749 

1583 

81) 
,158 

0407 
79) 

,722 

1423 
78) 

,214 

0513 
76) 

, 660 

1538 
74) 

,191 

,0003 
70) 

, 998 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

"" / 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
M( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

2879 

81) 
,009 

1173 

81) 
,297 

,3194 
79) 

,004 

,0222 
78) 

,847 

,1568 

76) 
, 176 

,2642 
74) 

,023 

,3439 

70) 
, 004 

/ 
N{ 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

y 

N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

/ 
N( 
Sig 

.3068 

81) 
,005 

.2073 

81) 
,063 

,4439 
79) 
,000 

,0991 

78) 
,388 

,17 69 
1 >~ 

, 126 

1420 

7 4 ì 
,227 

,2757 

70) 
,021 

KOI K02 K03 K04 K05 KG 6 

( C o e f f i c i e n t / (Cases ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

. " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed 

- - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

A01 

A02 

A03 

A04 

A05 

,2484 
N( 77) 
Sig ,029 

,2102 
N( 71) 
Sig ,078 

,1905 
N( 81) 
Sig ,088 

,1252 
N( 80) 
Sig ,269 

,2838 
N( 83) 
Sig ,009 

,0630 
N( 77) 
Sig ,586 

,0632 
N( 71) 
Sig ,600 

,1197 
N( 81) 
Sig ,287 

,1155 
N( 80). 
Sig ,308 

,1700 
N( 83) 
Sig ,125 

-,0162 
N( 77) 
Sig ,889 

,2509 
N( 71) 
Sig ,035 

,0815 
M( 81) 
Sig ,470 

,0650 
N( 80) 
Sig ,567 

,1501 
N( 83) 
Sig ,176 

-,0310 
N( 77) 
Sig ,789 

-,0324 
N( 71) 
Sig ,788 

-,0516 
N( 81) 
Sig ,647 

-,0560 
N( 80) 
Sig ,622 

,1762 
N( 83) 
Sig ,111 

A06 ,2249 ,1684 ,0500 ,0734 
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A07 

A08 

A09 

AIO 

All 

A12 

A13 

Al 4 

Al 5 

Al 6 

N( 83) 

Sig ,041 

,2586 

N( 83) 

Sig ,018 

,2629 

N{ 80) 

Sig ,018 

,1793 

N( 76) 

Sig ,121 

,2179 

N( 78) 

Sig ,055 

,4284 

N( 77) 

Sig ,000 

,1592 

N( 70) 

Sig ,188 

,1043 

N( 79) 

Sig ,360 

,2203 

N( 81) 

Sig ,048 

,0951 

N( 81) 

Sig ,399 

,2106 

N( 79) 

Sig ,062 

N( 83) 

Sig ,128 

,0824 

N( 83) 

Sig ,459 

,2266 

N( 80) 

Sig ,043 

,1263 

N( 76) 

Sig ,277 

,1868 

N( 78) 

Sig ,102 

,3087 

N( 77) 

Sig ,006 

,2213 

N( 70) 

Sig ,066 

,0996 

N( 79) 

Sig ,383 

,1331 

Ν ( 81) 

Sig ,236 

,0362 

Ν ( 81) 

Sig ,748 

,1210 

N( 79) 

Sig ,288 

N( 83) 

Sig ,654 

,2749 

N( 83) 

Sig ,012 

,2960 

N( 80) 

Sig ,008 

,2316 

N( 76) 

Sig ,044 

,1760 

N( 78) 

Sig ,123 

,3474 

N( 77) 

Sig ,002 

,0304 

N( 70) 

Sig ,802 

-,1041 

N( 79) 

Sig ,361 

,0069 

N( 81) 

Sig ,951 

,0604 

N( 81) 

Sig ,592 

, 1353 

N( 79) 

Sig ,234 

N( 83) 

Sig ,510 

,2183 

N( 83) 

Sig ,047 

,2109 

N( 80) 

Sig ,060 

,2274 

N( 76) 

Sig ,048 

,0958 

N{ 78) 

Sig ,404 

,0864 

N( 77) 

Sig ,455 

,1256 

N( 70) 

Sig ,300 

,1241 

N( 79) 

Sig ,276 

,0222 

M ( 81) 

Sig ,844 

, 0063 

N( 81) 

Sig ,955 

-,0111 

N( 79) 

Sig ,922 

Al 7 

Al 8 

Al 9 

A20 

,1051 

N( 78) 

Sig ,360 

,2049 

N( 76) 

Sig ,076 

,2208 

N( 74) 

Sig ,059" 

,2823 

N( 70) 

Sig ,018 

,2674 

N( 78) 

Sig ,018 

,3337 

N( 76) 

Sig ,003 

,2828 

N( 74). 

Sig ,015 

,4589 

N( 70) 

Sig ,000 

-,1071 

N( 78) 

Sig ,350 

,1604 

N( 76) 

Sig ,166 

,1652 

N( 74) 

Sig ,160 

,2027 

N( 70) 

Sig ,092 

-,1304 

N( 78) 

Sig ,255 

-,0362 

N( 76) 

Sig ,756 

,0081 

N( 74) 

Sig ,945 

-,0319 

N( 70) 

Sig ,793 

K07 KO 8 K09 K10 
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Γ20: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΜΕΣΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ20.1. PEARSON CORRELATION 

- - Correlation Coefficients - -

MOTI MOT2 MOT3 QPER 

MOTI 

MOT 2 

MOT 3 

QPER 

1,0000 

( 84) 

P= , 

,0265 

( 84) 

P= ,811 

,0801 

( 84) 

P= ,469 

,0394 

( 48) 

P= ,790 

,0265 

( 84) 

P= ,811 

1,0000 

( 84) 
P = 

,4057 

( 84) 

P= ,000 

,4884 

( 48) 

P= ,000 

,0801 

( 84) 

P= ,469 

,4057 

( 84) 

P= ,000 

1,0000 

( 84) 

P= , 

,2709 

( 48) 

P= ,063 

,0394 

( 48) 

P= ,790 

,4884 

( 48) 

P= ,000 

,2709 

( 48) 

P= ,063 

1,0000 

( 48) 

P= , 

( C o e f f i c i e n t / (Cases) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t be computed II II 

Γ20.2 SPEARMAN CORRELATION 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

MOT2 - , 1 6 5 7 
N( 84) 
S i g , 1 3 2 

MOT3 -,0099 ,2519 

N( 84) N( 84) 

Sig ,929 Sig ,021 

QPER -,0282 ,3965 ,2040 

N( 48). N( 48)· N( 48) 

Sig ,849 Sig ,005 Sig ,164 

MOTI MOT2 MOT3 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

is printed if a coefficient cannot be computed 
It II 
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Γ21: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑ ISO ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ21.1. PEARSON CORRELATION 

Variable 

MOTI 

MOT2 

MOT 3 

CUSTOMB 

DATAB 

DESIGNB 

HUMANB 

LEADERB 

STRATB 

SUPPLB 

PROCESSB 

Cases 

84 

84 

84 

78 

82 

34 

79 

75 

79 

79 

78 

Mean 

2,8452 

3,8214 

3,7738 

3,9973 

3,9965 

4,4118 

3,5819 

3,9745 

4,2206 

3,9141 

4,2056 

Std Dev 

1,0252 

,9810 

,9922 

,6733 

,6970 

,5845 

,7053 

,6728 

,7200 

,5896 

,5304 

- - Correlation Coefficients 

MOTI MOT 2 MOT 3 

CUSTOMB 

DATAB 

DESIGNB 

HUMANB 

LEADERB 

STRATB 

SUPPLB 

PROCESSB 

,0409 

( 78) 

P= ,722 

,0394 

( 82) 

P= ,726 

,2083 

( 34) 

P= ,237 

-,0007 

( 79) 

P= ,995 

-, 1019 

( 75) 

P= ,385 

,0347 

( 79) 

P= ,761 

,1307 

( 79) 

P= ,251 

,0709 

( 78) 

-,0335 

( 78) 

P= ,771 

,1223 

( 82) 

P= ,274 

-,0782 

( 34) 

P= ,660 

,1829 

( 79) 

P= ,107 

,2343 

( 75) 

P= ,043 

,1759 

( 79) 

. P= ,121 

,0765 

( 79) 

P= ,503 

,0298 

( 78) 

,1701 

{ 78) 

P= ,136 

,3644 

( 82) 

P= ,001 

,2920 

( 34) 

P= ,094 

,4070 

( 79) 

P= ,000 

,3298 

( 75) 

P= ,004 

,2018 

( 79) 

• p= ,075 

,2625 

( 79) 

P= ,019 

,2636 

( 78) 
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P= ,537 P= ,795 P= ,020 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Τ FACTORB 

KOI 

,0106 

( 64) 

P= ,934 

Correlation Coefficients 

K02 K03 K04 

,0565 

( 64) 

P= ,658 

-,1097 

( 64) 

P= ,388 

,1447 

( 64) 

P= ,254 

K05 

,1715 

( 64) 

P= ,175 

K0 6 

,0760 

( 64) 

P= ,551 

TFACTORB 

K07 

, 1963 

( 64) 

P= ,120 

K08 

,0151 

( 64) 

P= ,906 

K09 

,3618 

( 64) 

P= ,003 

K10 

,2761 

( 64) 

P= ,027 

TFACTORB 

1,0000 

( 64) 

P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ21.2. SPEARMAN CORRELATION 

CUSTOMB 

DATAB 

DESIGNB 

HUMANΒ 

LEADERB 

S P E A R M A N 

-,0166 

N( 78) 

Sig ,886 

,1020 

N( 82) 

Sig ,362 

,1809 

N( 34) 

Sig ,306 

,0256 

N( 79)· 

Sig ,823 

-,0683 

N( 75) 

Sig ,560 

C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S 

-,0044 

N( 78) 

Sig ,970 

,1789 

N( 82) 

Sig ,108 

-,0070 

N( 34) 

Sig ,969 

,1332 

N( 79)' 

Sig ,242 

,1759 

N( 75) 

Sig ,131 

,224 4 

N( 78) 

Sig ,048 

,3943 

N( 82) 

Sig ,000 

,3675 

N( 34) 

Sig ,032 

,3264 

N( 79) 

Sig ,003 

,3290 

N( 75) 

Sig ,004 
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STRATB -,0062 ,1608 ,3994 

N( 79) N( 79) N( 79) 

Sig ,957 Sig ,157 Sig ,000 

SUPPLB ,1042 ,0525 ,3064 

N( 79) N( 79) N( 79) 

Sig ,361 Sig ,646 Sig ,006 

PROCESSB ,0243 ,0952 ,2667 

N( 78) N( 78) N( 78) 

Sig ,832 Sig ,407 Sig ,018 

MOTI MOT2 MOT3 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F 

TFACTORB ,0593 ,0630 -,0640 ,0755 

N( 64) N( 64) N( 64) N( 64) 

Sig ,641 Sig ,621 Sig ,616 Sig ,553 

K01 K02 K03 K04 

TFACTORB ,2140 ,0838 ,4094 ,3091 

N( 64) N( 64) N( 64) N( 64) 

Sig ,090 Sig ,511 Sig ,001 Sig ,013 

K07 K08 K09 K10 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ- 109 



Γ 2 2 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ Τ Ι Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 
(PEARSON & SPEARMAN CORRELATIONS) 

Γ 2 2 . 1 . PEARSON CORRELATION 

Variable 

MOTI 

MOT 2 

MOT 3 

DCUSTOM 

DDATA 

DDESIGN 

DHUMAN 

DLEADER 

DPROCESS 

DSTRAT 

DSUPPL 

Cases 

84 

84 

84 

77 

81 

34 

78 

73 

76 

75 

78 

Mean 

2,8452 

3,8214 

3,7738 

1,1315 

1,2610 

,9412 

,9908 

,8761 

1,3522 

1,0324 

1,0916 

Std Dev 

1,0252 

,9810 

,9922 

,9016 

,8215 

,5899 

,7008 

,6530 

,8444 

,8087 

,8009 

Correlation Coefficients 

MOTI MOT 2 MOT 3 

DCUSTOM 

DDATA 

DDESIGN 

DHUMAN 

DLEADER 

DPROCESS 

DSTRAT 

DSUPPL 

,0976 

( 77) 

P= ,399 

-,0178 

( 81) 

P= ,875 

-,2153 

( 34) 

P= ,221 

, 1268 

( 78) 

P= ,269 

,1164 

( 73) 

P= ,327 

,0159 

( 76) 

P= ,892 

,1205 

( 75) 

P= ,303 

-,0152 

( 78) 

P= ,895 

,3087 

( 77) 

P= ,006 

,2457 

( 81) 

P= ,027 

,3355 

( 34) 

P= ,052 

,2369 

( 78) 

P= ,037 

,2286 

( 73) 

P= ,052 

,2502 

( 76) 

P= ,029 

,2867 

( 75) 

P= ,013 

,1019 

( 78) 

P= ,375 

,0514 

( 77) 

P= ,657 

,0024 

( 81) 

P= ,983 

,0664 

( 34) 

P= ,709 

,0740 

( 78) 

P= ,520 

,0372 

( 73) 

P= ,754 

,0626 

( 76) 

P= ,591 

,0569 

- ( 75) 

P= ,628 

-,0491 

( 78) 

P= ,670 
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(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" is printed if a coefficient cannot be computed 

- - Correlation Coefficients 

TFACTORD 

KOI 

,1234 

( 24) 

P= ,566 

K02 

-,0704 

( 24) 

P= ,744 

K03 

-,0666 

( 24) 

P= ,757 

K04 

,1059 

( 24) 

P= ,622 

K05 

-,0332 

( 24) 

P= ,878 

K06 

,1672 

( 24) 

P= ,435 

TFACTORD 

K07 

,1450 

( 24) 

P= ,499 

K08 

-,0015 

( 24) 

P= ,994 

K09 

,0984 

( 24) 

P= ,647 

K10 

-,0054 

( 24) 

P= ,980 

TFACTORD 

1,0000 

( 24) 

P= , 

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance) 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

Γ22.2. SPEARMAN CORRELATION 

S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

DCUSTOM 

DDATA 

DDESIGN 

DHUMAN 

DLEADER 

DPROCESS 

-,0571 

M{ 77) 

Sig ,622 

-,0876 

N( 81) 

Sig ,437 

-,2199 

N( 34) 

Sig ,211 

,0334 

N( 78) 

Sig ,772 

,0126 

N( 73) 

Sig ,916 

-,1318 

N( 76) 

Sig ,256 

,3655 

N( 77) 

Sig ,001 

,3791 

N( 81) 

Sig ,000 

,2702 

N( 34) 

Sig ,122 

,3095 

N( 78) 

Sig ,006 

,3110 

N( 73) 

Sig ,007 

,3777 

N( 76) 

Sig ,001 

-,0404 

N( 77) 

Sig ,727 

,0018 

N( 81) 

Sig ,987 

,0381 

N( 34) 

Sig ,831 

,0476 

N( 78) 

Sig ,679 

,0070 

N( 73) 

Sig ,953 

,0404 

N( 76) 

Sig ,729 
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DSTRAT ,0813 ,3442 ,0285 

N( 75) N( 75) N( 75) 

Sig ,488 Sig ,002 Sig ,808 

DSUPPL -,0733 ,1305 -,0764 

N( 78) N( 78) N( 78) 

Sig ,523 Sig ,255 Sig ,506 

MOTI MOT2 MOT3 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

- - - S P E A R M A N C O R R E L A T I O N C O E F F I C I E N T S -

TFACTORD - , 0 4 6 1 - , 2 1 5 1 - , 2 3 0 4 - , 0 7 0 7 , 0 9 6 0 , 3 0 1 5 

M( 2 4 ) N( 24) N( 24) N( 2 4 ) N( 24) N( 24) 

S i g , 8 3 1 S i g , 3 1 3 S i g , 2 7 9 S i g , 7 4 3 S i g , 6 5 5 S i g , 1 5 2 

K01 K02 K03 K04 K05 K06 

TFACTORD , 1 8 9 0 - , 0 1 3 5 , 0 9 5 0 - , 1 0 7 1 

M( 2 4 ) N( 24) N( 24) N( 2 4 ) 

S i g , 3 7 6 S i g , 9 5 0 S i g , 6 5 9 S i g , 6 1 8 

K07 K08 K09 K10 

( C o e f f i c i e n t / ( C a s e s ) / 2 - t a i l e d S i g n i f i c a n c e ) 

" . " i s p r i n t e d i f a c o e f f i c i e n t c a n n o t b e c o m p u t e d 

Γ- 112 



Γ23: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-ΚΙΝΗΤΡΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ/ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ONE-WAY ANOVA) 

Γ23.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

O N E W A Y 

Variable BENI 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

,0209 

56,8243 

56,8452 

Mean 

Squares 

,0209 

,7015 

F 

Ratio 

,0298 

L· 
Prob. 

