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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της εκπόνησης της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει τα δεδομένα που 

αφορούν την εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στη 

διαχείριση των συντηρήσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων σε μεγάλους οργανισμούς. 

Αρχικά παρουσιάζεται η φιλοσοφία της ποιότητας, οι προσεγγίσεις, τα συστήματα και 

οι πρακτικές που την αφορούν. Έμφαση δίνεται στα Συστήματα Διασφάλισης 

Ποιότητας, στο σύστημα ΔΟΠ και στο θέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι ορισμοί για την συντήρηση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τα είδη και οι πρακτικές, το μάνατζμεντ, η στρατηγική και τα πρότυπα 

και το κόστος των συντηρήσεων. Επίσης γίνεται ανάλυση των προϋποθέσεων για την 

υιοθέτηση πολιτικών όπως η εξωτερική ανάθεση των συντηρήσεων.  

Ακολούθως παρουσιάζεται το θέμα της ποιότητας, δίνονται οι ορισμοί, παρουσιάζεται 

η εφαρμογή του ΙSO 9000 και της ΔΟΠ στη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 

μεγάλων οργανισμών. Αναφέρονται τα εργαλεία της ΔΟΠ που χρησιμοποιούνται στις 

συντηρήσεις των κτηριακών έργων, γίνεται ειδική μνεία στην ενσωμάτωση των 

μοντέλων συντήρησης στη ΔΟΠ και στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ΔΟΠ στη 

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Για την ερευνητική προσέγγιση του θέματος μετρήθηκαν οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις των εσωτερικών πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών συντήρησης που 

παρέχονται στους μεγάλους οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο SERVQUAL των Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σημασία εφαρμογής ενός συστήματος ΔΟΠ 

στους μεγάλους οργανισμούς, ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση του συστήματος των 

συντηρήσεων σ’ αυτούς με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την 

ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σκοπός εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει τα δεδομένα που 

αφορούν την εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στη 

διαχείριση των συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων σε μεγάλους 

οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί η ποιότητα στη διαχείριση των 

συντηρήσεων σε μεγάλους  οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της 

Θεσσαλονίκης, αξιολογώντας το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη. 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον για τη μελέτη 

μοντέλων συντήρησης, ώστε να αποτρέπονται οι αστοχίες στις παραγωγικές 

διαδικασίες των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα 

εφαρμογής των τεχνικών και των εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις 

συντηρήσεις καθώς ο κύριος σκοπός των επιχειρήσεων ήταν να διατηρούνται οι 

διαδικασίες παραγωγής σε κανονική λειτουργία και χωρίς αστοχίες οφειλόμενες στον 

εξοπλισμό των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (Obaid, 2005), (Duffuaa, Al-Ghamdi, & 

Al-Amer, 2002).  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που περιλαμβάνεται στο πρώτο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας, επιχειρείται η καταγραφή τόσο των θεωρητικών αναλύσεων, όσο 

και της ερευνητικής δραστηριότητας, που μελετά τις προσεγγίσεις στην ποιότητα των 

συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων.  

Η καταγραφή ξεκινά με μια συνοπτική αναφορά στην έννοια της Ποιότητας, στα 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στη 

συνέχεια, δίνονται στοιχεία για το θέμα των συντηρήσεων των κτηριακών 

εγκαταστάσεων και ειδικότερα για τα είδη και τις πρακτικές των συντηρήσεων, το 

μάνατζμεντ και τις στρατηγικές που οι επιχειρήσεις υιοθετούν. Ακολουθεί η περιγραφή 

της σύνδεσης της ποιότητας με τη διαχείριση των συντηρήσεων στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις, η οποία σύνδεση, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν αποτυπώνεται με 

σαφήνεια στη βιβλιογραφία (Salonen, 2011), (Ben Daya & Duffuaa, 1995). Στη 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της ΔΟΠ στην συντήρηση των κτηριακών 

εγκαταστάσεων. Αναλύεται η δυνατότητα της ενσωμάτωσης των μοντέλων συντήρησης 
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στη ΔΟΠ, αλλά και η χρήση των εργαλείων και των πρακτικών της. Τέλος γίνεται 

αναφορά των προϋποθέσεων εφαρμογής της ΔΟΠ στον τομέα των συντηρήσεων των 

κτηριακών εγκαταστάσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας δίνεται η ερευνητική προσέγγιση του θέματος που 

αφορά την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη από την ποιότητα στη 

συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων μεγάλων οργανισμών του δημόσιο και του 

ιδιωτικού τομέα της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό δίνονται τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στα οποία βασίστηκε η 

μεθοδολογία, επεξηγείται ο ερευνητικός σχεδιασμός, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

και δίνεται ο σχολιασμός τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.1 Η Φιλοσοφία της Ποιότητας- Προσεγγίσεις, Συστήματα, Πρακτικές 

1.1.1 H έννοια της Ποιότητας 

Καταγράφοντας τις διάφορες απόψεις που συναντώνται στη βιβλιογραφία,  

διαπιστώνεται ότι η ποιότητα έχει μια διαφορετική έννοια για τον καθένα.  

Ο Τσιότρας (2002, σελ 2), δίνει τους παρακάτω ορισμούς για την ποιότητα: «Τα 

χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή 

ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη, τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές, το σύνολο των στοιχείων της 

εμπορίας, της κατασκευής, της παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα 

προϊόν ή μια  υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη, ο βαθμός στον 

οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές 

του σχεδίου του, ο πιο σύγχρονος, ευέλικτος, αποτελεσματικός και ενδεδειγμένος 

τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης, η καταλληλότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

για χρήση. Η σωστή εκτέλεση μιας ενέργειας, μιας διαδικασίας ή μιας επεξεργασίας 

κάθε φορά από την πρώτη φορά. Η πραγματική αναλογία ανάμεσα στην τιμή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και η ουσιαστική αξία αυτών για τον πελάτη». 

Σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο 4778 (BSI 4778) του 1987, ως ποιότητα ορίζεται το 

σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζονται με την 

ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιεί καθορισμένες 

δηλωμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες.  

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), ορίζει την ποιότητα με βάση το πρότυπο 

8402 (ISO 8402), ως το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας που της 

αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες, όπου 

οντότητα μπορεί να είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. (ISO, 1986). 
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1.1.2 Ιστορική ανασκόπηση  

Το ζήτημα της ποιότητας εμφανίστηκε και παραμένει κυρίαρχο στον τομέα του 

Μάνατζμεντ τα τελευταία 60 χρόνια. Οι αρχικές προσεγγίσεις στην ποιότητα ήταν 

αντικείμενο Αμερικανών θεωρητικών όπως του Edward Deming, ωστόσο οι πρώτες 

εφαρμογές της θεωρίας στις επιχειρήσεις οφείλονται σε πρωτοβουλίες Ιαπωνικών 

εταιρειών. Πράγματι η δύση αρχικά αγνόησε τη σημασία του παράγοντα της ποιότητας 

στους τομείς της παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών. Τελικά όμως η 

σημασία της ποιότητας αναγνωρίστηκε από οργανισμούς και κυβερνήσεις σε ολόκληρο 

τον κόσμο.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η βιομηχανική παραγωγή λειτουργούσε με βάση τις αρχές 

του επιστημονικού Μάνατζμεντ εμπνευστής των αρχών του οποίου ήταν ο Αμερικανός 

μηχανικός Frederick Winslow Taylor. Σύμφωνα με τον Taylor, η αύξηση της 

παραγωγικότητας ήταν δυνατόν να επιτευχθεί με την απλοποίηση των διαδικασιών της 

βιομηχανικής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονταν ώστε να 

λειτουργούν μηχανιστικά, ως ανθρώπινα γρανάζια αυτής της μηχανής. Έτσι η 

παραγωγική διαδικασία μπορούσε να ελέγχεται αυστηρά με βάση συγκεκριμένους 

κανόνες και διαδικασίες επιθεώρησης που συχνά είχαν κυρωτικού χαρακτήρα 

επιπτώσεις στους εργαζόμενους (Zαβλανός, 2006).  