,8633 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

75 

8 

83 

Mean 

3,4194 

3,4732 

3,4246 

Standard Standard 

Deviation Error 95 Pet Ccnf Int for Mean 

,8261 

, 9507 

,8326 

,0954 

,3361 

,0914 

3,2293 TO 

2,6784 TO 

3,2428 TO 

3,6095 

4,2 68 0 

3,c064 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

, 6250 

1,4286 

MAXIMUM 

5,0000 

4,5000 

TOTAL ,6250 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable BEN2 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

3,1795 

82,9435 

86,1230 

Mean 

Squares 

3,1795 

1,0914 

F F 

Ratio Prob. 

2,9133 ,0919 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

70 

Mean 

2,9804 

3,6458 

Standard 

Deviation 

1,0689 

,7660 

St, andard 

Error 

,1278 

,2708 

3,0486 1,0576 ,1197 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,7255 TO 

3,0054 TO 

2,8102 TO 

3,2352 

4,2863 

3,2871 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

2,2500 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable BEN3 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

,3319 

63,3191 

63,6510 

Mean 

Squares 

,3319 

,7817 

Racio Prcb. 

,4246 ,5165 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

75 

8 

83 

Mean 

3,3149 

3,5292 

Standard 

Deviation 

.,8892 

, 8284 

St, andard 

Error 

,1027 

,2929 

3,3355 ",8 810 ,0967 

95 Pet Conf Int for Mean 

3,1103 TO 

2,8366 TO 

3,1432 TO 

3,5195 

4,2217 

3,5279 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

,0000 

2,5000 

,0000 

5,0000 

4,8333 

5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e BEN4 
By V a r i a b l e MOT1CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

,5556 

132,4444 

133,0000 

Mean 

Squares 

,5556 

1,6980 

Ratio Prob. 

,3272 ,5690 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

72 

Mean 

2,7222 

3,0000 

Standard 

Deviation 

1,3450 

,7559 

St, andard 

Error 

,1585 

,2673 

2,7500 1,2975 ,1451 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,4062 TO 

2,3680 TO 

2,4613 TO 

3,0383 

3,6320 

3,0387 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

2,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

4,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ23.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSC0RE13 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

72 

73 

11,7283 

3758,0554 

3769,7838 

11,7283 

52,1952 

,2247 ,6309 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

67 

7 

Mean 

44,0746 

42,7143 

Standard 

Deviation 

6,9311 

9,8947 

Standard 

Error 

,8468 

3,7398 

95 Pet Conf m t for Mean 

42,3840 TO 

33,5633 TO 

45,7652 

51,8653 

Total 74 43,9459 7,1862 ,8354 42,2810 TO 45,6108 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

27,0000 

23,0000 

2 3,0000 

MAXIMUM 

55,0000 

51,0000 

55,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE23 
By V a r i a b l e MOT1CODS 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

77 

78 

Sum of 

Squares 

,7877 

1473,9718 

1474,7595 

Mean 

Squares 

,7877 

19,1425 

F F 

Ratio Prob. 

,0411 ,8398 
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Standard Standard 

Group Count Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

71 

79 

29,8310 

29,5000 

29,7975 

4,3028 

5,0427 

4,3482 

,5106 

1,7829 

,4892 

28,8125 TO 

25,2842 TO 

28,8235 TO 

30,8494 

33,7158 

30,7714 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

7,0000 

23,0000 

7,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 

35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable FSC0RE33 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

80 

81 

Sum of 

Squares 

11,4642 

1889,5236 

1900,9878 

Mean 

Squares 

11,4642 

23,6190 

Ratio Prob. 

,485 4 ,4880 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

7 4 

Mean 

28,1351 

26,8750 

28,0122 

Standard Standard 

Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

4,4547 

7,9361 

4,8445 

,5179 

2,8058 

,5350 

27,1031 TO 

20,2402 TO 

26,9477 ' TO 

29,1672 
ο o c; r, G ο 
_) ο / W-

ι
 J _- υ 

29,07 66 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

12,0000 

8,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

32,0000 

TOTAL 8,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 
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O N E W A Y 

Variable FSCORE4B 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

77 

78 

Sum of 

Squares 

13,0762 

9694,3099 

9707,3861 

Mean 

Squares 

13,0762 

125,9001 

Ratio Prob. 

,1039 ,7481 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

71 

8 

79 

Mean 

57,5986 

56,2500 

57,4620 

Standard 

Deviation 

10,6481 

15,8452 

11,1559 

Standard 

Error 

1,2637 

5,6021 

1,2551 

95 Pet Ceni Int for 

55,0782 TO 60, 

43,0031 TO 69, 

54,9632 TO 59, 

GROUP MINIMUM .MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

31,0000 

19,0000 

19,0000 

30,0000 

71,0000 

80,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE53 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

6,2824 

4860,2465 

4866,5288 

Mean 

Squares 

6,2824 

63,9506 

F 

Ratio 

,0982 

Prob. 

,7548 

Standard Standard 
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Group 

Grp 1 
Grp 2 

Total 

nt 

71 
7 

Mean 

63,0070 
64,0000 

Deviation 

7,8233 
9,7980 

Error 

,9285 
3,7033 

78 63,0962 7,9499 ,9002 

95 Pct Conf Int for Mean 

61,1553 TO 
54,9384 TO 

61,3037 TO 

64,8588 
73,0616 

64,8886 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 
Grp 2 

29,0000 
47,0000 

75,0000 
74,0000 

TOTAL 29,0000 75,0000 

No range tests perforsed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCCRE€= 
By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 
Sum of 

Squares 
Mean 

Squares Ratio Prob. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

1 18,7397 
77 1292,3046 
78 1311,0443 

18,7397 
16,7832 

1,1166 ,294 0 

Standard Standard 
Group 

Grp 1 
Grp 2 

Count 

71 
ο 
u 

Mean 

27,2606 

25,3750 

Deviation 

4,0978 

4,0861 

Error 

,48 63 

1,4447 

95 Pct Conf Int 

26,2906 TO 

25,4589 TO 

:or 

28, 

32, 

Xean 

2 305 

2 911 

Total 79 ',4241 4,0998 ,4613 26,5057 TO 28,3424 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

14,0000 

24,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

33,0000 

35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 
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Variable FSC0RE7B 
By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 
W i t h i n Groups 
T o t a l 

. F . 

1 
76 
77 

Sum of 
S q u a r e s 

2 1 , 2 7 5 1 
5014 ,8179 
5036 ,0929 

Mean 
S q u a r e s 

2 1 , 2 7 5 1 
65 ,9844 

F 
R a t i o 

, 3 2 2 4 

F 
Prob 

, 5 7 1 

Group 

Grp 1 
Grp 2 

Count 

70 
8 

Mean 

-17,7786 
49 ,5000 

S t a n d a r d 
D e v i a t i o n 

8 ,1958 
7 ,3679 

S t a n d a r d 
E r r o r 

,9796 
2 ,6049 

95 Pet C o r . f I n t f o r Mean 

45 ,8243 TO 49 ,7328 
43 ,3403 TO 55 ,6597 

T o t a l 78 : , 9 5 5 1 8,0873 , 9 1 5 7 4 6 , 1 3 1 7 T O 4 9 , 7 7 8 5 

GROUP 

Grp 1 
Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

2 4 , 0 0 0 0 
3 9 , 0 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 0 

MAXIMUM 

6 0 , 0 0 0 0 
5 9 , 0 0 0 0 

6 0 , 0 0 0 0 

No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h f e w e r t h a n t h r e e n o n - e m p t y g r o u p s . 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3Î 
By Variable MOT1CCD5 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 
W i t h i n Groups 
T o t a l 

. F . 

1 
3 1 
32 

Sum of 
S q u a r e s 

4 ,8318 
268 ,1379 
272 ,9697 

Mean 
S q u a r e s 

4 , 8 3 1 8 
8 , 6 4 9 6 

R a t i o P r o b . 

, 5 5 8 6 , 4605 

Group 

Grp 1 

Count 

29 

S t a n d a r d S t a n d a r d 
Mean D e v i a t i o n E r r o r 95 Pet C o n f I n t f o r Mea 

2 1 , 8 2 7 6 2 , 9 6 4 9 ,5506 20 ,6998 TO 2 2 , 9 5 5 
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Grp 2 

Total 

4 

33 

23,0000 

21,9697 

2,7080 

2,9207 

1,3540 

,5084 

18,6910 

20,9341 

TO 

TO 

27,3090 

23,0053 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

14,0000 

19,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

25,0000 

TOTAL 14,0000 25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ23.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCORH1D 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

70 

71 

Sum of 

Squares 

2,5231 

3679,8901 

3682,4132 

Mean 

Squares 

2,5231 

52,5699 

Ratio Prob. 

,0480 ,8272 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

65 

7 

72 

Mean 

9,6538 

0,2857 

Standard 

Deviation 

7,2742 

6,9932 

Standard 

Error 

,9022 

2,6432 

9,7153 7,2017 ,8487 

95 Pet Conf Int for Mean 

7,8514 TO 

3,8181 TO 

8,0230 TO 

11,4563 

16,7533 

11,4076 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-16,0000 

-1,0000 

-16,0000 

MAXIMUM 

27,0000 

20,0000 

27,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 
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O N E W A Y 

Variable FSCORE2D 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 
Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

73 

74 

1,0970 

2348,9030 

2350,0000 

1,0970 

32,1768 

,0341 ,8540 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

67 

8 

Mean 

7,3582 

7,7500 

Standard 

Deviation 

5,6908 

5,4968 

Standard 

Error 

,6952 

1,9434 

95 Pet Conf Int for Mean 

5,9701 TO 

3,1546 TO 

8,7463 

12,3454 

Total 75 7,4000 5,6353 ,6507 6,1034 TO a,o;oo 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-5,0000 

,0000 

-5,0000 

MAXIMUM 

22,0000 

15,0000 

22,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3D 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob, 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

79 

80 

2,7856 

2655,4366 

2658,2222 

2,7856 

33,6131 

,0829 ,7742 

Standard Standard 
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Group Count Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

73 8,7534 

9,3750 

8,8148 

5,6857 

6,8439 

5,7644 

,6655 

2,4197 

,6405 

7,4269 

3,6533 

7,5402 

TO 

TO 

TO 

10,0800 

15,0967 

10,0894 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-9,0000 

,0000 

-9,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

20,0000 

25,0000 

No range tests perfor—sd with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable FSCORE-

By Variable MOTICC: 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

3,6997 

9666,5214 

9670,2212 

Mean 

Squares 

3,6997 

127,1911 

F F 

Ratio Prob. 

,0291 ,8650 

Standard Standard 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

70 

8 

78 

Mean 

16,0929 

15,3750 

16,0192 

Deviation 

11,0208 

13,5535 

11,2066 

Error 

1,3172 

4,7919 

1,2689 

95 Pec Conf Int for Mean 

13,4650 TO 

4,0440 TO 

13,4925 TO 

18,7207 

26, 7060 

18,5459 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-20,0000 

1,0000 

-20,0000 

MAXIMUM 

41,5000 

42,0000 

-42,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 
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V a r i a b l e FSC0RE5D 
By V a r i a b l e MOT1CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

74 

75 

Sura of 

Squares 

7,1553 

11996,1967 

12003,3520 

Mean 

Squares 

7,1553 

162,1108 

F 

Ratio 

,0441 

F 

Prob. 

,8342 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

69 

7 

76 

Mean 

20,2246 

21,2857 

20,3224 

Standard 

Deviation 

11,8475 

20,2131 

12,6509 

Standard 

Error 

1,4263 

7,6399 

1,4512 

95 Pet Ccnf Int for Mean 

17,3785 TO 

2,5918 TO 

17,4315 TO 

23,0707 

39,9797 

23,2132 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-30,0000 

2,0000 

-30,0000 

MAXIMUM 

51,0000 

65,0000 

65,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE6D 
By V a r i a b l e MOT1CCDE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

5,2747 

2384,0714 

2389,3462 

Mean 

Squares 

5,2747 

31,3694 

- F F 

Ratio Prob. 

,1681 ,6829 

Group 

Grp 1 

Count 

70 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 

7,6429 5,3244 ,6364 

95 Pet Conf Int for Mean 

6,3733 TO 8,9124 
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Grp 2 

Total 78 

8,5000 7,8194 2,7646 1,9628 TO 15,0372 

7,7308 5,5705 ,6307 6,4748 TO 8,9867 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

-12,0000 

2,0000 

MAXIMUM 

21,0000 

26,0000 

TOTAL -12,0000 26,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE.-D 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

75 

76 

Sum of 

Squares 

131,9270 

8685,2029 

8817,1299 

Mean 

Squares 

131,9270 

115,8027 

Ratio 

1,1392 

e 

Prob. 