Οι συνθήκες εργασίας στην Western Electric’s Hawthorne plant, όπου εργαζόταν ο 

William Edwards Deming, στα τέλη της δεκαετίας του ’20 ακολουθούσαν τις αρχές του 

επιστημονικού Μάνατζμεντ καθώς η ποιότητα του έργου των εργαζομένων ήταν 

αποκλειστική αρμοδιότητα των επιθεωρητών στο τέλος της γραμμής παραγωγής. Ο 

Deming βασισμένος στο έργο του πείστηκε ότι οι αρχές του επιστημονικού 

Μάνατζμεντ δεν συνάδουν με την δημιουργική διάθεση του ανθρωπίνου πνεύματος και 

τελικά έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα της εργασίας. Σύμφωνα με τον Deming, οι 

εργαζόμενοι είναι δυνατόν να ελέγχουν την απόδοσή τους με την κατάλληλη 

επιμόρφωση, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως οι χάρτες στατιστικού ελέγχου και στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους, πριν την αναποτελεσματική 

επιθεώρηση στο τέλος της γραμμής παραγωγής. Ένα από τα πλέον απλά, εύχρηστα 

αλλά και αποδοτικά εργαλεία είναι ο κύκλος του Deming PDSA (Plan, Do, Study, Act). 

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου το οποίο είναι κυκλικό, οδηγεί στη συνεχή 
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βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης μέσα από την διαρκή διερεύνηση και 

κατανόηση των προβλημάτων (Ζαβλανός, 2006).  

Τα αποτελέσματα του έργου του Deming, καθόρισαν τις αρχές της φιλοσοφίας του, που 

επικράτησε με τον όρο : «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας».  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

είναι το σύστημα διοίκησης μιας επιχείρησης που στοχεύει στην αποτελεσματικότητα 

και την ανταγωνιστικότητα, με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και με την 

εμπλοκή των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι από την εφαρμογή της ΔΟΠ, σαφής προϋπόθεση είναι η διάδοση 

μιας κουλτούρας υπέρμαχης της πλήρους δέσμευσης απέναντι στην ικανοποίηση του 

πελάτη, μέσα από τη συνεχή βελτίωση και την καινοτομία σε όλες τις πλευρές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι εύλογο ότι η κουλτούρα της ΔΟΠ, θα ποικίλλει 

από εταιρεία σε εταιρεία, με τον ίδιο τρόπο που μια κουλτούρα διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες και είναι εξίσου χρήσιμες, όχι μόνο 

ανάμεσα στις διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα 

του ίδιου οργανισμού (Σπανός, 1995). 

Ο Juran, αναφέρει στο βιβλίο του “Juran on Planning for Quality’’ (οπ. αναφ. στο 

Λογοθέτης,1992), ότι η ποιότητα ορίζεται ως καταλληλότητα για χρήση και έλλειψη 

ελαττωμάτων. Για κάθε επιχείρηση η αναζήτηση της ποιότητας είναι μια διαρκής 

διαδικασία που βασίζεται στην ικανοποίηση των επιθυμιών των πελατών της. Είναι 

φανερό ότι ο  Juran ευθυγραμμίζεται απολύτως με τον Deming στην αναγκαιότητα να 

δίνουν οι επιχειρήσεις σημασία στην ικανοποίηση των πελατών τους. Σύμφωνα με τον 

Juran υφίστανται εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες.  Εσωτερικοί πελάτες είναι τα 

άτομα ή οι οργανισμοί που αποτελούν μέρος της επιχείρησης. Εξωτερικοί πελάτες είναι 

τα άτομα που δεν είναι μέρος της επιχείρησης αλλά επηρεάζονται από τα προϊόντα της 

(Σχήμα 1). Έμφαση δίνεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών 

καθώς οι πελάτες δηλώνουν στους προμηθευτές τους τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές για την απόδοση που αναμένεται να έχει το προιόν με αποτέλεσμα όπως 

αναφέρει ο Τσιότρας (2002) ο πελάτης να γίνεται ένας προμηθευτής και ο προμηθευτής 

ένας πελάτης.  
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Σχήμα  1:  Η σχέση εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη ( Ζαβλανός, 2006) 

 

Σχήμα  2:  Η αμφίδρομη σχέση προμηθευτή και πελάτη. (Ζαβλανός, 2006) 

Ο Philip B. Crosby επικεντρώθηκε στη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα των προϊόντων 

και στο κόστος της παραγωγής τους. Συγκεκριμένα, ο Crosby θεωρεί ότι η ποιότητα 

μειώνει το κόστος παραγωγής. Στο βιβλίο του «Η Ποιότητα είναι Δωρεάν» (1979), o 

Crosby αναφέρει ότι τα λάθη στην παραγωγή έχουν σοβαρό κόστος για τις 

επιχειρήσεις, όπως απεικονίζεται με τον 1-10-100 κανόνα στη βιομηχανία. Σύμφωνα 

λοιπόν με τον κανόνα αυτό, η διόρθωση των λαθών έχει μεγάλη σημασία και 

ειδικότερα αν το λάθος ανιχνευθεί στο σημείο που συμβαίνει θα κοστίσει 1% του 

κόστους που θα είχε αν το ελαττωματικό προϊόν έφθανε στα χέρια του καταναλωτή. Αν 

το ελάττωμα ανακαλυφθεί εκτός του σημείου παραγωγής αλλά εντός του εργοστασίου 

θα κοστίσει 10 φορές παραπάνω από ότι αν είχε διορθωθεί στο τμήμα παραγωγής αλλά 

μόνο 10% από ότι θα κόστιζε αν έφτανε  στα χέρια  του τελικού χρήστη. Σε κάθε 

περίπτωση όταν τα ελαττωματικά προϊόντα κυκλοφορήσουν στην αγορά τελικά 

κοστίζουν μέχρι και 100 φορές περισσότερο από τα αρχικά. Αυτός είναι ο λόγος που ο 
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Crosby συστήνει στις επιχειρήσεις την εισαγωγή προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη 

των « μηδέν λαθών (zero defects) ». (Λογοθέτης, 1992). 

Οι μέθοδοι του Taguchi, εστιάζονται στον προσδιορισμό του κόστους που έχει η μη 

επίτευξη του ποσοτικοποιημένου στόχου στην παραγωγή. Αυτή η άποψη έρχεται σε 

αντίθεση με τις παραδοσιακές αρχές της ΔΟΠ, αφού κάθε προϊόν είναι αποδεκτό μέσα 

σε συγκεκριμένα όρια (προδιαγραφές). Έτσι ο Taguchi με τη χρήση τεχνικών 

παραμετρικής σχεδίασης επιδιώκει την παραγωγή «στιβαρού ποιοτικά προϊόντος». Το 

κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι οι δοκιμές του προϊόντος αναφορικά με τα 

επιθυμητά του χαρακτηριστικά γίνονται πριν την παραγωγή του ώστε η επιχείρηση να 

απαλλάσσεται από χρονοβόρες δοκιμές και επιπλέον κόπους από την παραγωγή 

ελαττωματικών προϊόντων (Τσιότρας, 2002). 