,2892 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

69 

8 

Mean 

13,2101 

17,5000 

Standard 

Deviation 

10,0712 

15,9821 

Standard 

Error 

1,2124 

5,6505 

Total 77 13,6558 10,7710 1,2275 

95 Pet Conf Int for Mean 

10,7908 TO 

4,1386 TO 

11,2111 TO 

15,6295 

30,8614 

16,1006 

GROl 

Grp 

Grp 

TOT; 

JP 

1 

2 

VL 

MINIMUM 

-19,0000 

3,0000 

-19,0000 

MAXIMUM 

46,0000 

51,0000 

51,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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O N E W A Y 

Variable FSC0RE8D 

By Variable MOT1CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

31 

32 

1,9321 

262,3103 

264,2424 

1,9321 

8,4616 

,2283 ,6361 

Group Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for M 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

29 

4 

33 

4,7586 

5,5000 

4,8 4 85 

2,9112 

2,8868 

2,8736 

,5406 

1,4434 

,5002 

3,6512 

, 9066 

3,8296 

TO 

TO 

TO 

5,8 

10,0 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

,0000 

2,0000 

11,0000 

9,0000 

TOTAL , 0000 11,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 
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Γ24: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-ΚΙΝΗΤΡΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 
ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ONE-WAY ANOVA) 

Γ24.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

O N E W A Y 

Variable BENI 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

4,7142 

52,1310 

56,8452 

Mean 

Squares 

4,7142 

,6436 

F 

Ratio 

7,3248 

F 

Prob. 

,0083 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

36 

47 

83 

Mean 

3,1523 

3,6332 

3,4246 

Standard 

Deviation 

,9286 

,6908 

,8326 

St andard 

Error 

,1548 

,1008 

,0914 

95 Pet Conf Int 

2,8381 

3,4303 

3,2428 

TO 

TO 

TO 

for 

3, 

3, 

3, 

Mean 

4665 

8360 

€064 

GROUP 

Grp 1 
Grp 2 

MINIMUM 

,6250 
2,2500 

MAXIMUM 

4,5000 
5,0000 

TOTAL ,6250 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable BEN2 
By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

2,7301 

83,3929 

86,1230 

Mean 

Squares 

2,7301 

1,0973 

F F 

Ratio Prob. 

2,4880 ,1189 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

44 

78 

Mean 

2,8358 

3,2131 

3,0486 

Standard 

Deviation 

,9005 

1,1477 

1,0576 

Standard 

Error 

,1544 

,1730 

,1197 

95 Pet Conf Int 

2,5216 

2,8641 

2,8102 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

3,1500 

3,5620 

3,2871 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

1,0000 

,0000 

MAXIMUM 

4,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable 

By Variable 

BEN 3 

MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

8,9793 

54,6717 

63,6510 

Mean 

Squares 

8,9793 

,6750 

F F 

Ratio Prob. 

13,3035 ,0005 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

36 

47 

83 

Mean 

2,9597 

3,6234 

Standard 

Deviation 

,9649 

,6930 

St, andard 

Error 

,1608 

,1011 

3,3355 ,8810 ,0967 

95 Pet Conf Int for Mear 

2,633·3 TO 

3,4199 TO 

3,1432 TO 

3,2862 

3,326E 

3,527? 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sura of 

Squares 

2,7301 

83,3929 

86,1230 

Mean 

Squares 

2,7301 

1,0973 

F F 

Ratio Prob. 

2,4880 ,1189 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

44 

78 

Mean 

,8358 

,2131 

Standard 

Deviation 

,9005 

1,1477 

St, andard 

Error 

,1544 

,1730 

3,0486 1,0576 ,1197 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,5216 TO 

2,8641 TO 

2,8102 TO 

3,1500 

3,5620 

3,2871 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

1,0000 

,0000 

MAXIMUM 

4,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable BEN3 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

8,9793 

54,6717 

63,6510 

Mean 

Squares 

8,9793 

,6750 

F F 

Ratio Prob. 

13,3035 ,0005 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Co unt 

36 

47 

83 

Mean 

2,9597 

3,6234 

3,3355 

St, andard 

Deviation 

,9649 

,6930 

,8810 

St, andard 

Error 

,1608 

,1011 

,0967 

95 Pet Conf Int 

2,633·3 

3,4199 

3,1432 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

3,2862 

3,8269 

3,5279 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

,0000 

2,0000 

,0000 

4,6000 

5,0000 

5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

V a r i a b l e BEN4 
By V a r i a b l e MOT2CODE 

Analys is of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

1,4000 

131,6000 

133,0000 

Mean 

Squares 

1,4000 

1,6872 

F F 

Ratio Prob. 

,8298 ,3651 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

45 

80 

Mean 

2,6000 

2,8667 

Standard 

Deviation 

1,1931 

1,3751 

St andard 

Error 

,2017 

,2050 

2,7500 1,2975 ,1451 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,1901 TO 

2,4535 TO 

2,4613 TO 

3,0099 

3,2798 

3,0387 

GROUP 

GrD 1 

Grp 2 

MINIMUM 

, 0000 

,0000 

MAXIMUM 

4,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ24.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCOREIB 
By V a r i a b l e MOT2CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

72 

73 

Sum of 

Squares 

12,5088 

3757,2750 

3769,7838 

Mean 

Squares 

12,5088 

52,1844 

F 

Ratio 

,2397 

F 

Prob 

,625 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

34 

40 

74 

Mean 

43,5000 

4 4,3250 

43,9459 

Standard 

Deviation 

7,3536 

7,1122 

7,1862 

Standard 

Error 

1,2611 

1,1245 

,8354 

95 Pet Conf Int for Mean 

40,9342 TO 

42,0504 TO 

42,2810 TO 

46,0658 

4 6,5996 

45,6108 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

23,0000 

27,0000 

23,0000 

MAXIMUM 

55,0000 

55,0000 

55,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2B 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

77 

78 

25,2503 

1449,5092 

1474,7595 

25,2503 

18,8248 

1,3413 ,2504 
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Standard Standard 

Group Count Mean Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

34 

45 

79 

29,1471 

30,2889 

29,7975 

5,4000 

3,3277 

4,3482 

,9261 

,4961 

,4892 

27,2629 

29,2891 

28,8235 

TO 

TO 

TO 

31,0312 

31,2886 

30,7714 

GROl 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

MINIMUM 

7,0000 

23,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 

TOTAL 7,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3B 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Racio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

80 

81 

11,8632 

1889,1246 

1900,9878 

11,8632 

23,6141 

,5024 ,4805 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

35 

47 

Mean 

27,5714 

28,3404 

Standard 

Deviation 

5,1921 

4,5981 

Standard 

Error 

,8776 

,6707 

95 Pct Conf Int-for Mean 

25,7879 TO 

26,9904 TO 

29,3550 

29,6905 

Total 82 28,0122 4,8445 ,5350 26,9477 TO 29,0766 

GROl 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

MINIMUM 

8,0000 

12,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

"35,0000 

TOTAL 8,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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O N E W A Y 

Variable FSCORE4B 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

77 

78 

127,5861 

9579,8000 

9707,3861 

127,5861 

124,4130 

1,0255 ,3144 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

34 

45 

Mean 

56,0000 

58,5667 

Standard 

Deviation 

12,5408 

9,9884 

Standard 

Error 

2,1507 

1,4890 

95 Pet Conf Int for Mean 

51,6243 TO 

55,5658 TO 

60,3/57 

61,5675 

Total 79 57,4620 11,1559 1,2551 54,9632 TO -~* ~> , -/ ~ -/ ~ 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

19,0000 

31,0000 

MAXIMUM 

80,0000 

78,0000 

TOTAL 19,0000 80,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE5B 
By V a r i a b l e MOT2CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

12,2362 

4854,2927 

4866,5288 

Mean 

Squares 

12,2362 

63,8723 

F 

Ratio 

/ ,1916 

F 

Prob 

, 662 

Group Count Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 
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Grp 1 

Grp 2 

Total 

35 

43 

62,6571 

63,4535 

6,9322 

8,7565 

1,1718 

1,3354 

60,2758 

60,7586 

TO 

TO 

65,0 

66,1 

78 63,0962 7,9499 ,9002 61,3037 TO 64,8 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

47,0000 

' · 29,0000 

29,0000 

MAXIMUM 

75,0000 

75,0000 

75,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE6B 
By V a r i a b l e MOT2CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

77 

78 

Sum of 

Squares 

, 0000 

1311,0443 

1311,0443 

Mean 

Squares 

,0000 

17,0265 

Racio Prcb. 

,0000 ,9997 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

33 

46 

Mean 

27,4242 

27,4239 

Standard 

Deviation 

3,6660 

4,4246 

St, andard 

Error 

, 6382 

,6524 

Total 79 27,4241 4,0998 ,4613 

95 Pet Conf Int for M 

26,1243 TO 28,7 

26,1100 TO ' 28,7 

26,5057 TO 28,3 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

21,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 

TOTAL 14,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 
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Variable FSC0RE7B 

By Variable M0T2C0DE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

2,9697 

5033,1232 

5036,0929 

Mean 

Squares 

2,9697 

66,2253 

F F 

Ratio Prob. 

,0448 ,8329 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

33 

45 

Mean 

47,7273 

48,1222 

Standard 

Deviation 

8,0050 

8,2332 

Standard 

Error 

1,3935 

1,2273 

78 47,9551 8,0873 ,9157 

95 Pet Conf Int for Hear. 

4 4,8888 TO 

45,6487 TO 

46,1317 TO 

50,565" 

50,595i 

49,778: 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

30,0000 

24,0000 

24,0000 

MAXIMUM 

60,0000 

59,0000 

60,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE8B 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

31 

32 

Sum of 

Squares 

,0114 

272,9583 

272,9697 

Mean 

Squares 

,0114 

8,8051 

Ratio Prob. 

,0013 ,9716 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

nt 

9 

24 

Mean 

22,0000 

21,9583 

Standard 

Deviation 

2,3452 

3,1551 

St, andard 

Error 

,7817 

,6440 

95 Pet Conf Int 

20,1973 TO 

20,6260 TO 

for Mean 

23,8027 

23,2906 
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Total 33 21,9697 2,9207 ,5084 20,9341 TO 23,0053 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

19,0000 

14,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

25,0000 

25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ24.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCOREID 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

70 

71 

Sum of 

Squares 

116,3491 

3566,0641 

3682,4132 

Mean 

Squares 

116,3491 

50,9438 

F F 

Ratio Prob. 

2,2839 ,1352 

Group Count Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

33 

39 

8,3333 

10,8846 

5,8131 

8,0863 

1,0119 

1,2948 

6,2721 TO 

8,2634 TO 

10,3946 

13,5059 

Total 72 9,7153 7,2017 ,8487 8,0230 ,TO 11,4076 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-1,0000 

-16,0000 

-16,0000 

MAXIMUM 

"26,0000 

27,0000 

27,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ- 135 



O N E W A Y 

Variable FSC0RE2D 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

73 

74 

208,1708 

2141,8292 

2350,0000 

208,1708 

29,3401 

7,0951 ,0095 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

32 

43 

75 

Mean 

5,4688 

8,8372 

7,4000 

Standard 

Deviation 

4,7924 

5,8347 

5,6353 

St andard 

Error 

,8472 

,8898 

,6507 

95 Pet Conf Int 

3,7409 TO 

7,0415 TO 

6,1034 TO 

for Mean 

7,1966 

10,6329 

8,6966 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

-3,0000 

-5,0000 

MAXIMUM 

19,0000 

22,0000 

TOTAL -5,0000 22,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3D 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

79 

80 

290,4976 

2367,7247 

2658,2222 

290,4976 

29,9712 

/9,6926 ,0026 

Group Count Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 
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Grp 1 

Grp 2 

Total 

34 

47 

81 

6,5882 

10,4255 

8,8148 

3,8068 

6,4090 

5,7644 

,6529 

,9349 

,6405 

5,2600 

8,5438 

7,5402 

TO 

TO 

TO 

7,9165 

12,3073 

10,0894 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

-9,0000 

-9,0000 

MAXIMUM 

17,0000 

25,0000 

25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable 

By Variable 
FSCORE4D 

MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

480,3949 

9189,8263 

9670,2212 

Mean 

Squares 

480,3949 

120,9188 

F 

Ratio 

3,9729 

Prob. 

,0498 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

33 

4 5 

Mean 

13,1212 

18,1444 

Standard 

Deviation 

9,0200 

12,2347 

Standard 

Error 

1,5702 

1,8238 

95 Pet Conf Int 

9,9229 TO 

14,4687 TO 

for Mean 

16,3196 

21,8202 

Total 78 16,0192 11,2066 1,2689 13,4925 TO 18,5459 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

1,0000 

-20,0000 

-20,0000 

MAXIMUM 

38,0000 

42,0000 

.42,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Γ- 137 



Variable FSC0RE5D 

By Variable M0T2C0DE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

Sum of 

Squares 

1 926,7732 

74 11076,5788 

75 12003,3520 

Mean 

Squares 

926,7732 

149,6835 

F F 

Ratio Prob. 

6,1916 ,0151 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 

34 

42 

76 

16,4412 

23,4643 

20,3224 

8,5748 

14,5252 

12,6509 

1,4706 

2,2413 

1,4512 

95 Pet Conf Int foj 

13,4493 TO 

18,9379 TO 

17,4315 TO 

27,99JG 

23,2132 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

-30,0000 

MAXIMUM 

43,0000 

65,0000 

TOTAL -30,0000 65,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

12,5418 

2376,8043 

2389,3462 

Mean 

Squares 

12,5418 

31,2737 

F F 

Ratio Prob. 

,4010 ,5285 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

32 

46 

7,2500 

8,0652 

4,7857 

6,0861 

,8460 

,8973 

5,5246 

6,2579 

TO 

TO 

8,9754 

9,8726 
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Total 78 7,7308 5,5705 ,6307 6,4748 TO 8,9867 

GROUP 

Grp 1 
Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

1,0000 
-12,0000 

-12,0000 

MAXIMUM 

18,0000 
26,0000 

26,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e F3CORE7D 
By V a r i a b l e MOT2CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.F. 

1 
75 
76 

Sum of 
Squares 

556,1833 
8260,9465 
8817,1299 

Mean 
Squares 

556,1833 " 
110,1460 

F 
Ratio 

5,0495 

F 
Prob 

,027 

Group 

Grp 1 
Grp 2 

Total 

nr 

32 
4 5 

77 

Mean 

10,4688 

15,9222 

13,6558 

Standard 
Deviation 

6,8391 
12,4417 

10,7710 

Standard 
Error 

1,2090 
1,8547 

1,2275 

95 Pet Conf Int for Mean 

8,0030 TO 12,9345 
12,1843 TO 19,6601 

11,2111 TO 16,100€ 

GROUP 

Grp 1 
Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 
-19,0000 

-19,0000 

MAXIMUM 

28,0000 
51,0000 

51,0000 

No range tests performed with fewer, than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE8D 
By Variable MOT2CODE 
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Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

31 

32 

Sum of 

Squares 

14,1869 

250,0556 

264,2424 

Mean 

Squares 

14,1869 

8,0663 

F F 

Ratio Prob. 

1,7588 ,1945 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

5 

24 

33 

Mean 

3,7778 

5,2500 

4,8485 

Standard 

Deviation 

3,4197 

2,6085 

2,8736 

Standard 

Error 

1,1399 

,5325 

,5002 

95 Pet Conf Int 

1,1492 TO 

4,1485 TO 

3,8296 TO 

for Mean 

6,4064 

6,3515 

5,8 67 4 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

1,0000 

,0000 

MAXIMUM 

10,0000 

11,0000 

11,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

Γ24 . 4 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TSCOREB 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

i.F. 

1 

57 

58 

Sum of 

Squares 

1453,5594 

100521,1270 

101974,6864 

Mean 

Squares 

1453,5594 

1763,5285 

F F 

Ratio Prob. 

,8242 ,3678 

Group Count Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 
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Grp 1 

Grp 2 

26 289,1538 

33 299,1515 

43,1673 8,4658 271,7182 TO 306,5895 

41,0547 7,1467 284,5941 TO 313,7089 

Total 59 294,7458 41,9307 5,4589 283,8186 TO 305,6730 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

187,0000 

169,0000 

169,0000 

MAXIMUM 

370,0000 

365,0000 

370,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

Γ24.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TSCORED 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

54 

55 

Sum of 

Squares 

9005,3571 

141337,0000 

150342,3571 

Mean 

Squares 

9005,3571 

2617,3519 

F 

Ratio 

3,4 4 06 

Prob. 

,0651 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

24 

32 

56 

Mean 

70,5000 

96,1250 

85,1429 

Standard 

Deviation 

33,3584 

61,1036 

52,2829 

Standard 

Error 

6,8093 

10,8017 

6,9866 

95 Pet Conf Int 

56,4140 TO 

74,0948 TO 

71,141-4 TO 

for Mean 

84,5860 

118,1552 

99,1443 

GROl 

Grp 

Grp 

TOT; 

JP 

1 

2 

\L 

MINIMUM 

7,0000 

-111,0000 

-111,0000 

MAXIMUM 

144,0000 

239,0000 

239,0000 
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No range t e s t s performed with fewer than t h r e e non-empty groups . 

Γ 2 4 . 6 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TQ1 

By Variable MOT2CODE 

Δ.Ο.Π. 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

80 

81 

Sum of 

Squares 

,3363 

85,9198 

86,2561 

Mean 

Squares 

,3363 

1,0740 

Ratio Prob. 

,3132 ,5773 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count Mean 

3,7429 

3,8723 

3,8171 

Standard 

Deviation 

1,1464 

,9468 

1,0319 

Standard 

Error 

,1938 

,1381 

,1140 

95 Pet Conf Int 

3,3490 TO 

3,5944 TO 

3,5903 TO 

for Mean 

4,1367 

4,1503 

Λ '• ~ ̂  °. 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

2,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ 2 4 . 7 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TQ2 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

,1341 

159,2534 

159,3875 

Mean 

Squares 

,1341 

2,0417 

Ratio 

, 0657 

F 

Prob. 

,7984 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

33 

47 

Mean 

2,6364 

2,5532 

Standard 

Deviation 

1,4752 

1,3958 

St, andard 

Error 

,2568 

,2036 

2,5875 1,4204 ,1588 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,1133 TO 

2,1434 TO 

2,2714 TO 

3,1594 

2,9630 

2,9036 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL )0C0 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ 2 4 . 8 . Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

O N E W A Y 

Variable QPER 

By Variable MOT2CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

D.F. 

1 

Sum of 

Squares 

3,0794 

Mean 

Squares 

3,0794 

F F 

Ratio Prob. 

4,8787 ,0322 
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Within Groups 

Total 

46 

47 

29,0353 

32,1148 

,6312 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

21 

27 

48 

Mean 

3,0357 

3,5463 

3,3229 

Standard 

Deviation 

,8925 

,7099 

,8266 

Standard 

Error 

,1948 

,1366 

,1193 

95 Pet Conf Int 

2,6295 

3,2655 

3,0829 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

3,4420 

3,8271 

3,5629 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,4500 

2,2500 

MAXIMUM 

4,0500 

4,9500 

TOTAL ,4503 4,9500 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ25: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-ΚΙΝΗΤΡΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ONE-WAY ANOVA) 

Γ25.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

O N E W A Y 

Variable BENI 

By Variable MOT3CCDE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

4,2174 

52,6278 

56,8452 

Mean 

Squares 

4,2174 

,6497 

Ratio Prob. 

6,4910 ,0127 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

43 

83 

Mean 

3,1606 

3,6171 

Standard 

Deviation 

,9524 

,6809 

Standard 

Error 

,1610 

,0983 

3,4246 ,8326 ,0914 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,8335 TO 

3,4194 TO 

3,2428 TO 

3,4873 

3,8148 

3,6064 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

, 6250 

2,5000 

MAXIMUM 

4,8750 

5,0000 

TOTAL ,6250 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable BEN2 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

>.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

,1352 

85,9878 

86,1230 

Mean 

Squares 

,1352 

1,1314 

F 

Ratio 

,1195 

F 

Prob 

,730 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

33 

45 

Mean 

,0000 

,0843 

Standard 

Deviation 

,9501 

1,1392 

Standard 

Error 

,1654 

,1698 

3,0486 1,0576 ,1197 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,6631 TO 

2,7420 TO 

2,8102 TO 

3,3369 

3,4265 

3,2871 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

1,0000 

,0000 

,0000 

5,0000 

5,0000 

5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable BEN3 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

81 

82 

Sum of 

Squares 

1,1513 

62,4997 

63,6510 

Mean 

Squares 

1,1513 

,7716 

Ratio Prob. 

1,4921 ,2254 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

48 

83 

Mean 

3,1976 

3,4361 

Standard 

Deviation 

1,0252 

,7546 

Standard 

Error 

,1733 

,1089 

3,3355 ,8810 ,0967 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,845-5 TO 

3,217,0 TO 

3,1432 TO 

3,5498 

3,6552 

3,5279 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Grp 1 

Grp 2 

,0000 

1,8333 

4,8333 

5,0000 

TOTAL , 0 0 0 0 5 , 0 0 0 0 

No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h fewer t h a n t h r e e n o n - e m p t y g r o u p s , 

O N E W A Y 

V a r i a b l e BEN4 
By V a r i a b l e MOT3CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

,3197 

132,6803 

133,0000 

Mean 

Squares 

,3197 

1,7010 

F 

Ratio 

, 1879 

Prob 

, 665 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

34 

46 

Mean 

2,6765 

2,8043 

Standard 

Deviation 

1,4082 

1,2224 

St, andard 

Error 

,2415 

,1802 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,1851 TO 

2,4 413 TO 

3,1678 

3,1673 

Total 80 2,7500 1,2975 ,1451 2,4 613 TO 3,0387 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

, 0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ25.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCOREiB 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

72 

73 

Sum of 

Squares 

376,2339 

3393,5499 

3769,7838 

Mean 

Squares 

376,2339 

47,1326 

F 

Ratio 

7,9824 

F 

Prob 

,006 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

31 

43 

74 

Mean 

41,2903 

45,8605 

43,9459 

Standard 

Deviation 

7,4440 

6,4201 

7,1862 

Standard 

Error 

1,3370 

,9791 

,8354 

95 Pet Conf Int 

38,5598 

43,8846 

42,2810 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

44,0208 

47,8363 

45,6108 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

23,0000 

27,0000 

23,0000 

MAXIMUM 

54,0000 

55,0000 

55,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2B 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

77 

78 

Sum of 

Squares 

77,9344 

1396,8251 

1474,7595 

Mean 

Squares 

77,9344 

18,1406 

Ratio Prob, 

i, 2961 ,0415 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

32 

4 7 

Mean 

28;5938 

30,6170 

Standard 

Deviation 

3,5547 

4,6744 

St, andard 

Error 

,6284 

,6818 

95 Pet Conf Int for Mean 

27,3121 TO 

29,24 4 6 TO 

29,8754 

31,9895 

Total 79 29,7975 4,3482 ,4892 28,8235 TO 30,7714 
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GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

18,0000 

7,0000 

34,0000 

35,0000 

TOTAL 7,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3B 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F c 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

80 

81 

138,0380 

1762,9498 

1900,9878 

138,0380 

22,0369 

6,2640 ,0144 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

48 

82 

Mean 

26,4706 

29,1042 

28,0122 

Standard 

Deviation 

4,8507 

4,5814 

4,8445 

St, andard 

Error 

,8319 

,6613 

,5350 

95 Pet Conf Int for Mean 

24,7781 TO 

27,7739 TO 

26,9477 TO 

28,1631 

30,4345 

29,0766 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

8,0000 

12,0000 

MAXIMUM 

34,0000 

35,0000 

TOTAL 1,0000 -35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE4B" 
By V a r i a b l e MOT3CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

Sum of Mean 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. Squares Squares 

1 

77 

78 

1090,3689 

8617,0171 

9707,3861 

1090,3689 

111,9093 

Ratio Prob. 

9,7433 ,0025 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

33 

46 

Mean 

53,0758 

60,6087 

Standard 

Deviation 

11,6459 

9,7490 

Standard 

Error 

2,0273 

1,4374 

79 57,4620 11,1559 1,2551 

95 Pet Conf Int for Mean 

48,9463 TO 

57,7136 TO 

54,9632 TO 

57,2052 

63,5038 

59,9608 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

19,0000 

40,0000 

19,0000 

MAXIMUM 

68,0000 

80,0000 

80,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable 

By Variable 

FSCORE5B 

MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

>.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

197,6702 

4668,8587 

4866,5288 

Mean 

Squares 

197,6702 

61,4324 

Ratio Prob. 

3,2177 ;0768 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

32 

46 

Mean 

61,1875 

64,4239 

Standard 

Deviation 

6,5571 

8,6101 

Standard 

Error 

1,1591 

1,2695 

-

95 Pet Conf Int 

58,8234 TO 

61,8 67-0 TO 

for Mean 

63,5516 

66,9808 

63;0962 7,9499 ,9002 61,3037 TO 64,8886 

GROUP 

Grp 1 

MINIMUM MAXIMUM 

47,0000 74,0000 
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Grp 2 

TOTAL 

29,0000 75,0000 

29,0000 75,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6B 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

77 

78 

Sum of 

Squares 

92,9031 

1218,1412 

1311,0443 

Mean 

Squares 

92,9031 

15,8200 

Ratio 

5, 8725 

Prob. 

,0177 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

45 

79 

Mean 

26,1765 

28,3667 

27,4241 

Standard 

Deviation 

3,3976 

4,3620 

4,0998 

St andard 

Error 

,5827 

,6503 

,4613 

95 Pet Conf Int for Mean 

24,9910 TO 

27,0562 TO 

26,5057 TO 

27,3619 

29,6772 

28,3424 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

18,0000 

14,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

33,0000 

35,0000 

35,0000 

No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h fewer t h a n t h r e e n o n - e m p t y g r o u p s . 

O N E W A Y 

Variable FSCORE7B 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

between Groups 

D.F. 

1 

Sum of 

Squares 

190,2210 

Mean 

Squares 

190,2210 

R a t i o P r o b . 

2 , 9 8 3 3 ,0882 
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Within Groups 

Total 

76 

77 

4845,8720 

5036,0929 

63,7615 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

31 

47 

Mean 

46,0323 

49,2234 

Standard 

Deviation 

8,1301 

7,8890 

Standard 

Error 

1,4602 

1,1507 

78 47,9551 8,0873 ,9157 

95 Pet Conf Int for Mean 

43,0501 TO 

46,9071 TO 

46,1317 TO 

49,0144 

51,5397 

49,7785 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

31,0000 

24,0000 

24,0000 

MAXIMUM 

59,0000 

60,0000 

60,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE8B 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

31 

32 

Sum of 

Squares 

23,4966 

249,4731 

272,9697 

Mean 

Squares 

23,4966 

8,0475 

F 

Ratio 

2,9197 

F 

Prob 

,097 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

13 

20 

33 

Mean 

20,9231 

22,6500 

21,9697 

Standard 

Deviation 

3,2265 

2,5603 

2,9207 

St, andard 

Error 

,8949 

,5725 

,5084 

95 Pet Conf· Int for Mean 

18,9733 - TO 

21,4517 TO 

20,9341 TO 

22,8728 

23,8483 

23,0053 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

14,0000 

16,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

25,0000 

TOTAL 14,0000 25,0000 
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No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h fewer t h a n t h r e e n o n - e m p t y g r o u p s . 

Γ 2 5 . 3 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σ Τ Ι Σ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCOREID 
By V a r i a b l e MOT3CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

i.F. 

1 

70 

71 

Sum of 

Squares 

3,2501 

3679,1631 

3682,4132 

Mean 

Squares 

3,2501 

52,5595 

Racio Prob. 

,0613 ,8043 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

30 

42 

72 

Mean 

9,9667 

9,5357 

9,7153 

Standard 

Deviation 

6,1671 

7,9268 

7,2017 

Standard 

Error 

1,1260 

1,2231 

,8487 

95 Pet Conf I 

7,6638 

7,0656 

8,0230 

TO 

TO 

TO 

nt for Mean 

12,2695 

12,0059 

11,4076 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

,0000 

•16,0000 

•16,0000 

26,0000 

27,0000 

27,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2D 

By Variable MOT3CODE" 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

73 

74 

28,2099 

2321,7901 

2350,0000 

28,2099 

31,8053 

,8870 ,3494 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

29 

46 

75 

Mean 

8,1724 

6,9130 

Standard 

Deviation 

6,4258 

5,0895 

Standard 

Error 

1,1932 

,7504 

7,4000 5,6353 ,6507 

95 Pet Conf Int for Mean 

5,7282 TO 

5,4016 TO 

6,1034 TO 

10,6166 

8,4244 

8,6966 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

-3,0000 

-5,0000 

MAXIMUM 

22,0000 

19,0000 

TOTAL -5,0000 22,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3D 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

79 

80 

Sum of 

Squares 

18,8737 

2639,3486 

2658,2222 

Mean 

Squares 

18,8737 

33,4095 

F F 

Ratio Prob. 

,5649 ,454; 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

47 

Mean 

,3824 

,4043 

Standard 

Deviation 

5,3768 

6,0529 

St, andard 

Error 

,9221 

,8829 

8,8148 5,7644 ,6405 

95 Pet Conf Int for Mean 

7,5063 TO 

6,6271 TO 

7,54 0'2 TO 

11,2584 

10,1814 

10,0894 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

3,0000 

-9,0000 

MAXIMUM 

23,0000 

25,0000 
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TOTAL -9,0000 25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4D 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

76 

77 

35,1403 

9635,0808 

9670,2212 

35,1403 

126,7774 

,2772 ,6001 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

33 

45 

Mean 

16,8030 

15,4444 

Standard 

Deviation 

11,2915 

11,2362 

Standard 

Error 

1,9656 

1,6750 

95 Pet Ccnf Int for Mean 

12,7992 TO 

12,0687 TO 

20,8068 

18,8202 

Total 78 16,0192 11,2066 1,2689 13,4925 TO 18,5459 

GROt 

Grp 

Grp 

TOT; 

;P 

1 

2 

\L 

MINIMUM 

,0000 

-20,0000 

-20,0000 

MAXIMUM 

41,5000 

42,0000 

42,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5D 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

74 

75 

Sum of 

Squares 

10,6882 

11992,6638 

12003,3520 

Mean 

Squares 

10,6882 

162,0630 

F F 

Ratio Prob. 