1.1.3 Ποιότητα και παραγωγικότητα  

Όταν σε έναν οργανισμό εφαρμόζονται προγράμματα ποιότητας τότε καταγράφεται 

αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς επιπλέον επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους ή 

υλικοτεχνική υποδομή. Η μέτρηση του κόστους της ποιότητας είναι μέγεθος μετρήσιμο 

και περιλαμβάνει δύο τομείς: το κόστος του ελέγχου και το κόστος αποτυχίας του 

ελέγχου. Το κόστος του ελέγχου περιλαμβάνει το κόστος πρόληψης και το κόστος 

εκτίμησης δηλ. το κόστος που αφορά στη διατήρηση του επιπέδου ποιότητας. Το 

κόστος αποτυχίας ελέγχου περιλαμβάνει το κόστος των εσωτερικών αστοχιών και το 

κόστος των εξωτερικών αστοχιών (Λογοθέτης, 1992). 

1.1.4 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ονομάζεται η οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το 

προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας 

(Τσιότρας, 2002). 

Ο πρώτος σταθμός στην εξέλιξη των συστημάτων ποιότητας ήταν τα πρότυπα που 

εφαρμόστηκαν στην Αμερικανική Πολεμική Βιομηχανία κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.  Η εφαρμογή των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας, κρίθηκε 

εξαιρετικά πετυχημένη σε κλάδους της βιομηχανίας όπως η αμυντική, η πυρηνική 
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κ.λ.π., και έτσι μέσω των Εθνικών Φορέων Τυποποίησης1 γρήγορα επεκτάθηκε σε ένα 

μεγάλο φάσμα  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών σχέσεων, την ενδυνάμωση της 

δυνατότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης2 δημιούργησε 

(1987) τη σειρά ποιοτικών προτύπων ISO 9000. Η σειρά αυτή είναι ισοδύναμη με τη 

σειρά ΕΝ29000 για την Ευρώπη και τη σειρά ANSI για την Αμερική.  

Σήμερα τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, είναι οι κατευθυντήριες γραμμές (το 

σύνολο των οργανωτικών δομών, αρμοδιοτήτων, διαδικασιών, μέσων που 

χρησιμοποιούνται) στην πορεία που ακολουθεί κάθε επιχείρηση για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των προϊόντων της. Η πιστοποίηση για την ορθή εφαρμογή ενός συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας γίνεται από αρμόδιο φορέα αξιολόγησης που η ίδια η 

επιχείρηση επιλέγει. Ο φορέας αξιολόγησης καλείται να επαληθεύσει αν οι διαδικασίες 

που εφαρμόζονται από την επιχείρηση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

Ο Ελληνικός εθνικός φορέας πιστοποίησης είναι ο ΕΛΟΤ, ο οποίος έχει αναπτύξει 

σύστημα για την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας, βασισμένο στη σειρά προτύπων ΕΝ29000 / ISO9000. Ο ΕΛΟΤ είναι μέλος 

του EQNET3 (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας) από το 1992, 

μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αμοιβαία αναγνώριση στις χώρες της Ευρώπης των 

                                                 

1 Εθνικοί φορείς Τυποποίησης υπήρχαν από την εποχή του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου και όχι μόνο στις 
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. (ΗΠΑ: ANSI -1918, Ελβετία: SNV-1919, Ιταλία: UNI-1921, 
Αργεντινή: IRAM-1937, Κολομβία : ICONTEC-1963, Εκουαδόρ: INEN-1970, Eλλάδα: ΕΛΟΤ-1976)  

2 Ο ISO είναι μια διεθνής ομοσπονδία από εθνικούς οργανισμούς Τυποποίησης από 130 χώρες. Ιδρύθηκε 
το 1947 και είναι μη κυβερνητικός οργανισμός. Η αποστολή του είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της 
τυποποίησης και των σχετικών δραστηριοτήτων σ΄όλο τον κόσμο για την διευκόλυνση των εμπορικών 
ανταλλαγών και την ανάπτυξη της συνεργασίας σε επιστημονικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς 
τομείς. 

3 Ο International Accreditation Forum (IAF) είναι ο διεθνής αντίστοιχος φορέας που θεσπίζει οδηγίες για 
τους οργανισμούς πιστοποίησης. 
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Πιστοποιητικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000, που 

χορηγούνται από τα μέλη του. 

Η πιστοποίηση κατά ISO 9000, είναι η αρχή της διαδικασίας για την επίτευξη της 

διασφάλισης ποιότητας αλλά και η βάση για τη μελλοντική δημιουργία ενός 

συστήματος συνεχούς βελτίωσής της, ενός δηλ. Μοντέλου Ολικής Ποιότητας. 

Παρατηρήθηκε ότι στην Ιαπωνία, η πιστοποίηση κατά ISO, στις επιχειρήσεις που ήδη 

εφαρμόζουν συστήματα Ολικής Ποιότητας, επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας εξασφαλίζουν μεν μια 

ποιότητα γενικής αποδοχής και βέβαια το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

πιστοποίησης, αλλά δεν οδηγούν στη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας όπως τα 

Μοντέλα Ολικής Ποιότητας.  

1.1.5 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ονομάζεται η «αμοιβαία συνεργασία όλων των ατόμων 

μέσα στον οργανισμό με στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών (Ζαβλανός ,2006). 

Οι gurus της ποιότητας δίδαξαν ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το δικό 

της πρότυπο, προσαρμοσμένο στις δικές της ανάγκες, ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία 

τις αρχές της ΔΟΠ (Σπανός, 1995). Μέτρο σύγκρισης για κάθε οργανισμό που 

εφαρμόζει ΔΟΠ, είναι οι επιδόσεις του καλύτερου ανταγωνιστή. Υποδείγματα 

προτύπων έχουν αναπτυχθεί τόσο με βάση την Αμερικανική όσο και την Ιαπωνική 

σκέψη, όπως είναι το Ιαπωνικό μοντέλο Deming και το Αμερικανικό μοντέλο Baldridge 

(MBNQA). Στην Ευρώπη, το πρότυπο ΔΟΠ έχει εκπονηθεί από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας (EFQM - European Foundation for Quality 

Management) (Τσιότρας, 2002 ; Ζαβλανός,2006).  

Αν επιχειρηθεί η σύγκριση ενός Μοντέλου Ολικής Ποιότητας και ενός συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας, θα παρατηρήσουμε ότι οι δύο προσεγγίσεις στην ποιότητα 

είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές.  Στην περίπτωση όμως που ένας οργανισμός 

υιοθετεί σαν πρότυπο ένα μοντέλο ολικής ποιότητας, τότε αυτόματα δηλώνει τη 

στρατηγική επιλογή του για την συνεχή βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του 

με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον του ανταγωνισμού και με στόχο την τελειότητα. 
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1.1.6  Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες 

Σύμφωνα με τον LoveLock  (1991) η  υπηρεσία είναι μία αλληλεπίδραση με τους 

πελάτες προσωπικά, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά. Είναι σχεδιασμένη εκτελείται και 

επικοινωνείται με δύο σκοπούς: Λειτουργική αποδοτικότητα και ικανοποίηση του 

πελάτη. Στο παραπάνω σκεπτικό γίνεται φανερό ότι αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί και 

στην άμεση αξιολόγηση της υπηρεσίας από τον πελάτη (Low & Wee, 2001).  

Σύμφωνα με τους Low & Wee (2001), οι υπηρεσίες έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά: 

Την αϋλότητα, το γεγονός ότι είναι αναπόσπαστες της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, το γεγονός ότι δεν μπορούν να αποθηκευτούν, την ετερογένεια. 

Σημειώνεται ότι το χαρακτηριστικό της ετερογένειας είναι καταλυτικό για την ποιότητα 

στις υπηρεσίες επειδή ακριβώς είναι δύσκολο να τυποποιηθούν και  έτσι θεωρούνται 

ετερογενείς, τόσο σε ότι αφορά την διαφοροποίηση που παρουσιάζουν στην απόδοση 

από παραγωγό σε παραγωγό, από πελάτη σε πελάτη, και από χρόνο σε χρόνο. 