,0660 ,7980 
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Standard Standard 

Group Count Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

1 

5 

20,7742 

20,0111 

11,2952 

13,6225 

2,0287 

2,0307 

16,6311 

15,9184 

TO 

TO 

24,9173 

24,1038 

76 20,3224 12,6509 1,4512 17,4315 TO 23,2132 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

-30,0000 

MAXIMUM 

43,0000 

65,0000 

TOTAL -30,000! 65,0000 

Mo range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

76 

77 

Sum of 

Squares 

41,3274 

2348,0187 

2389,3462 

Mean 

Squares 

41,3274 

30,8950 

Ratio Prob. 

1,3377 ,2511 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

4 4 

Mean 

8,5588 

7,0909 

Standard 

Deviation 

5,1061 

5,8819 

St andard 

Error 

,8757 

,8867 

7,7308 5,5705 ,6307 

95 Pet Conf Int for Mean 

6,7772 TO 

5,3027 TO 

6,4748 TO 

10,3404 

3,8792 

8,9867 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

2,0000 

-12,0000 

.MAXIMUM 

21,0000 

26,0000 

TOTAL -12,0000 26,0000 
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No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h fewer t h a n t h r e e non-empty g r o u p s . 

O N E W A Y 

Variable FSC0RE7D 

By Variable M0T3C0DE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

75 

76 

Sum of 

Squares 

98,3089 

8718,8210 

8817,1299 

Mean 

Squares 

98,3089 

116,2509 

F 

Ratio 

F 

Prob. 

,8457 ,3607 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

31 

46 

77 

Mean 

15,0323 

12,7283 

13,6558 

Standard Standard 

Deviation Error ^ P c t C o n f I n t f o r M e a n 

10,3069 

11,0874 

10,7710 

1,8512 

1,6347 

1,2275 

11,2517 TO 

9,4357 TO 

11,2111 TO 

18,8129 

16,0208 

16,1C06 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

-19,0000 

-19,0000 

MAXIMUM 

46,0000 

51,0000 

51,0000 

No r a n g e t e s t s p e r f o r m e d w i t h fewer t h a n t h r e e non-empty g r o u p s , 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCORE8D 
By V a r i a b l e MOT3CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

31 

32 

Sum of 

Squares 

1,1655 

263,0769 

264,2424 

Mean 

Squares 

1,1655 

8,4864 

F F 

Ratio Prob. 

,1373 ,7135 
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Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

13 

20 

33 

Mean 

4,6154 

5,0000 

4,8485 

Standard 

Deviation 

2,9872 

2,8654 

2,8736 

Standard 

Error 

,8285 

,6407 

,5002 

95 Pct Conf Int 

2,8103 

3,6590 

3,8296 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

6,4205 

6,3410 

5,8674 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

10,0000 

11,0000 

11,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ25.4 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TFACT0R3 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

62 

63 

Sum of 

Squares 

58,0366 

929,5940 

987,6306 

Mean 

Squares 

58,0366 

14,9935 

Ratio 

3,8708 

F 

Prcb . 

, 0536 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Coun nt 

27 

37 

64 

Mean 

26,5563 

28,4846 

27,6711 

Standard 

Deviation 

3,5123 

4,1125 

3,9594 

St andard 

Error 

, 6760 

,6761 

,4949 

95 Pct Conf Int for Mean 

25,1669 TO 

27,1134 TO 

26,6821 TO 

27,9458 

29,8557 

28,6601 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

16,3598 

16,3424 

MAXIMUM 

31,8481 

34,6250 
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TOTAL 16,3424 34,6250 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ25.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e ΤFACTORD 
By V a r i a b l e MOT3CODE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

r t 

Ratio Pror 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

22 

23 

33,7946 

714,2103 

748,0049 

33,7946 

32,4641 

1,0410 ,3137 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

α 

15 

Mean 

10,5969 

8,1458 

Standard 

Deviation 

5,1626 

5,9820 

Standard 

Error 

1,7209 

1,5446 

95 Pet Conf Int for Mea: 

6,6286 TO 14,565: 
L - Ρ ; 

Total 24 9,0650 5,7028 1,1641 6,6569 TO 11,4' 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

4,1352 

-8,8022 

MAXIMUM 

18,7526 

16,2051 

TOTAL -8,8022 18,7526 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

Γ25.6. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e TQ1 Δ.Ο.Π. 
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By Variable M0T3C0DE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

D.F. 

1 
80 
81 

Sum of 
Squares 

13,7321 
72,5240 
86,2561 

Mean 
Squares 

13,7321 
,9066 

F F 
Ratio Prob. 

15,1476 ,0002 

Group 

Grp 1 
Grp 2 

Total 

Count Mean 
Standard Standard 

Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

35 
4 7 

82 

3,3429 
4,17 02 

3,8171 

1,1361 
,7890 

1,0319 

,1920 
,1151 

,1140 

2,9526 
3,9385 

3,5903 

TO 
TO 

TO 

3,7331 
4,4019 

4 , Ü 4 3 8 

GROl 

Grp 
Grp 

JP 

1 
2 

MINIMUM 

,0000 
2,0000 

MAXIMUM 

5,0000 
5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ25.7. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TQ2 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

Sum of 

Squares 

1 10,7716 

78 148,6159 

79 159,3875 

Mean 

Squares 

10,7716 

1,9053 

F F 

Ratio Prob. 

''5,653 4 ,0199 

Group Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 
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Grp 1 

Grp 2 

Total 

35 

45 

80 

2,1714 

2,9111 

2,5875 

1,5046 

1,2760 

1,4204 

,2543 

,1902 

,1588 

1,6546 

2,5277 

2,2714 

TO 

TO 

TO 

2,6883 

3,2945 

2,9036 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ 2 5 . 8 . Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

O N E W A Y 

Variable QPER 

By Variable MOT3CODE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

46 

47 

Sum of 

Squares 

1,7633 

30,3515 

32,1148 

Mean 

Squares 

1,7633 

,6598 

Ratio Prob. 

2,6725 ,1089 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

24 

2 4 

48 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Ccnf Int for Hear 

3,1312 

3,5146 

3,3229 

,9011 

,7125 

,8266 

,1839 

,1454 

,1193 

2,7508 TO 

3,2137 TO 

3,0829 TO 

3,511" 

3,815! 

3,562; 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

, 4500 

2,2500 

MAXIMUM 

4,3000 

4,9500 

TOTAL ,4500 4,9500 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ26: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ONE-WAY ANOVA) 

Γ26.1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e MOTI 
By V a r i a b l e SIZE 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

>.F. 

2 

71 

73 

Sum of 

Squares 

,6134 

79,3050 

79,9184 

Mean 

Squares 

,3067 

1,1170 

F F 

Ratio Prob. 

,2746 ,760" 

Group Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

27 

22 

25 

7 4 

2,7852 

2,8636 

2,6400 

2,7595 

,8610 

1,0372 

1,2490 

1,0463 

,1657 

,2211 

,2498 

,1216 

2,4446 

2,4038 

2,1244 

2,5170 

TO 

TO 

TO 

TO 

3,1258 

3,3235 

3,1556 

3 IC S 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

MINIMUM 

,2000 

, 8000 

, 0000 

MAXIMUM 

4,4000 

5,0000 

5,0000 

TOTAL , 0 0 0 0 5 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 

Variable MOT2 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Sum of Mean 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

71 

73 

Squares 

2,0705 

73,6127 

75,6832 

Squares 

1,0353 

1,0368 

Ratio 

,9985 

Prob. 

,3735 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

27 

22 

25 

74 

Mean 

3,6790 

4,0455 

3,6800 

Standard 

Deviation 

1,1491 

,7580 

1,0649 

Standard 

Error 

,2211 

,1616 

,2130 

95 Pet Conf Int for Mean 

3,7883 1,0182 ,1184 

3,2245 TO 

3,7094 TO 

3,2404 TO 

3,5524 TO 

4,1336 

4,3815 

4,1196 

4 , 0 2 4 2 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

2,6667 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

5,0000 

5,0000 

O N E W A Y 

Variable MOT3 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

71 

73 

Sum of 

Squares 

1,4869 

70,4726 

71,9595 

Mean 

Squares 

,7434 

,9926 

F 

Ratio 

,7490 

Prob. 

,4765 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

27 

22 

25 

74 

Mean 

3,8889 

3,6136 

3,5800 

Standard 

Deviation 

,8243 

,8719 

1,2390 

St andard 

Error 

,1586 

,1859 

,2478 

95 Pet Conf Int for Mean 

3", 7027 ,9928 ,1154 

3,5628 TO 

3,2270 TO 

3,06&6 TO 

3,4727 TO 

4,2150 

4,0002 

4,0914 

3,9327 

GROUP 

Grp 1 

MINIMUM 

1,5000 

MAXIMUM 

5,0000 
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Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

2,0000 

,0000 

,0000 

5,0000 

5,0000 

5,0000 

Γ26.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCOREIB 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

63 

65 

Sura of 

Squares 

52,9993 

3438,1674 

3491,1667 

Mean 

Squares 

26,4996 

54,5741 

L· 
Ratio 

, 4856 

F 

Prob . 

, 617 6 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

23 

20 

23 

66 

Mean 

44,5217 

44,4500 

42,6087 

43,8333 

Standard 

Deviation 

6,5565 

7,7015 

7,8783 

7,3287 

Standard 

Error 

1,3671 

1,7221 

1,6427 

,9021 

95 Pet Conf Int 

41,6865 

40,8456 

39,2019 

42,0317 

TO 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

47,3570 

48,0544 

46,0155 

45,6350 

GROl 

Grp 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

3 

MINIMUM 

27,0000 

29,0000 

23,0000 

MAXIMUM 

55,0000 

55,0000 

55,0000 

TOTAL 2 3 , 0 0 0 0 5 5 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2B" 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

2 

67 

69 

15,0022 

1342,1406 

1357,1429 

7,5011 

20,0319 

,3745 ,6891 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

25 

22 

23 

70 

Mean 

29,8400 

29,9545 

28,9130 

29,5714 

Standard 

Deviation 

5,5203 

3,8604 

3,6793 

•4,4349 

Standard 

Error 

1,1041 

,8230 

,7672 

,5301 

95 Pet Conf Int for Mea: 

27,5613 TO 32,118 

28,2429 TO 31,666 

27,3220 TO 30,504 

2 8 , 5 1 4 0 TO 3 0 , 6 2 8 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

7,0000 

18,0000 

23,0000 

7,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 

35,0000 

35,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE33 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

69 

71 

Sum of 

Squares 

44,2041 

1669,0737 

1713,2778 

Mean 

Squares 

22,1020 

24,1895 

F 

Ratio 

,9137 

Pr 

,4 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

nt 

26 

22 

24 

Mean 

28,2308 

28,5000 

26,7083 

Standard 

Deviation 

3,7556 

4,4267 

6,2726 

Standard 

Error 

,7365 

,9438 

1,2804 

95 Pet Conf Int 

26,7138 TO 

26,5373 TO 

24,0596 TO 

for Mea 

29,747 

30,462 

29,357 

72 27^8056 4,9123 ,5789 26,6512 TO 28,959 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

22,0000 

18,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 
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G r p 3 

TOTAL 

8 , 0 0 0 0 3 5 , 0 0 0 0 

8 , 0 0 0 0 3 5 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4B 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

2 

66 

68 

Sum of 

Squares 

127,3155 

8180,3221 

8307,6377 

Mean 

Squares 

63,6578 

123,9443 

F F 

Ratio Prob. 

,5136 ,6007 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

26 

22 

21 

69 

Mean 

57,8654 

58,1364 

55,0476 

57,0942 

Standard 

Deviation 

9,4505 

11,3612 

12,7219 

11,0531 

Standard 

Error 

1,8534 

2,4222 

2,7762 

1,3306 

95 Pet Conf Int for Mean 

54,0483 

53,0991 

49,2567 

TO. 

TO 

TO 

54,4390 TO 

61,6825 

63,1736 

60,8386 

5 9 , 7 4 9 4 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

By 

Va 

Va 

ri 

ri 

MINIMUM 

34,0000 

31,0000 

19,0000 

19,0000 

able FSCORE5B 

.able SIZE 

MAXIMUM 

75,0000 

76,0000 

76,0000 

76,0000 

O N E W A Y 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

65 

67 

Sum of 

Squares 

225,9627 

4029,4601 

4255,4228 

Mean 

Squares 

112,9814 

61,9917 

F 

Ratio 

1,8225 

F 

Prob 

,169 
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Group 

Standard Standard 

Count Mean Deviation Error 95 Pct Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

23 

21 

24 

63,7391 

64,7143 

60,4792 

6,1586 

7,4776 

9,5023 

1,2842 

1,6317 

1,9396 

61,0759 

61,3105 

56,4667 

TO 

TO 

TO 

66,4023 

68,1180 

64,4916 

68 62,8897 7,9696 ,9665 60,9607 TO 64,8187 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

54,0000 

47,0000 

29,0000 

29,0000 

MAXIMUM 

74,0000 

75,0000 

75,0000 

75,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE63 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

66 

68 

Sum of 

Squares 

45,3455 

1137,1327 

1182,4783 

Mean 

Squares 

22,6723 

17,2293 

F 

Ratio 

1,3159 

F 

Prob. 

,2752 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

nt 

22 

22 

25 

Mean 

27,9545 

28,0909 

26,3400 

Standard 

Deviation 

4,1459 

3,5174 

4,6384 

St. andard 

Error 

,8839 

,7499 

,9277 

95 Pct Coni Int for Meai 

26,1164 TO 

26,5314 TO 

24,4254 TO 

29,792' 

29, 650' 

28,254· 

Total 27,4130 4,1701 ,5020 26,4113 TO 28,414 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

22,0000 

21,0000 

14,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

33,0000 

35,0000 

35,0000 

O N E W A Y 
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Variable FSC0RE7B 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 
Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

2 

65 

67 

68,9648 

4321,2227 

4390,1875 

34,4824 

66,4803 

,5187 ,5977 

Group Couni Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

26 

19 

23 

48,8077 

48,2632 

46,5000 

6,7883 

9,1824 

8,6642 

1,3313 

2,1066 

1,8066 

46,0658 

43,8374 

42,7533 

TO 

TO 

TO 

51,5456 

52,6889 

50,2467 

Total 68 47,8750 8,0948 ,9816 45,9156 TO 49,8344 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

34,0000 

31,0000 

24,0000 

24,0000 

MAXIMUM 

59,0000 

60,0000 

60,0000 

60,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE83 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

2 

25 

27 

,2786 

242,4000 

242,6786 

,1393 

9,6960 

,0144 ,9857 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

10 

Mean 

22,2500 

22,1000 

Standard 

Deviation 

2,3146 

3,5103 

St :andard 

Error 

,8183 

1,1101 

95 Pet Conf Int for Mean 

20,3150 TO 24,1850 

19,5889 TO 24,6111 
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Grp 3 

Total 

10 

28 

22,0000 

22,1071 

3,2318 

2,9980 

1,0220 

,5666 

19,6881 TO 24,3119 

20,9446 TO 23,2697 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

MINIMUM 

19,0000 

14,0000 

16,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

25,0000 

25,0000 

TOTAL 14,0000 25,0000 

Γ26.3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCOREID 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

61 

63 

Sum of 

Squares 

268,5547 

3142,5664 

3411,1211 

Mean 

Squares 

134,2774 

51,5175 

Ratio 

2,6064 

IT 
L 

Prob. 

,0820 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

Count 

?? 

23 

64 

Mean 

12,0000 

10,5789 

7,2391 

9,8672 

Standard 

Deviation 

7,9821 

4,5499 

8,0677 

7,3583 

Standard 

Error 

1,7018 

1,0438 

1,6822 

,9198 

95 Pet Conf Int-for Mean 

8,4609 TO 

8,3860 TO 

3,7504 TO 

8,0291 - TO 

15,5391 

12,7719 

10,7279 

1 1 , 7 0 5 2 

GROl 

Grp 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

3 

MINIMUM 

1,0000 

2,0000 

-16,0000 

MAXIMUM 

" 27,0000 

20,0000 

26,0000 

TOTAL - 1 6 , 0 0 0 0 2 7 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 
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Variable FSC0RE2D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

63 

65 

Sum of 

Squares 

2,4028 

1954,4609 

1956,8636 

Mean 

Squares 

1,2014 

31,0232 

F 

Ratio 

,0387 

F 

Prob. 

,9620 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

.nt 

23 

20 

23 

66 

Mean 

7,1739 

6,7000 

6,9565 

6,9545 

Standard 

Deviation 

4,6967 

5,9303 

6,0338 

5,4869 

Standard 

Error 

,9793 

1,3261 

1,2581 

,6754 

95 Pet Co 

5,1429 

3,9245 

4,3473 

5,6057 

nf Int 

TO 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

9,2049 

9,4755 

9,5657 

8,3034 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

,0000 

-3,0000 

-5,0000 

-5,0000 

MAXIMUM 

15,0000 

22,0000 

21,0000 

22,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

68 

70 

Sum of 

Squares 

113,5426 

2308,3165 

2421,8592 

Mean 
Squares 

56,7713 

33,9458 

Ratio Prob. 

1,6724 ,1954 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

nt 

25 

22 

Mean 

8,7200 

10,5909 

Standard 

Deviation 

5,8347 

6,1849 

Standard 

Error 

1,1669 

1,3186 

95 Pet Conf Int 

6,3116 TO 

7,8487 TO 

for Mean 

11,1284 

13,3331 
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Grp 3 

Total 

24 7,4583 5,4691 1,1164 5,1489 TO 9,7677 

71 8,8732 5,8820 ,6981 7,4810 TO 10,2655 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

MINIMUM 

1,0000 

3,0000 

-9,0000 

MAXIMUM 

23,0000 

25,0000 

17,0000 

TOTAL - 9 , 0 0 0 0 2 5 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

2 

65 

67 

Sum of 

Squares 

810,4998 

6961,4524 

7771,9522 

Mean 

Squares 

405,2499 

107,0993 

F F 

Ratio Prob. 

3,7839 ,0279 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

.ηΰ 

25 

22 

21 

63 

Mean 

19,3000 

16,5000 

10,9524 

15,8162 

Standard 

Deviation 

9,8763 

10,9707 

10,2297 

10,7703 

Standard 

Error 

1,9753 

2,3390 

2,2323 

1,3061 

95 Pet Conf Int for Mean 

15,2233 TO 

11,6358 TO 

6,2959 TO 

13,2092 TO 

23,3767 

21,3642 

15,6089 

18,4231 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

1,0000 

,0000 

-20,0000 

-20,0000 

MAXIMUM 

41,5000 

42,0000 

31,0000 

42,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: LSD test with significance level ,05 
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The difference between two means is significant if 

MEAN (J)-MEAN(I) >= 7,3178 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 2,82 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

Mean SIZE 

3 2 1 

1 0 , 9 5 2 4 Grp 3 

1 6 , 5 0 0 0 Grp 2 

1 9 , 3 0 0 0 Grp 1 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 

level ,05 

The d i f f e r e n c e b e t w e e n two means i s s i g n i f i c a n t i f 
MEAN (J)-MEAN(I) >= 7,3178 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
w i t h t h e f o l l o w i n g v a l u e ( s ) for RANGE: 3,48 

(*) I n d i c a t e s s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s which a r e shown i n t h e l o w e r t r i a n g l e 

G G G 
r r r 
Ρ Ρ Ρ 

Mean 

10,9524 

16,5000 

19,3000 

Grp 

Grp 

Grp 

-J 

2 

1 

3 2 1 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

SUm of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Rario Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

2 

63 

1453,1445 

9750,1017 

726,5722 

154,7635 

4,6947 ,0126 
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Total 65 11203,2462 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

nt 

22 

21 

23 

66 

Mean 

21,7273 

25,8095 

14,5000 

20,5076 

Standard 

Deviation 

8,3904 

15,2434 

12,8355 

13,1285 

Standard 

Error 

1,7888 

3,3264 

2,6764 

1,6160 

95 Pct Conf Int for Mean 

18,0072 TO 25,4474 

18,8708 TO 32,7482 

8,9495 TO 20,0505 

17,2802 TO 23,735C 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

MINIMUM 

8,0000 

,0000 

-30,0000 

MAXIMUM 

37,0000 

65,0000 

41,0000 

TOTAL -30,0000 65,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: LSD test with significance level ,05 

The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN (I) >= 8,7967 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 2,83 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

Mean SIZE 

3 1 2 

1 4 , 5 0 0 0 G r p 3 

2 1 , 7 2 7 3 G r p 1 

2 5 , 8 0 9 5 G r p 2 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 

level ,05 

The difference between two means is significant if 
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MEAN (J)-MEAN(I) >= 8,7967 * RANGE * SQRT{1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 3,48 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

Mean SIZE 

3 1 2 

14,5000 

21,7273 

25,8095 

G r p 3 

G r p 1 

G r p 2 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

65 

67 

Sum of 

Squares 

466,3711 

1844,8495 

2311,2206 

Mean 

Squares 

233,1855 

28,3823 

F 

Ratio 

8,2159 

Γ 

Prob . 

,0007 

Group Count Mean 

Standard Standard 

Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

21 

22 

25 

8,2381 

11,0000 

4,7200 

4,0608 

6,4734 

5,1439 

,8861 

1,3801 

1,0288 

6,3896 TO 

8,1299 TO 

2,5967 TO 

10,G366 

13,8701 

6,8433 

Total 7,8382 5,8733 ,7122 6,4166 TO 9,2599 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

2,0000 

2,0000 

-12,0000 

-12,0000 

MAXIMUM 

20,0000 

26,0000 

14,0000 

26,0000 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable SIZE 
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Multiple Range Tests: LSD test with significance level ,05 

The difference between two means is significant if 

MEAN (J)-MEAN(I) >= 3,7671 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 2,82 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

M e a n S I Z E 

3 1 2 

4,7200 

8,2381 

11,0000 

GID 3 

Gro 1 

Grp 2 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 

level ,05 

The difference between two means is significant if 

MEAN (J)-MEAN(I) >= 3,7671 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 3,48 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

Mean SIZE 

3 1 2 

4,7200 

8,2381 

11,0000 

Grp 3 

Grp 1 

Grp 2 

O N E W A Y 

Variable FSCORE7D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

2 
64 
66 

817,1502 
7359,4542 
8176,6045 

4 0 8 , 5 7 5 1 
1 1 4 , 9 9 1 5 

3,5531 ,0344 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Total 

: n t 

2 5 
19 
2 3 

Mean 

15,4000 
17,4737 

9,1522 

S t a n d a r d 
D e v i a t i o n 

8,8318 
1 2 , 5 6 2 6 
10,9684 

S t a n d a r d 
E r r o r 

1,7664 
2 , 8 8 2 1 
2 , 2 8 7 1 

13,8433 11,1305 

95 Pet Conf Int for Mean 

1,3598 

11,7544 TO 

11,4187 TO 

4,4091 TO 

11,1283 TO 

19,0456 

23,5287 

13,8953 

1 6 , 5 5 3 2 

GROl 

G r p 
G r p 
G r p 

TOT; 

JP 

1 
2 
3 

VL 

MINIMUM 

1 , 0 0 0 0 
3 , 0 0 0 0 

- 1 9 , 0 0 0 0 

- 1 9 , 0 0 0 0 

MAXIMUM 

3 9 , 0 0 0 0 
5 1 , 0 0 0 0 
3 4 , 0 0 0 0 

5 1 , 0 0 0 0 

O N E W A Y 

Variable FSCORE7D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: LSD test with significance level ,05 

The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN (I) >= 7,5826 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 

with the following value(s) for RANGE: 2,83 

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle 

M e a n S I Z E 

G G G 
r r r 

Ρ Ρ Ρ 

3 1 2 

9 , 1 5 2 2 
1 5 , 4 0 0 0 
1 7 , 4 7 3 7 

G r p 
Grp 
Grp 

3 
1 
2 

O N E W A Y 

Variable ESCORE7D 

By Variable SIZE 

Multiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 

level ,05 
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The d i f f e r e n c e b e t w e e n two means i s s i g n i f i c a n t i f 
MEAN(J)-MEAN (I) >= 7 , 5 8 2 6 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1 / N ( J ) ) 
w i t h t h e f o l l o w i n g v a l u e ( s ) f o r RANGE: 3,48 

(*) I n d i c a t e s s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s which a r e shown i n t h e l o w e r t r i a n g l e 

G G G 

r r r 

Ρ Ρ Ρ 

Mean SIZE 
3 1 2 

9,1522 

15,4000 

17,4737 

Grp 

Grp 

Grp 

3 

1 

2 

O N E W A Y 

Variable FSCORE8D 

By Variable SIZE 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

2 

25 

27 

Sum of 

Squares 

22,5286 

218,9000 

241,4286 

Mean 

Squares 

11,2643 

8,7560 

Ratio Prob. 

1,2865 ,2939 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

Count 

8 

10 

10 

Mean 

6,2500 

4,5000 

4,1000 

Standard 

Deviation 

3,3700 

2,7588 

2,8067 

Standard 

Error 

1,1915 

,8724 

,8876 

95 Pet Conf Int for Mean 

3,4326 TO 9,0674 

2,5265 TO ' 6,4735 

2,0922 TO 6,1078 

Total 28 4,8571 2,9903 ,5651 3,6976 TO 6,0167 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

Grp 3 

TOTAL 

MINIMUM 

2,0000 

,0000 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

11,0000 

9,0000 

9,0000 

11,0000 
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Γ27: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ONE-WAY ANOVA) 

Γ27.1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e MOTI 
By V a r i a b l e AWARD 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

80 

81 

Sum of 

Squares 

,3569 

85,9475 

86,3044 

Mean 

Squares 

,3569 

1,0743 

F F 

Ratio Prob. 

,3322 ,5660 

Group Count 

Standard Standard 

Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

38 

4 4 

82 

2,7632 

2,8955 

2,8341 

1,0530 

1,0221 

1,0322 

,1708 

,1541 

,1140 

2,4170 

2,5847 

2,6073 

TO 

TO 

TO 

3,1093 

3,2062 

3,0610 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

,2000 

MAXIMUM 

4,8000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable MOT2 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

0 

1 

,2670 

77,1219 

77,3889 

,2670 

,9640 

,2770 ,6001 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Co unt 

38 

44 

82 

Mean 

3,7719 

3,8864 

3,8333 

Standard 

Deviation 

,9173 

1,0342 

,9775 

Standard 

Error 

,1488 

,1559 

,1079 

95 Pet Co 

3,4704 

3,5720 

3,6186 

nf Int 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

4,0734 

4,2008 

4,04 81 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable MOT3 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

80 

81 

Sum of 

Squares 

,0527 

80,0601 

80,1128 

Mean 

Squares 

,0527 

1,0008 

Ratio Prob. 

,0527 ,8191 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

38 

44 

82 

Mean 

3,7895 

3,7386 

Standard 

Deviation 

,9839 

1,0144 

Standard 

Error 

,1596 

,1529 

3,7622 ,9945 ,1098 

95 Pet Conf Int for Meai 

3,4661 TO 

3,4302 TO 

3,5437 TO 

4,112! 

4,047i 

3, 980' 

GROl 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

MINIMUM 

,0000 

1,5000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 
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TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

Γ27.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable FSCOREIB 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

70 

71 

Sum of 

Squares 

63,4095 

3697,7016 

3761,1111 

Mean 

Squares 

63,4 09.5 

52,8243 

Ratio 

1,2004 

F 

Prob. 

,2770 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

33 

39 

72 

Mean 

44,9091 

43,0256 

43,8889 

Standard 

Deviation 

7,1779 

7,3430 

7,2783 

Standard 

Error 

1,2495 

1,1758 

,8578 

95 Pet Conf I 

42,3639 

40,6453 

42,1786 

TO 

TO 

TO 

nt for Mean 

4 7,4543 

4 5,4060 

45,5992 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 

Grp 1 

Grp 2 

27,0000 

23,0000 

55,0000 

55,0000 

TOTAL 23,0000 55,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 
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Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

75 

76 

Sum of 

Squares 

10,9054 

1457,4063 

1468,3117 

Mean 

Squares 

10,9054 

19,4321 

F F 

Ratio Prob. 

,5612 ,4561 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

34 

43 

Mean 

30,1765 

29,4186 

Standard 

Deviation 

3,3255 

5,1001 

Standard 

Error 

,5703 

,7778 

95 Pet Conf Int for Mean 

29,0162 TO 

27,8490 TO 

31,3368 

30,9882 

Total 77 29,7532 4,3954 ,5009 28,7556 TO 30,7509 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

23,0000 

7,0000 

7,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 

35,0000 

Mo range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

20,4413 

1827,5462 

1847,9875 

Mean 

Squares 

20,4413 

23,4301 

IT 

Ratio 

,8724 

-

F 

Prob. 