Σύμφωνα με τον Buuzzel (1987), όπως αναφέρεται στους (Low & Wee, 2001), 

ποιότητα στις υπηρεσίες είναι ότι προσδοκά  ο πελάτης και ότι αυτός θεωρεί. Ο 

ορισμός αυτός περιλαμβάνει μια σύγκριση ανάμεσα στις προσδοκίες και το βαθμό στον 

οποίο το πρότυπο απόδοσης που συμφωνήθηκε και οι προσδοκίες του εξωτερικού και 

του εσωτερικού πελάτη επαληθεύονται. (Everads, 1996 όπ. αναφ. στους Low & Wee, 

2001).  

Επομένως σύμφωνα με τους Low & Wee (2001), προκύπτει ότι η ποιότητα στις 

υπηρεσίες είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί από τον καταναλωτή σε σχέση με την 

ποιότητα των αγαθών. Επίσης ότι οι αντιλήψεις για την ποιότητα προκύπτουν από μία 

σύγκριση των προσδοκιών του καταναλωτή με την πραγματική απόδοση της 

υπηρεσίας. Ακόμη αναφέρεται ότι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών δεν 

προκύπτει μόνο από το αποτέλεσμα της υπηρεσίας αλλά επίσης εμπεριέχει και την 

αξιολόγηση της διαδικασίας από την οποία προκύπτει η παράδοση της. Επομένως τρείς 

διαφορετικές διαστάσεις της απόδοσης της υπηρεσίας καταγράφονται και αφορούν τα 

επίπεδα των υλικών, των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. 

Σύμφωνα με τον  Low & Wee (2001), οι Zeithalm, Valerie & Parasuraman (1988), 

ανέπτυξαν και παρουσίασαν ένα μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών, 
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το SERVQUAL.  Στο μοντέλο αυτό η ποιότητα των υπηρεσιών όπως την 

αντιλαμβάνονται οι πελάτες είναι μια λειτουργία διαφορετικών κενών ανάμεσα στις 

προσδοκίες και στην απόδοση. Έτσι η ποιότητα των υπηρεσιών γίνεται αντιληπτή ως ο 

βαθμός και η κατεύθυνση ασυμφωνίας ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των 

πελατών, με τις προσδοκίες των πελατών να ορίζονται εν μέρει από την προφορική 

επικοινωνία, τις προσωπικές τους ανάγκες, τις αντίστοιχες προηγούμενες εμπειρίες τους 

και τη συνεργασία τους με άλλους.  

1.2 Η Συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων. 

1.2.1 Στοιχεία του Συστήματος Συντηρήσεων- Ορισμοί 

Οι Alner και Fellows (1990 όπ. αναφ. στο Horner et al , 1997 ), αναφέρουν ότι οι 

στόχοι  της συντήρησης στις κτηριακές εγκαταστάσεις αφορούν : Την ασφαλή 

λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά, 

την καταλληλότητα για χρήση, τη συμμόρφωση των συνθηκών και της κατάστασης 

τους με το κανονιστικό πλαίσιο, τη διατήρηση της αξίας τους, και τη διατήρηση της 

ποιότητας τους. 

Η σύγχρονη διαχείριση συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων επιλέγει 

στρατηγικές που βασίζονται στις επιπτώσεις της αστοχίας κάθε στοιχείου του κτηρίου. 

Έτσι, ο αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης των συντηρήσεων είναι να 

αποφευχθούν, να ελαχιστοποιηθούν και να επιδιορθωθούν όλα τα ελαττώματα του 

κτηρίου μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό και  την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας 

αντίστοιχα υλικά και εργαλεία.  

Υπογραμμίζεται ότι οι αστοχίες αφορούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία, 

την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη χρησιμότητα και το κόστος. Σύμφωνα με τους 

(Horner, El-Haram, & Munns, 1997) είναι απαραίτητη η χρήση πολλαπλών 

στρατηγικών συντήρησης, καθώς έτσι μπορούν να ληφθούν εκ των προτέρων 

αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης που μπορεί να ακολουθηθούν τόσο 

για τα στοιχεία του κτηρίου, όσο και για τους υλικούς και τους ανθρώπινους πόρους. 

Με τον παραπάνω τρόπο αναμένεται να μειωθούν τα κόστη συντήρησης των κτηρίων 

και να βελτιωθεί η υγεία, η ασφάλεια και η ικανοποίηση των χρηστών. 
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Το σύστημα των συντηρήσεων περιλαμβάνει το μάνατζμεντ, τις μεθόδους, τις 

οργανωσιακές δομές, τα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία που είναι 

απαραίτητα για να γίνουν οι εργασίες των συντηρήσεων. Επιπλέον, στο σύστημα 

συντηρήσεων περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι τεχνικοί , οι χειριστές και οι 

μάνατζερ. Το μάνατζμεντ καθορίζει πότε πρέπει να εκτελεσθούν τα καθήκοντα της 

συντήρησης, τι πρέπει να γίνει , από ποιόν και με βάση ποιά τεχνογνωσία. Σε πολλές 

περιπτώσεις στους οργανισμούς υπάρχει ξεχωριστός τομέας συντηρήσεων. Τα άτομα 

σε μια οργάνωση ενός τομέα συντηρήσεων ενεργούν και αποφασίζουν 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να εκτελέσουν τις εργασίες 

συντήρησης μέσα στο πλαίσιο της οργανωτικής κουλτούρας της συγκεκριμένης 

επιχείρησης και ανάλογα με την προσωπικότητά τους και τα κίνητρα που τους δίνονται. 

Τα τυπικά καθήκοντα των εργαζομένων στη συντήρηση περιλαμβάνουν την ανίχνευση 

σφαλμάτων, τη διάγνωση, τις επιδιορθώσεις, τις αντικαταστάσεις, τις ρυθμίσεις, τους 

ελέγχους, την καταγραφή των διαθέσιμων ανταλλακτικών, τις στατιστικές αναλύσεις 

και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εργασίες, τον καθορισμό των προγραμμάτων 

επιθεώρησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. (Niebel, 1994 οπ αναφ. στους 

Horner, El-Haram, & Munns, 1997) .   

Τα πρότυπα και οι ορισμοί που αφορούν τη συντήρηση μεταβάλλονται συνεχώς  ενώ 

πλέον η συντήρηση συχνά αναφέρεται με τον όρο “Βuilding Care” και είναι μέρος του 

“Facilities Management”4 δηλαδή του Μάνατζμεντ των Εγκαταστάσεων (Wood, 2005). 

Σύμφωνα με το BS 3811:1964, η συντήρηση ορίζεται σαν : «Το έργο που διεξάγεται 

για να συντηρηθεί ή να ανανεωθεί κάθε εγκατάσταση, εξοπλισμός ή λειτουργία, όπως 

για παράδειγμα κάθε τμήμα ενός κτηρίου και του περιεχομένου σε αποδεκτό επίπεδο».  

                                                 

4 Με τον όρο “Facilities Management” δηλαδή Διαχείριση Εγκαταστάσεων ορίζεται: Η 

ενσωμάτωση ορισμένων διαδικασιών εντός ενός οργανισμού ώστε να διατηρήσει και να 

αναπτύξει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες που υποστηρίζουν  τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των κύριων δραστηριοτήτων του.  (BS EN 15221-1:2006).   
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Μέχρι το 1991 το BS 4778:1991 είχε ανασκευάσει τον παραπάνω ορισμό ως εξής: « Ως 

συντήρηση ορίζεται ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών που 

περιλαμβάνουν πράξεις επιστασίας  και αποσκοπούν στο να κρατήσουν ένα εξάρτημα 

σε λειτουργία  ή να το επαναφέρουν σε μια κατάσταση στην οποία να μπορεί να 

αποδώσει μια απαιτούμενη λειτουργία».  

Οι (Lee & Scott, 2008) αναφέρουν ότι: «Ως συντήρηση ορίζεται μια προσπάθεια στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων τεχνικών και διοικητικών ενεργειών με σκοπό τη διατήρηση ή  

αποκατάσταση ενός φυσικού κεφαλαίου σε μία κατάσταση ώστε να εκτελεί μια 

απαιτούμενη λειτουργία (BS, 1993). 

Με τον όρο «συντήρηση κτηρίων»  ορίζεται  «το έργο που επιτελείται έτσι ώστε να 

διατηρείται να ανανεώνεται ή να βελτιώνεται κάθε μέρος του κτηρίου, κάθε μέρος των 

υπηρεσιών του και του περιβάλλοντος του σε ένα αποδεκτό επίπεδο και έτσι ώστε να 

είναι εφικτή η χρήση αλλά και να διατηρείται η αξία το κτηρίου. (Seeley, 1976 οπ αναφ 

στους (Horner, El-Haram, & Munns, 1997) και (Lee & Scott, 2008).  

ΟTsang (1998), αναφέρει έναν ορισμό για τη συντήρηση όπως διατυπώθηκε από την 

“Maintenance Engineering Society” της Αυστραλίας :  

«Οι αποφάσεις των μηχανικών και οι απαραίτητες ενέργειες που συνδέονται και είναι 

επαρκείς για τη βελτίωση μιας καθορισμένης ικανότητας».  Η «ικανότητα» σ’ αυτόν 

τον ορισμό είναι η δυνατότητα επιτέλεσης μιας συγκεκριμένης ενέργειας μέσα σε ένα 

εύρος επιπέδων απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά της ικανότητας περιλαμβάνουν τη 

λειτουργία, την αντίληψη, το ρυθμό, την ποιότητα, και την ανταποκρισιμότητα. 

Από τους ορισμούς για τον όρο «συντήρηση» παρατηρούμε ότι με το πέρασμα του 

χρόνου υπάρχει μία μετακίνηση από την αποκλειστική ευθύνη των τεχνικών για την 

συντήρηση στη σημασία της ισορροπίας τόσο των τεχνικών όσο και των διοικητικών 

πράξεων. (Wood, 2005). 

1.2.2 Είδη Συντήρησης και Πρακτικές Συντηρήσεων 

Η συντήρηση του εξοπλισμού διακρίνεται σε δύο βασικές μεθόδους: Την προληπτική 

συντήρηση και τη διορθωτική συντήρηση. Η προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε 
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τέσσερα είδη: Τη συντήρηση βάσει χρόνου , τη συντήρηση βάσει συνθηκών, την 

προβλεπτική συντήρηση και την γενική συντήρηση. Η διορθωτική συντήρηση 

περιλαμβάνει τη συντήρηση- επισκευή βλαβών και τη σήμανση (Παπανικολόπουλος, 

2012). 

Στην κατεύθυνση της διάκρισης των μεθόδων συντήρησης που αναφέρει ο 

(Παπανικολόπουλος, 2012) είναι οι Eti et al. (2006), Ogaji, Probert (2006) και Alsyouf 

(2004), οι οποίοι αναλύουν τις παρακάτω  πρακτικές διαχείρισης συντηρήσεων με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Προληπτική συντήρηση: Η προληπτική συντήρηση εκτελείται για να διατηρηθεί ο 

εξοπλισμός σε ένα ικανοποιητικό λειτουργικό επίπεδο και διακρίνεται στη συντήρηση 

που βασίζεται στο χρόνο και στη συντήρηση που βασίζεται στις συνθήκες. Η 

συντήρηση που βασίζεται στο χρόνο πραγματοποιείται μετά από δεδομένα χρονικά 

διαστήματα είτε ένα πρόβλημα είναι προφανές είτε όχι, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 

αστοχίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η συντήρηση που βασίζεται στο χρόνο 

επιβαρύνει ένα μεγάλο κόστος για το χρήστη στη συντήρηση του απαιτητού επιπέδου 

αξιοπιστίας γιατί η πλειονότητα των αντικειμένων αντικαθίστανται πρώιμα έστω και αν 

έχουν απομένοντα πραγματικό χρόνο ζωής. Η συντήρηση που βασίζεται στις συνθήκες 

εφαρμόζεται σε στοιχεία τα οποία τείνουν να υποβαθμίζονται γρήγορα με το χρόνο. 

Ωστόσο συνήθως δεν είναι κοστοβόρα, καθώς η διαχείριση της κατάσταση κάθε 

στοιχείου γίνεται ξεχωριστά. 

Αποθήκη και εφοδιασμός: Τα σωστά ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα την 

απαιτούμενη χρονική στιγμή χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε μεγάλο αποθεματικό το 

οποίο απαιτεί μεγάλες οικονομικές δαπάνες χωρίς αντίστοιχα να χρησιμοποιείται για 

εκτεταμένη χρονική περίοδο. 

Ροή εργασιών και έλεγχοι: Οι εργασίες της συντήρησης σχεδιάζονται σε μια διαδικασία 

που περιλαμβάνει τα στάδια της έναρξης, της ιχνηλάτισης και της καταγραφής. Η 

έναρξη αφορά την έγκριση του αιτήματος για την εργασία. Όταν εγκριθεί η εργασία 

σχεδιάζεται, προγραμματίζεται, εκτελείται και τέλος καταγράφεται. Όλες οι εργασίες 

συντήρησης ιχνηλατούνται στο σύστημα. Σε πολλά συστήματα συντήρησης 

χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά, μια και οι εργασίες είναι πάρα πολύ περίπλοκες. 

Τεχνική εκπαίδευση: Όλο το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες 

τεχνικές δεξιότητες για τη συντήρηση του εξοπλισμού, να επικοινωνεί με τα άλλα 
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τμήματα του οργανισμού για ζητήματα που ανακύπτουν και να εργάζεται ομαδικά και 

συνεργατικά. 

Εμπλοκή του Τομέα Παραγωγικής Λειτουργίας: Θα πρέπει να υπάρξει ενσωμάτωση 

ανάμεσα στις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης. Όλο το λειτουργικό προσωπικό 

πρέπει να έχει τουλάχιστο βασική εκπαίδευση στις συντηρήσεις.  

Προβλεπτική συντήρηση: Η προβλεπτική συντήρηση εστιάζει στην ανίχνευση της 

τεχνολογίας που επιλύει ή μετριάζει τα χρόνια προβλήματα του εξοπλισμού. 

Χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην προληπτική συντήρηση ενώ 

όλα τα δεδομένα θα πρέπει να ενσωματώνονται σε ένα λογισμικό CMMS 

(Computerized Maintenance Management System). 

Συντήρηση βασισμένη στην αξιοπιστία : Ο σκοπός της συντήρησης αξιοπιστίας είναι 

να προσδιορίσει ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία σε κάθε διαδικασία και βασισμένη σ’ 

αυτή τη πληροφόρηση να σχεδιάσει μια προληπτική- προνοητική στρατηγική 

συντήρησης. Μια άλλη στρατηγική είναι η Route Cause Failure Analysis (RCFA)  η 

οποία βασίζεται σε αστοχίες που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.  Η RCFA θα έπρεπε 

να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες που αφορούν τις ελλείψεις σε όλο το σύστημα. 

Ολική Διαχείριση Παραγωγής (TPM): Η Ολική Διαχείριση Παραγωγής εστιάζει στους 

ανθρώπους και είναι ένα ενσωματωμένο κομμάτι της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ 

ορίζει την οργάνωση της συντήρησης εφαρμόζοντας τις παρακάτω ενέργειες: 

Καλλιεργεί την αίσθηση της ιδιοκτησίας στον χειριστή εισάγοντας την έννοια της 

Αυτόνομης Συντήρησης όπου ο χειριστής παίρνει την ευθύνη για την αρχική φροντίδα .  