,3532 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

37 

43 

80 

Mean 

28,4324 

27,4186 

27,8875 

Standard 

Deviation 

4,6520 

4,9963 

4
V
8366 

Standard 

Error 

,7648 

,7619 

,5407 

95 Pet Conf Int for Mean 

26,8814 TO 

25,8810 TO 

26,8112 TO 

29,9835 

28,9563 

28,9638 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Grp 1 12,0000 35,0000 

Grp 2 8,0000 34,0000 

TOTAL 8,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

75 

76 

Sum of 

Squares 

700,9406 

8611,8776 

9312,8182 

Mean 

Squares 

700,9406 

114,8250 

Ratio 

6,1044 

F 

Prob. 

, 0158 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

L 

4 
3 

Mean 

60,5294 

54,4535 

Standard 

Deviation 

10,2017 

11,1028 

Standard 

Error 

1,7496 

1,6932 

95 Pet Conf Int for Mean 

56,9699 TO 

51,0366 TO 

64,0890 

57,8704 

Total 77 57,1364 11,0696 1,2615 54,6239 TO 59,6489 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

40,0000 

19,0000 

19,0000 

MAXIMUM 

80,0000 

71,0000 

80,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

74 

75 

111,0398 

4509,4437 

4620,4836 

111,0398 

60,9384 

1,8222 ,1812 

Group Count Mean 

Standard 

Deviation 

Standard 

Error 95 Pet Conf Int for Mean 

Grp 1 

Grp 2 

36 

40 

64,0833 

61,6625 

8,8974 

6,6770 

1,4829 

1,0557 

61,0729 TO 

59,5271 TO 

67,0938 

63,7979 

Total 76 62,8092 7,8490 ,9003 61,0156 TO 64,6028 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

29,0000 

47,0000 

29,0000 

MAXIMUM 

75,0000 

75,0000 

75,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

75 

76 

Sum of 

Squares 

11,8573 

1229,8440 

1241,7013 

Mean 

Squares 

11,8573 

16,3979 

F 

Ratio 

,7231 

Prob. 

,3978 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

42 

77 

Mean 

27,8000 

27,0119 

27,3701 

Standard 

Deviation 

4,4576 

3,6767 

4,0421 

Standard 

Error 

,7535 

,5673 

,4606 

95 Pet Conf Int for Mean 

26,2687 TO 

25,8662 TO 

26,452'7 TO 

29,3313 

28,1576 

28,2876 

GROl 

Grp 

Grp 

JP 

1 

2 

MINIMUM 

14,0000 

18,0000 

MAXIMUM 

35,0000 

35,0000 
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TOTAL 14,0000 35,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 0 N E W

A Y - - - - - - - - -

Variable FSCORE7B 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Sum of Mean 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

nt 

36 

40 

Mean 

48,8056 

46,7625 

Standard 
Deviation 

8,6283 

7,4713 

Standard 
Error 

1,4380 

1,1813 

95 Pet Conf Int for Mean 

45,8862 TO 

44,3731 TO 

51,7249 

49,1519 

Total 76 47,7303 8,0513 ,9235 45,8905 TO 49,5701 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

24,0000 

30,0000 

24,0000 

MAXIMUM 

60,0000 

58,0000 

60,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE8B 

By Variable AWARD 

D.F. Squares Squares Ratio Prob. 

1 79,0878 79,0878 1,2237 ,2722 

74 4782,6326 64,6302 

75 4861,7204 

Standard Standard 

int Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 

36 48,8056 8,6283 1,4380 45,8862 TO 51,7249 

40 46,7625 7,4713 1,1813 44,3731 TO 49,1519 

76 47,7303 8,0513 ,9235 45,8905 TO 49,5701 

INIMUM MAXIMUM 

4,0000 60,0000 

0,0000 58,0000 

4,0000 60,0000 

performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

FSCORE8B 

AWARD 

Analysis of Variance 

Sum of Mean F F 

D.F. Squares Squares Ratio Prob, 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

29 

30 

1,4101 

257,4286 

258,8387 

•1,4101 

8,8768 

,1589 ,6931 

Γ- 184 



Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

14 

17 

31 

Mean 

21,5714 

22,0000 

21,8065 

Standard 

Deviation 

3,5020 

2,4749 

2,9373 

Standard 

Error 

,9359 

,6002 

,5276 

95 Pct Conf Int 

19,5495 

20,7275 

20,7290 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

23,5934 

23,2725 

22,8839 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

14,0000 

19,0000 

14,0000 

MAXIMUM 

25,0000 

25,0000 

25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

Γ27.3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e FSCOREID 
By V a r i a b l e AWARD 

A n a l y s i s of V a r i a n c e 

S o u r c e 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

68 

69 

Sum of 

Squares 

35,6504 

3496,5674 

3532,2179 

Mean 

Squares 

35,6504 

51,4201 

Ratio Prob. 

,6933 ,408( 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

32 

38 

70 

Mean 

8,8438 

10", 2763 

9,6214 

Standard 

Deviation 

7,3533 

7,0142 

7", 154 8 

Standard 

Error 

1,2999 

1,1378 

,8552 

95 Pct Conf Int for Mean 

6,1926 TO 

7,9708 TO 

7,9154 TO 

11,4949 

12,5318 

11,3274 

GROUP MINIMUM MAXIMUM 
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Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

-16,0000 

,0000 

-16,0000 

26,0000 

27,0000 

27,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE2D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

71 

72 

Sum of 

Squares 

5,1015 

2180,8163 

2185,9178 

Mean 

Squares 

5,1015 

30,7157 

Ratio 

,1661 

Prob . 

, 6846 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

32 

41 

73 

Mean 

6,9063 

7,4390 

Standard 

Deviation 

6,2494 

4,9247 

Standard 

Error 

1,1048 

,7691 

7,2055 5,5100 ,6449 

95 Pet Conf Int for Mean 

4,6531 TO 

5,884 6 TO 

5,9199 TO 

9,1594 

8,9934 

8,4911 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

-5,0000 

-3,0000 

MAXIMUM 

22,0000 

21,0000 

TOTAL -5,0000 22,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE3D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

F F 

Ratio Prob. 
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Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

77 

78 

80,0595 

2505,0291 

2585,0886 

80,0595 

32,5328 

2,4609 ,120? 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

36 

43 

79 

Mean 

7,5833 

9,6047 

Standard 

Deviation 

5,9299 

5,5082 

St, andard 

Error 

,9883 

,8400 

8,6835 5,7569 ,6477 

95 Pet Conf Int for Mean 

5,5769 TO 

7,9095 TO 

7,3941 TO 

9,5897 

11,2998 

9,9730 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-9,0000 

2,0000 

-9,0000 

MAXIMUM 

21,0000 

25,0000 

25,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable FSCORE4D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

. F. 

1 

7 4 

75 

Sum of 

Squares 

555,4306 

8557,2371 

9112,6678 

Mean 

Squares 

555,4306 

115,6383 

Ratio Prob. 

H , O'JJi , 0316 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

33 

43 

Mean 

12,6970 

18,1512 

Standard 

Deviation 

12,0532 

9,6464 

Standard 

Error 

2,0982 

1,4711 

95 Pet Conf int 

8,4231 TO 

15,1824 TO 

for Mear 

16,970S 

21,119E 

Total 76 15,7829 11,0228 1,2644 13,2641 TO 18,301' 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

-20,0000 

4,0000 

MAXIMUM 

42,0000 

41,5000 

Γ- 187 



TOTAL -20,0000 42,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups, 

O N E W A Y 

Variable FSCORE5D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

72 

73 

Sum of 

Squares 

55,0223 

11805,3864 

11860,4088 

Mean 

Squares 

55,0223 

163,9637 

Ratio Prob. 

,335c ,5642 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

39 

74 

Mean 

19,2857 

21,0128 

20,1959 

Standard 

Deviation 

15,5480 

9,7147 

12,7464 

Standard 

Error 

2,6281 

1,5556 

1,4817 

95 Pet Conf Int for Mean 

13,94 4 8 TO 

17,8637 TC 

17,2428 TO 

24,6266 

24,1620 

23,1491 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-30,0000 

,0000 

-30,0000 

MAXIMUM 

65,0000 

51,0000 

65,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSCORE6D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 
Within Groups 

i.F. 

1 

74 

Sum of 

Squares 

,1605 

2343,2605 

Mean 

Squares 

,1605 

31,6657 

R a t i o Prob. 

,0051 ,9434 
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Total 75 2343,4211 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

34 

42 

Mean 

7,7647 

7,8571 

Standard 

Deviation 

6,9981 

4,2113 

Standard 

Error 

1,2002 

,6498 

7,8158 5,5898 ,6412 

95 Pet Conf Int for Mean 

5,3230 TO 

6,5448 TO 

6,5385 TO 

10,2065 

9,1695 

9,0931 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-12,0000 

1,0000 

-12,0000 

MAXIMUM 

26,0000 

20,0000 

26,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups 

O N E W A Y 

Variable F5CORE7D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.F. 

1 

73 

74 

Sum of 

Squares 

46,6205 

8564,8795 

8611,5000 

Mean 

Squares 

46,6205 

117,3271 

Ratio 

,3974 

c 

Prob. 

,5304 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

35 

40 

75 

Mean 

12,8571 

14,4375 

13,7000 

Standard 

Deviation 

12,6401 

8,9623 

10,7876 

Standard 

Error 

2,1366 

1,4171 

1,2456 

95 Pet Conf Int for Mean 

8,5151 TO 

11,5712 - TO 

11,2180 TO 

17,1992 

17,3038 

16,1820 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

TOTAL 

MINIMUM 

-19,0000 

1,0000 

-19,0000 

MAXIMUM 

51,0000 

39,0000 

51,0000 
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No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

O N E W A Y 

Variable FSC0RE8D 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

29 

30 

Sum of 

Squares 

4,3914 

247,0924 

251,4839 

Mean 

Squares 

4,3914 

8,5204 

F F 

Ratio Prob. 

,5154 ,4786 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

Count 

14 

17 

31 

Mean 

5,2857 

4,5294 

Standard 

Deviation 

1,8157 

3,5728 

St andard 

Error 

,4853 

,8665 

4,8710 2,8953 ,5200 

95 Pet Conf Int for Mean 

4,2374 TO 

2,6925 TO 

3,8090 TO 

6,3341 

6,3664 

5,9330 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

2,0000 

,0000 

MAXIMUM 

9,0000 

11,0000 

TOTAL ,0000 11,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 

Γ- 190 



Γ27.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

V a r i a b l e TQ1 
By V a r i a b l e AWARD 

Δ.Ο.Π. 

Analysis of Variance 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

D.F. 

1 

78 

79 

Sum of 

Squares 

2,0596 

82,7404 

84,8000 

Mean 

Squares 

2,0596 

1,0608 

F F 

Ratio Prob. 

1,9416 ,1675 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Total 

nt 

37 

43 

80 

Mean 

3,9730 

3,6512 

3,8000 

Standard 

Deviation 

,8656 

1,1523 

1,0361 

St, andard 

Error 

,1423 

,1757 

,1158 

95 Pet Co 

3,6844 

3,2965 

3,5694 

nf Int 

TO 

TO 

TO 

for Mean 

4,2616 

4,0058 

4,0306 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

2,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ27.5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΠ 

O N E W A Y 

Variable TQ2 

By Variable AWARD 

Analysis of Variance 

Source D.F. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F F 

Ratio Prob. 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1 

76 

77 

4,7411 

148,5537 

153,2949 

4,7411 

1,9547 

2,4256 ,1235 

Group 

Grp 1 

Grp 2 

Count 

37 

41 

Mean 

2,8108 

2,3171 

Standard 

Deviation 

1,3711 

1,4220 

St. andard 

Error 

,2254 

,2221 

95 Pet Conf Int for Mean 

2,3537 TO 

1,8682 TO 

3,2680 

2,7659 

Total 78 2,5513 1,4110 ,1598 2,2332 TO 2,8694 

GROUP 

Grp 1 

Grp 2 

MINIMUM 

,0000 

,0000 

MAXIMUM 

5,0000 

5,0000 

TOTAL ,0000 5,0000 

No range tests performed with fewer than three non-empty groups. 
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Γ28: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ-

ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ANOVA-SIMPLE FACTORIAL DESIGN) 

Γ28.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * * 

TSCOREB 

by iMOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums 

All 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

84 cases were procès 
25 cases (29,8 pet) were missing. 

effects entered simultaneously 

Sum of 
Squares 

18884,488 
. 3058,080 
2058,713 
9111,025 

10674,577 
1814,535 
4179,241 
24,977 

21194,047 

80780,639 

101974,686 

DF ' 

3 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

6 

52 

58 

Mean 
Square 

6294,829 
3058,080 
2058,713 
9111,025 

3558,192 
1814,535 
4179,241 

24,977 

3532,341 

1553,474 

1758,184 

F 

4,052 
1, 969 
1,325 
5,865 

2,290 
1, 168 
2,690 
,016 

2,274 

-

S 
of 

,0 
,1 
,2 
,0 

,0 
,2 
1 

r — 
G 

Q 

sed. 
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Γ28.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

* * * A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E 

TSCORED 

by MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

18398,266 

1462,322 

18280,248 

3075,468 

10443,354 

9800,052 

812,794 

1461,171 

23510,298 

126832,059 

150342,357 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

49 

55 

Mean 

Square 

6132,755 

1462,322 

18280,248 

3075,468 

3481,118 

9800,052 

812,794 

1461,171 

3918,383 

2588,409 

2733,497 

F 

2,369 

,565 

7,062 

1, 188 

1,345 

3,786 

,314 

,565 

1,514 

S 

of 

,0 

,4 
,0 

,2 

,2 

,0 

,5 

,4 

,1 

84 cases were processed. 

28 cases (33,3 pet) were missing. 

Γ28.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΕΙΩΝ 

-*• * -ir A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E 

BENI 

by MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Sum of Mean 
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Source of Variation Squares DF Square of F 

Main Effects 

MOTICODE 

M0T2C0DE 

M0T3C0DE 

2-Way Interactions 

M0T1C0DE M0T2C0DE 

MOTICODE MOT3CODE 

M0T2C0DE M0T3C0DE 

Explained 

Residual 

Total 

7,109 

,517 

2,335 

3,651 

1,701 

,211 

1,149 

,219 

9,921 

46,924 

56,845 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

76 

82 

2,370 

,517 

2,335 

3,651 

,567 

,211 

1,149 

,219 

1,653 

,617 

, 693 

3,838 

,837 

3,782 

5,913 

,918 

,342 

1,861 

,355 

2,678 

,013 

,363 

,055 

,017 

,436 

,560 

,177 

,553 

,021 

84 cases were processed. 

1 cases (1,2 pet) were missing. 

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * * 

BEN2 

by MOTICODE 

MOT2CODE 

M0T3C0DE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTICODE MOT2CODE 

MOTICODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

6,800 

,991 

2,935 

,371 

1,944 

,880 

,447 

,556 

7,620 

78,503 

86,123 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

71 

77 

Mean 

Square 

2,267 

,991 

2,935 

,371 

,648 

,880 

,447 

, 556 

1,270 

1,106 

1,118/ 

F 

2,050 

,896 

2,655 

,336 

,586 

,795 

·-' , 404 

,503 

1,149 

Sig 

of F 

,115 

,34 7 

,108 

,564 

,626 

,375 

,527 

,480 

,344 

84 cases were processed. 