Βελτιστοποιεί τις δεξιότητες και τις γνώσεις του χειριστή ώστε να μεγιστοποιήσει τη 

λειτουργική αποτελεσματικότητα. Ο χειριστής με τον τρόπο αυτό  κινητοποιείται για να 

ανιχνεύσει τα πρώιμα σημάδια της υποβάθμισης, της φθοράς, της κακής ρύθμισης, των 

διαρροών ή των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Έτσι ο χρήστης θα έπρεπε να το 

θεωρήσει καθήκον του για να προτείνει βελτιώσεις ώστε να απαλειφθούν  οι απώλειες 

που οφείλονται σε λανθασμένη απόδοση.  

Χρησιμοποιεί διαλειτουργικές ομάδες που αποτελούνται από χειριστές συντηρητές 

μηχανικούς και διευθυντές για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού και του 

εξοπλισμού. 

Καθιερώνει ένα προγραμματισμό εκκαθάρισης και προληπτικής συντήρησης για την 

επέκταση της ζωής της εγκατάστασης και τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας 

του εξοπλισμού. 
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Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να δείξει την δέσμευση της στο TPM παραχωρώντας 

ικανοποιητικό χρόνο και κατανέμοντας κατάλληλα τους πόρους προκειμένου να 

δημιουργηθούν και να διατηρηθούν οι αλλαγές στη κουλτούρα και στην εκπαίδευση 

των εργαζομένων ώστε να επιτευχθεί η Αυτόματη Συντήρηση.  

Οικονομική βελτιστοποίηση: Αυτή είναι μια στατιστική τεχνική που συνδυάζει όλα τα 

σχετικά στοιχεία για την διατήρηση ενός φυσικού κεφαλαίου σε μία επιχείρηση, όπως 

είναι τα κόστη της ακινησίας, της συντήρησης, της απώλειας απόδοσης ή ενός  τελικού 

προϊόντος με χαμηλή ποιότητα. Κατόπιν αξιολογεί τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα 

πότε πρέπει ο εξοπλισμός να βγει εκτός λειτουργίας, πότε πρέπει να επιδιορθωθεί ή να 

αντικατασταθεί και πόσα ανταλλακτικά θα έπρεπε να είναι αμέσως διαθέσιμα, με 

οικονομικά κριτήρια Η οικονομική βελτιστοποίηση απαιτεί ακριβή δεδομένα.  

Συνεχής βελτίωση: Συνεχώς αναζητά βελτιωμένες μεθόδους διεκπεραίωσης ενός έργου 

και χαρακτηρίζεται από βαθμιαίες αλλά και ριζοσπαστικές αλλαγές στις υπάρχουσες 

διαδικασίες. Η εστίαση στις υπάρχουσες διαδικασίες διαφοροποιεί τη συνεχή βελτίωση 

από τις άλλες προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα τον επανασχεδιασμό, ο οποίος 

απορρίπτει τις υπάρχουσες διαδικασίες και αναπτύσσει νέους τρόπους διεκπεραίωσης 

των εργασιών.  Η συνεχής βελτίωση σαν μέρος της φροντίδας των φυσικών κεφαλαίων 

της επιχείρησης που αφορούν στον εξοπλισμό της, είναι μία διαρκής εξέλιξη που 

περιλαμβάνει τη συνεχή αναζήτηση για «απλές λύσεις» που μπορούν να κάνουν τον 

οργανισμό πιο ανταγωνιστικό. Ένα από τα εργαλεία κλειδιά για την επίτευξη της 

συνεχούς βελτίωσης είναι το benchmarking καλών πρακτικών, το οποίο εξετάζει τις 

διαδικασίες συντήρησης που υπάρχουν στην επιχείρηση και τις συγκρίνει με εκείνες σε 

οργανισμούς που είναι παγκόσμιοι ηγέτες από αυτή την άποψη και έτσι υποδεικνύει τις 

αλλαγές που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της διαδικασίας.  

1.2.3 Το Μάνατζμεντ στις Συντηρήσεις Κτηριακών Εγκαταστάσεων 

Σύμφωνα με τον Campbell (1995), πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν το μάνατζμεντ των 

συντηρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις. Με τον 

όρο «Μάνατζμεντ Συντηρήσεων» εκφράζεται η μέριμνα που ασκείται από τη Διοίκηση 

μιας επιχείρησης με σκοπό τη διατήρηση όλων των μερών της δηλαδή των φυσικών της 

κεφαλαίων σε κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός 

ασφαλούς και ελεγχόμενου περιβάλλοντος και με το ελάχιστο ρίσκο. Οι εργασίες αυτές 
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είναι ενσωματωμένες στις διαδικασίες της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνεται η 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τον πελάτη. Ο Campbell (1995) 

αναφέρει εννέα βήματα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες του Μάνατζμεντ των 

συντηρήσεων: Επιλογή Στρατηγικής, Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Σχεδίαση, Υλοποίηση, 

Λειτουργία, Συντήρηση, Τροποποίηση, Διάθεση.  

Η λειτουργία των συντηρήσεων μπορεί να ορισθεί ως η κατάλληλη χρήση πόρων ώστε 

να διασφαλιστεί ότι μια εγκατάσταση διορθώθηκε αντικαταστάθηκε ή τροποποιήθηκε 

για να λειτουργεί σε μία προσδιορισμένη απόδοση. Ο Armstrong (1987, οπ. αναφ. στον 

Οbaid, 2005), αναφέρει ότι η λειτουργία των συντηρήσεων περιλαμβάνει ζητήματα 

όπως: (1) Η υιοθέτηση του προτύπου των συντηρήσεων και τις επιπτώσεις κάθε 

παρέκκλισης στους χρήστες, (2) Τις εναλλακτικές πολιτικές συντηρήσεων, (3) Την 

εξέταση των εμπόδιων που αφορούν τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τους 

αποδεκτούς χρόνους καθυστέρησης, (4) Την εκτίμηση των δαπανών και τη διευθέτηση 

των καθυστερούμενων εργασιών, (5) Την παροχή τεχνικής βοήθειας, (6)Τις συνέπειες 

του σχεδιασμού στη διαχείριση των συντηρήσεων. 

O Campbell  (1995) ταξινομεί τις πιο κοινές μετρήσεις της απόδοσης της συντήρησης 

σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τη βάση που εστιάζουν : 

Μετρήσεις της απόδοσης του εξοπλισμού ( Διαθεσιμότητα , Αξιοπιστία, Συνολική 

Αποτελεσματικότητα). 

Μετρήσεις του κόστους απόδοσης ( Εργατικά Κόστη και Κόστη Υλικών) 

Μετρήσεις της απόδοσης της διαδικασίας ( Αναλογία σχεδιασμένου και μη 

σχεδιασμένου έργου. Συμμόρφωση με τον προγραμματισμό). 

Αυτές οι διαγνωστικές μετρήσεις  προσδιορίζουν αν η λειτουργία της συντήρησης 

παραμένει σε έλεγχο. Επιπλέον χρησιμεύουν στην διαδικασία του benchmarking. 

Προκειμένου αυτοί οι τρόποι μέτρησης της απόδοσης να ενισχύσουν τους σκοπούς του 

οργανισμού θα πρέπει να συνδεθούν με την εφαρμογή μιας στρατηγικής της 

λειτουργίας συντήρησης.   

Οι εμπλεκόμενοι σε ένα σύστημα Διαχείρισης Συντηρήσεων είναι και χρήστες του 

συστήματος. Ένα σύστημα Διαχείρισης Συντηρήσεων περιλαμβάνει την ανώτατη 

διοίκηση, το προσωπικό που ασχολείται με την συντήρηση και τους εσωτερικούς 
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πελάτες που είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών που προέρχονται από τις λειτουργίες 

συντήρησης (Campbell, 1995).  