6 cases (7,1 pet) were missing. 

A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * • 
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BEN3 

by MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTlCODE 

M0T2C0DE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTlCODE M0T2C0DE 

MOTlCODE M0T3C0DE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

5,328 

,005 

3,230 

,785 

,841 

,016 

,280 

,543 

10,613 

53,038 

63,651 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

76 

82 

Mean 

Square 

1,776 

,005 

3,230 

,785 

,280 

,016 

,280 

,543 

1,769 

,698 

,776 

F 

2,545 

,007 

4, 628 

1, 125 

, 402 

,023 

, 401 

,778 

2,535 

Sig 

of F 

,062 

,934 

,035 

,292 

,752 

,880 

,529 

,381 

,027 

84 cases were processed. 

1 cases (1,2 pet) were missing. 

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * 

BEN4 

by MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTlCODE MOT2CODE 

MOTlCODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Sum of 

Squares 

2,354 

,221 

• ,001 

1,168 

8,196 

,993 

,700 

6,152 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Mean 

Square 

,785 

,221 ·' 

,001'' 

1,168 

2,732 

,993 

,700 

6,152 

F 

,467 

, 132 

,000 

, 695 

1,625 

,591 

,416 

3,659 

Sig 

of F 

,706 

,718 

,983 

,407 

,191 

,445 

, 521 

,060 
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Explained 10,258 6 - 1,710 1,017 ,421 

Residual 

Total 

122,742 73 

133,000 79 

1,681 

1,684 

84 c a s e s w e r e p r o c e s s e d . 
4 c a s e s ( 4 , 8 p e t ) w e r e m i s s i n g . 

Γ 2 8 . 4 . ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Τ Ι Σ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

b y 

' A N A L Y S I S 

FSCOREIB 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

0 F V A R I A N C E 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

601,827 

113,254 

200,851 

346,829 

396,997 

269,444 

91,306 

,339 

802,619 

2967,165 

3769,784 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

67 

73 

Mean 

Square 

200,609 

113,254 

200,851 

346,829 

132,332 

269,444 

91,306 

,339 

133,770 

44,286 

51,641 

ρ 

4,530 

2,557 

4,535 

7,832 

2, 988 

6, 084 

2,062 

,008 

-3,021 

-

Sig 

of F 

,006 

,114 
,037 

,007 

,037 

, 016 

,15c 

f -· ~J — 

,011 

84 cases were processed. 

10 cases (11,9 pet) were missing. 

•k -*- -*• 

b y 

A N A L Y S I S 

FSCORE2B 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

0 F V A R I A N C E * * * 
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UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

M0T1C0DE 

M0T2C0DE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

M0T1C0DE MOT2CODE 

M0T1C0DE M0T3C0DE 

MOT2CODE M0T3C0DE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

155,071 

37,754 

40,303 

95,603 

117,409 

30,020 

42,913 

26,310 

219,215 

1255,544 

1474,759 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

72 

78 

Mean 

Square 

51,690 

37,754 

40,303 

95,603 

39,136 

30,020 

42,913 

26,310 

36,536 

17,438 

18,907 

F 

2,964 

2,165 

2,311 

5,482 

2,244 

1,722 

2,461 

1,509 

2,095 

Si 

of 

,03 

,14 

,13 

,02 

,09 

,19 

,12 

,22 

, 06 

84 cases were processed. 

5 cases (6,0 pet) were missing. 

* * * A N A L Y S I S 

FSCORE3B 

by MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

Ο F V A R I A N C E 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

370,144 

129,686 

52,713 

270,406 

227,372 

52,931 

144,893 

,234 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 ' 

1 

1 

Mean 

Square 

123,381 

129,686 

52,713 

270,406 

75,791 

52,931 ; 

144,893; 

,234 

F 

,6,144 

6,458 

- 2,625 

13,465 

3,774 

2,636 

7,215 

,012 

Si 

of 

,00 

,01 

,10 

,00 

,01 

,10 

,00 

,91 

39^,852 6 

1506,135 75 

1900,988 81 

65,809 

20,082 

23,469 

3,277 ,00 
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84 c a s e s w e r e p r o c e s s e d . 
2 c a s e s ( 2 , 4 p e t ) w e r e m i s s i n g . 

* * * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E * * * 

by 

FSC0RE4B 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

M0T2C0DE 

M0T3C0DE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE M0T2C0DE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

1596,269 

344,907 

428,481 

968,130 

770,200 

396,221 

264,048 

,948 

1987,406 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

Mean 

Square 

532,090 

344,907 

428,481 

968,130 

256,733 

396,221 

264,048 

,948 

331,234 

F 

4, 963 

3,217 

3,996 

9,029 

2,394 

3,695 

2,463 

,009 

3,089 

Sig 

of F 

,003 

, 077 

,049 

,004 

, 075 

,059 

,121 

,925 

,010 

7719,980 72 

9707,386 78 

107,222 

124,454 

84 cases were processed. 

5 cases (6,0 pet) were missing. 

A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E 

by 

FSC0RE5B 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTICODE 

MOT2CODE 

Sum of 

Squares 

451,122 

64,844 

60,822 

DF 

3 

1 

1 

Mean 

Square 

150,374 

64,844 

60,822 

F 

2,465 

1,063 

,997 

Sig 

of F 

,069 

,306 

,321 
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M0T3C0DE 

2-Way Interactions 

M0T1C0DE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

181,625 

333,123 

82,843 

91,655 

,350 

536,084 

4330,445 

4866,529 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

71 

77 

181,625 

111,041 

82,843 

91,655 

,350 

89,347 

60,992 

63,202 

2,978 

1,821 

1,358 

1,503 

,006 

1,465 

,0 

,1 

,2 

,2 

,9 

,2 

84 cases were processed. 

6 cases (7,1 pet) were missing. 

A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E * * + 

by 

FSCORE6B 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTlCODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

112,097 

, 679 

14,199 

71,268 

103,883 

35,029 

22,148 

28,967 

207,783 

1103,261 

1311,044 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

72 

78 

Mean 

Square 

37,366 

, 679 

14,199 

71,268 

34,628 

35,029 

22,148 

28,967 

34,630 

15,323 

16,808 

F 

2,439 

, 044 

,927 

4, 651 

2,260 

2,286 

1,445 

1,890 

,2,260 

-

S 

of 

,0 

,8 

, 3 

,0 

,0 

,1 
,2 

,1 

,0 

84 cases were processed. 

5 cases (6,0 pet) were missing. 

-fr + * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E + *· ·* · 

FSCORE7B 

b y MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 
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UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

M0T1C0DE M0T2C0DE 

M0T1C0DE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

272,591 

13,099 

32,582 

200,230 

271,987 

64,427 

85,387 

83,715 

473,579 

4562,514 

5036,093 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

71 

77 

Mean 

Square 

90,864 

13,099 

32,582 

200,230 

90,662 

64,427 

85,387 

83,715 

78,930 

64,261 

65,4 04 

F 

1,414 

,204 

,507 

3,116 

1,411 

1,003 

1,329 

1,303 

1,228 

Sig 

of F 

,246 

,653 

,479 

,082 

,247 

,320 

,253 

,25δ 

, 302 

84 cases were processed. 

6 cases (7,1 pet) were missing. 

* • • * - - * • A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E -A· -A- •*• 

by 

FSCORE8B 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

26,501 

2,833 

,189 

21,647 

26,501 

246,469 

272,970 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

29 

32 

Mean 

Square 

8, 834 

2, 833 

,189 

21,647 

8,834 

8,4 99,· 

8,530 

F 

,1,039 

,333 

,022 

2,547 

1,039 

Sig 
of F 

,390 

,568 

,883 

,121 

,390 

84 cases were processed. 

51 cases (60,7 pet) were missing. 

F-201 



Due to empty cells or a singular matrix, 

higher order interactions have been suppressed. 

Γ28.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΠ 

* * * A N A L Y S I S 

FSCOREID 

O F V A R I A N C E * * * 

by MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE M0T3C0DE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

165,531 

1,108 

160,226 

8,099 

59,415 

59,060 

1,674 

,249 

188,755 

3493,659 

3682,413 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

65 

71 

Mean 

Square 

55,177 

1,108 

160,226 

8,099 

19,805 

59,060 

1,674 

,249 

31,459 

53,749 

51,865 

F 

1,027 

,021 

2, 981 

, 151 

,368 

1,099 

,031 

,005 

,585 

S^ ~ 

of F 

"3 Ο 1 
t -1 L/ ι 

,886 

,039 

, 699 

,776 

,293 

,860 

,54 6 

,741 

84 cases were processed. 

12 cases (14,3 pet) were missing. 

* * * A N A L Y S I S 

FSCORE2D 

by MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

Ο F V A R I A N C E 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Sum of Mean Sig 
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Source of Variation Squares DF Square of 

Main Effects 

MOTICODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTICODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

234,096 

18,163 

158,177 

98,491 

128,475 

11,551 

63,939 

62,416 

382,041 

1967,959 

2350,000 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

68 

74 

78,032 

18,163 

158,177 

98,491 

42,825 

11,551 

63,939 

62,416 

63,674 

28,941 

31,757 

2,696 

,628 

5,466 

3,403 

1,480 

,399 

2,209 

2,157 

,05 

,43 

,02 

,06 

,22 

,53 

,14 

,14 

2,200 ,05 

84 cases were processed. 

9 cases (10,7 per) were missing. 

A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E 

by 

FSCORE3D 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE MOT2CODE 

MOT1CODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

285,905 

7, 671 

250,563 

54,168 

82,820 

43,809 

27,998 

25,946 

410,985 

2247,237 

2658,222 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

74 

80 

Mean 

Square 

95,302 

7,671 

250,563 

54,168 

27,607 

43,809 

27,998 

25,946 

68,498 

30,368 

33,228 ι 

F 

3,138 

,253 

8,251 

1,784 

, 909 

Ί, 443 
/ , 922 

,854 

2,256 

Si 

of 

,03 

,61 

,00 

,18 

,44 

,23 

,34 

,35 

,04 

84 cases were processed. 

3 cases (3,6 pet) were missing. 

A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E 
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by 

FSC0RE4D 

MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTlCODE M0T2C0DE 

MOTlCODE MOT3CODE 

MOT2CODE M0T3C0DE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

804,789 

4,276 

769,307 

89,066 

342,931 

302,297 

42,012 

46,299 

895,463 

8774,758 

9670,221 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

71 

77 

Mean 

Square 

268,263 

4,276 

769,307 

89,066 

114,310 

302,297 

42,012 

46,299 

149,244 

123,588 

125,587 

F 

2,171 

, 035 

6,225 

,721 

,925 

2, 446 

,340 

,375 

1,208 

Sig 

of F 

, 099 

,853 

,015 

3 99 

, 433 

,122 

, 562 

,542 

,313 

84 cases were processed. 

6 cases (7,1 pet) were missing. 

A N A L Y S I S Ο F V A R I A N C E 

by 

FSCORE5D 

MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOTlCODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

2-Way Interactions 

MOTlCODE MOT2CODE 

MOTlCODE MOT3CODE 

MOT2CODE MOT3CODE 

Sum of 

Squares 

995,878 

39,530 

961,950 

95,227 

335,670 

331,501 

50,969 

26,014 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

Mean 

Square 

331,959 

39,530 : 
961,950; 

95,227 

111,890 

331,501 

50,969 

26,014 

F 

2, 144 

,255 

6,214 

,615 

,723 

2,141 

,329 

,168 

Sig 

of F 

, 103 

, 615 

,015 

,436 

,542 

,148 

,568 

, 683 

Γ-204 



Explained 

Residual 

Total 

1321,251 

10682,101 

12003,352 

6 

69 

75 

220,209 

154,813 

160,045 

1,422 ,219 

Ì4 cases were processed. 
i cases (9,5 pet) were missing. 

* * * A N A L Y S I S 0 F V A R I A N C E 

by 
FSCORE6D 
MOT1CODE 
MOT2CODE 
MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 
All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 
MOTICODE 
MOT2CODE 
MOT3CODE 

2-Way Interactions 
MOT1CODE MOT2CODE 
MOT1CODE MOT3CODE 
MOT2CODE MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 
Squares 

143,939 
,026 

142,220 
5,784 

171,272 
128,633 
1,162 

52,381 

240,297 

2149,049 

2389,346 

DF 

3 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

6 

71 

77 

Mean 
Square 

47,980 
,026 

142,220 
5,784 

57,091 
128,633 

1,162 
52,381 

40,050 

30,268 

31,030 

F 

1,585 
,001 

4, 699 
,191 

1,886 
4,250 
,038 

1,731 

1,323 

Sig 
of F 

,201 
,977 
,034 
, 663 

,140 
, 043 
,845 
,193 

,253 

84 cases were processed. 
6 cases (7,1 pet) were missina. 

* + * A N A L Y S I S O F V A R I A N C E 

by 
FSCORE7D 
MOT1CODE 
MOT2CODE 
MOT3CODE 

UNIQUE sums of squares 
All effects entered simultaneously 

Sum of Mean Sig 
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Source of Variation Squares DF Square of F 

Main Effects 

M0T1C0DE 

MOT2CODE 

M0T3C0DE 

2-Way Interactions 

MOT1CODE M0T2C0DE 

M0T1C0DE M0T3C0DE 

MOT2CODE M0T3C0DE 

Explained 

Residual 

Total 

972,988 

104,783 

779,552 

144,285 

315,497 

273,959 

42,797 

40,695 

1146,478 

7670,652 

8817,130 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

6 

70 

76 

324,329 

104,783 

779,552 

144,285 

105,166 

273,959 

42,797 

40,695 

191,080 

109,581 

116,015 

2,960 

,956 

7,114 

1,317 

,960 

2,500 

,391 

,371 

1,744 

,038 

,332 

,009 

,255 

,417 

,118 

,534 

,544 

,124 

84 cases were processed. 

7 cases (8,3 pet) were missing. 

• * · * * 

by 

A N A L Y S I S 

FSCORE8D 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

Ο F V A R I A N C E 

UNIQUE sums of squares 

All effects entered simultaneously 

Source of Variation 

Main Effects 

MOT1CODE 

MOT2CODE 

MOT3CODE 

Explained 

Residual 

Total 

Sum of 

Squares 

16,422 

1,525 

13,619 

,496 

16,422 

247,821 

264,242 

DF 

3 

1 

1 

1 

3 

29 

32 

Mean 

Square 

5,474 

1,525 

13,619 

,496 

5,474 

8,546 

8,258 

£ 

, 641 
, 178 

1,594 

,058 

, 641 

• 

S 

of 

, 5 

, β 

,2 

,8 

84 cases were processed. 

51 cases (60,7 pet) were missing. 

Due to empty cells or a singular matrix, 

higher order interactions have been suppressed. 
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