Στον παρακάτω πίνακα 1-1 αναφέρονται οι κυριότερες πρακτικές των συντηρήσεων 

που έχουν διαμορφωθεί  ως μοντέλα διαχείρισης (Obaid, 2005): 

Πίνακας 1-1: Πρακτικές συντηρήσεων (Obaid, 2005) 

Βασικό Μοντέλο Τεροτεχνολογίας 
(Basic Terotechnology Model)5 

Η πρακτική που ακολουθεί το μοντέλο αυτό αφορά την 
εξειδίκευση και το σχεδιασμό για την αξιοπιστία και τη 
συντηρησιμότητα του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των 
εγκαταστάσεων , των κτηρίων και των δομών και την 
ανατροφοδότηση της πληροφόρησης για το σχεδιασμό, τις 
αποδόσεις και τα κόστη. Γι’ αυτό η Τεροτεχνολογία 
περιλαμβάνει  το χρήστη του εξοπλισμού, τον προμηθευτή 
και τους μηχανικούς. 

Μοντέλο Διαχείρισης Προληπτικής 
Συντήρησης (Preventive 
Maintenance Model) 

Η διαχείριση με βάση την προληπτική συντήρηση 
βασίζεται: 

Σε Λίστες με τις εργασίες των προληπτικών συντηρήσεων 
για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης, στον 
προγραμματισμό για τη συχνότητα των εργασιών, στις 
αναφορές για τις εργασίες που γίνονται σε καθημερινή βάση 

Σε Διαδικασίες που αναφέρουν την σειρά με την οποία θα 
συντηρηθεί ο εξοπλισμό σε μια συγκεκριμένη περίοδο. 

Στον Προγραμματισμό που ορίζει την συχνότητα 
προληπτικής συντήρησης. 

Σε Αναφορές που καλύπτουν τις εργασίες προληπτικής 
συντήρησης  που γίνονται σε καθημερινή βάση 

Μοντέλο Διαχείρισης Συντήρησης 
με βάση τις Συνθήκες  (Condition 
Based Maintenance Model) 

Το μοντέλο βασίζεται σε περιοδικές μετρήσεις και 
θεωρείται μια μορφή προβλεπτικής διαχείρισης 
συντηρήσεων, δηλαδή βασίζεται στην πρόβλεψη της 
κατάστασης του εξοπλισμού. Αποσκοπεί στην πρόβλεψη 
των βλαβών πριν εμφανιστούν και στον υπολογισμό του 
χρόνου που απαιτείται ώστε τα ελαττωματικά μέρη να 
αντικατασταθούν χωρίς σοβαρές λειτουργικές επιδράσεις. 

Συντήρηση Ολικής  ποιότητας 
(Total Quality Maintenance) 

Το μοντέλο βασίζεται στον κύκλο του Deming (Plan-Do-
Check-Act) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε τεχνικό 
ή διαχειριστικό σύστημα.  Η Συντήρηση Ολικής Ποιότητας 
είναι μια στρατηγική που καθιστά τον χρήστη ικανό να 
συντηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την τεχνική και 
οικονομική αποτελεσματικότητα των στοιχείων των 
διαδικασιών.  

                                                 

5 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τον British Standards Institute (BS 3811:1984), η 
Τεροτεχνολογία είναι «Ένας συνδυασμός του μάνατζμεντ, των οικονομικών, της μηχανικής και άλλων 
πρακτικών που εφαρμόζονται στα φυσικά κεφάλαια των επιχειρήσεων για την αναζήτηση των 
κοστολογίων των οικονομικών κύκλων ζωής». 



19 

 

Διαχείριση συντήρησης με βάση 
την αξιοπιστία – (Reliability 
Centered Maintenance  - RCM) 

Στοχεύει στον προσδιορισμό των απαιτήσεων της 
συντήρησης κάθε μέρους της εγκατάστασης και του 
εξοπλισμού και στην διασφάλιση ότι αυτές οι απαιτήσεις 
εκπληρώνονται. Είναι η προσέγγιση που ακολουθείται όταν 
η αστοχία των εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
καταστροφικά γεγονότα. Επικεντρώνεται στη βελτίωση του 
υπάρχοντος σχεδιασμού. Η  δημοφιλία του RCM εξαρτάται 
από το γεγονός ότι δεν απαιτεί μια σημαντική επένδυση από 
την ανώτατη διοίκηση.  

Μοντέλο Διαχείρισης 
Συντηρήσεων Πλέγματος 
Οργανωσιακής Ωριμότητας 
(Maintenance Organizational 
Maturity Grid): 

Το μοντέλο βασίζεται στο μοντέλο που πρότεινε ο Crosby 
και περιλαμβάνει πέντε στάδια που αντανακλούν την 
κουλτούρα της λειτουργίας των συντηρήσεων : 
Αβεβαιότητα, Εγρήγορση, Διαφώτιση, Σοφία και 
Βεβαιότητα. Η συντήρηση εξελίσσεται από ένα αρχικά 
αντιδραστικό στάδιο σε ένα προληπτικό και τελικά ένα 
προβλεπτικό στάδιο. Προκειμένου να υπάρξει η μετάβαση 
στα πέντε στάδια πρέπει η ανώτατη διοίκηση να αντιληφθεί 
το ρόλο της συντήρησης σαν ένα «εργαλείο κλειδί», όχι 
μόνο για την εξοικονόμηση χρημάτων μειώνοντας την 
συχνότητα των αστοχιών, αλλά επίσης για την αύξηση της 
αξιοπιστίας του εξοπλισμού.  

Ολική παραγωγική συντήρηση 
(Total Productive Maintenance – 
TPM): 

Το  TPM  είναι μια μεθοδολογία και μια φιλοσοφία που 
εστιάζει στο να κτίσει την ποιότητα του προϊόντος 
μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. 
Ευθυγραμμίζεται με την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης και 
της συνολικής συμμετοχής των εργαζομένων από όλα τα 
τμήματα. 

Οι στόχοι του TPM είναι : 

Αποφυγή απωλειών σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο 
οικονομικό περιβάλλον. 
Παραγωγή των αγαθών χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας 
των προϊόντων. 
Ελάττωση κόστους 
Παραγωγή μιας μικρής ποσότητας στο συντομότερο δυνατό 
χρονικό διάστημα. 
Τα προϊόντα που καταλήγουν στους καταναλωτές,  πρέπει 
να έχουν μηδενικά ελαττώματα. 
Εξάλειψη ατυχημάτων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα από ένα πρόγραμμα TPM είναι 

σημαντικό για τους managers να υπολογίζουν όλα τα κόστη που αναφέρονται στον  

Πίνακα 1-2.  Το TPM θα μπορούσε να ενισχύσει τις εταιρείες κατασκευής με το 

σκεπτικό του «να γίνεται κάθε τι σωστά από την πρώτη φορά», έχοντας έτσι μειώσει 

την ανάγκη για το επίπεδο των απαιτούμενων αποθεμάτων. Επιπρόσθετα ένα TPM 

πρόγραμμα το οποίο είναι αποδοτικό μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχή εφαρμογή του 

συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και γι αυτό το λόγο να ενισχύσει τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. 
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Πίνακας 1-2 :    Υπολογισμός του κόστους των συντηρήσεων κατά την εφαρμογή ενός 
προγράμματος TPM-  Eti et al.,2006). 

Τύπος του προγράμματος συντήρησης Περιοχή για την εκτίμηση του κόστους 

 
 
Διορθωτική Συντήρηση 
 
Αντιδραστική Συντήρηση 

Ανοχή αδρανείας και κόστος ποινής. 
Καθορισμός ρυθμιστικών αποθεμάτων. 
Χαμένη παραγωγή 
Φτωχή ποιότητα τελικού προϊόντος. 
Απώλεια εργατοωρών 
Επιθυμητό επίπεδο υπηρεσίας  
Αριθμός αστοχιών των μηχανημάτων 
Επίπεδο της εξειδίκευσης και αριθμός του 
προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε. 

Τακτικά Προγραμματισμένη Προληπτική 
Συντήρηση 

Κόστος που προκύπτει από την ατζέντα της 
προληπτικής συντήρησης . 
Κοστολόγια από ανθρωποώρες  
Κοστολόγια επισκευών 

Επιθεώρηση και Τυχαία 
Προγραμματισμένη Προληπτική 
Συντήρηση 

Συνολικό νούμερο ανθρωποωρών που απαιτούνται 
για την παραγωγή 
Κοστολόγια βασισμένα στο ιστορικό των 
ανθρωποωρών του προσωπικού που 
χρησιμοποιήθηκε. 

Εφεδρικός Εξοπλισμός Χρονοδιάγραμμα απόσβεσης 
Κόστη συντήρησης 

Αναβάθμιση Εξοπλισμού 
Τα κόστη μπορούν είτε να αντιμετωπιστούν σαν 
μία άμεση δαπάνη ή με τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
ανάλογα  με τα μεγέθη τους και με το χρόνο ζωής 
του αναβαθμισμένου εξοπλισμού 

1.2.4 Η Στρατηγική των Συντηρήσεων. 

1.2.4.1 Η Επιλογή της Στρατηγικής 

 «Στρατηγική» είναι η θεωρία του οργανισμού. Αντανακλά την αντίληψη του 

οργανισμού για τους μακροπρόθεσμους στόχους του και για την προσέγγιση με την 

οποία θα τους ακολουθήσει. Η υιοθετούμενη στρατηγική διαμορφώνεται στα υψηλά 

διοικητικά επίπεδα και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να συνδεθεί με τις 

διατμηματικές και ατομικές δραστηριότητες του προσωπικού στον οργανισμό (Drucker, 

1994). 

 Η συντήρηση έχει μια στρατηγική διάσταση καθώς καλύπτει ζητήματα όπως ο 

σχεδιασμός των εγκαταστάσεων, τα προγράμματα συντήρησης τους, η αναβάθμιση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού και η ανάπτυξη των εργαλείων και των 

ανθρώπων. Αυτές οι αποφάσεις έχουν μόνιμη επίδραση στη μελλοντική λειτουργία και 

συντήρηση των φυσικών κεφαλαίων της επιχείρησης (Tsang, 1998). 
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Παραδείγματα στρατηγικής συντηρήσεων αποτελούν η μεγιστοποίηση της χρήσης των 

φυσικών κεφαλαίων της επιχείρησης και η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας. 

Προκειμένου να διαμορφωθεί η  στρατηγική του οργανισμού για τη διαχείριση των 

συντηρήσεων, η μεθοδολογία που προτείνεται  είναι η SWOT ανάλυση.  Από τη στιγμή 

που θα συμφωνηθεί, η στρατηγική μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμους στόχους και 

γίνεται λειτουργική καθορίζοντας ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για διάστημα από τρία 

έως πέντε χρόνια. Οι δείκτες απόδοσης περιλαμβάνουν την αντίληψη του πελάτη για 

την ποιότητα της υπηρεσίας, την ικανοποίηση των εργαζομένων, και την ευθυγράμμιση 

του οργανισμού με τις ομάδες για τη λειτουργία της συντήρησης.  Στο Σχήμα 3 

φαίνεται ένα διάγραμμα ροής στο οποίο η διαδικασία του μάνατζμεντ ενσωματώνει 

τους στόχους των συντηρήσεων για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

 

Σχήμα 3:   Διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης της στρατηγικής των συντηρήσεων. 
(Tsang, 1998). 

Οι στόχοι της στρατηγικής που επιλέγεται να εφαρμοστεί θα είναι επιτυχείς αν το 

σύστημα ανταπόδοσης και αμοιβών για τους εργαζόμενους είναι σε  συμφωνία με τις 

μετρήσεις απόδοσης αλλά και αν επίσης η στρατηγική συνδέεται με την κατανομή των 

πόρων. Όταν οι πόροι στην ετήσια διαδικασία χρηματοδότησης δεν είναι αρκετοί για 

την κάλυψη των άμεσων αναγκών, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Για την αποφυγή 

τους οι δαπάνες για το στρατηγικό σχεδιασμό είναι ορθό να ενσωματώνονται στις 

ετήσιες διαδικασίες χρηματοδότησης (Tsang, 1998). 

Η αποτελεσματικότητα μιας υιοθετούμενης στρατηγικής πρέπει να αναθεωρείται 

περιοδικά. Ένα τμήμα συντήρησης μπορεί να αναγνωρίσει μια στρατηγική που 
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διαφαίνεται ως αποτελεσματική μέσα από αναλύσεις αναγκών, πειραματισμό και 

αναθεώρηση των αποτελεσμάτων (Tsang, 1998).  

Η πολιτική συντήρησης στα κτήρια είναι ένα γραπτό δοκίμιο και δίνει ένα πλαίσιο στη 

διοίκηση για το προσωπικό της συντήρησης ώστε να προσδιοριστεί η κατάλληλη 

στρατηγική συντήρησης και η τυποποίηση της. Η πολιτική στη συντήρηση των κτηρίων 

και η στρατηγική είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Μάνατζμεντ της συντηρήσεως 

των κτηρίων. Τα τρία βασικά στοιχεία για την διαμόρφωση της πολιτικής των 

συντηρήσεων και την επιλογής της στρατηγικής των συντηρήσεων είναι ο 

προσδιορισμός των προτύπων και η κατανομή των πόρων για τη συντήρηση. Οι 

δραστηριότητες της συντήρησης δεν θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να 

εφαρμοστούν με επιτυχία χωρίς την κατανόηση αυτών των στοιχείων.  

Η στρατηγική της συντήρησης γενικά περιλαμβάνει την διορθωτική, την προληπτική 

και την βάσει συνθηκών συντήρηση. Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην 

επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής συντήρησης. Ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές 

συντήρησης η αποτελεσματικότητα της προληπτικής συντήρησης  είναι η περισσότερο 

αμφισβητούμενη από την ανώτατη διοίκηση.  

Τα αποδεκτά πρότυπα συντήρησης εξαρτώνται από τους διαθέσιμους πόρους για τη 

συντήρηση λαμβάνοντας υπόψη κοινούς παράγοντες όπως χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με την οικοδόμηση , τους ενοίκους, τους τεχνικούς και τη διοίκηση.  

Το προσωπικό συντήρησης σε λειτουργικό επίπεδο πάντοτε επιχειρηματολογεί ότι ο 

προϋπολογισμός είναι μικρότερος από τις ανάγκες. Αντίθετα η διοίκηση σε στρατηγικό 

επίπεδο κάνει κριτική στην ανεπάρκεια της οργάνωσης της συντήρησης. Στην 

κατεύθυνση αυτή συστήνεται με τη χρήση έξυπνου εξοπλισμού και αυτόματου 

προγραμματισμού συντηρήσεων να εμπλουτιστεί η ποιότητα των συντηρήσεων και η 

αποδοτικότητα (Lee & Scott, 2008).  

Η πολιτική  των συντηρήσεων είναι ένα εργαλείο για το προσωπικό των συντηρήσεων 

ώστε να σχεδιάζει τις κατάλληλες στρατηγικές συντήρησης. Ωστόσο πριν να ετοιμαστεί 

ένα πρόγραμμα συντήρησης, το προσωπικό των συντηρήσεων και η ανώτατη διοίκηση 

απαιτείται να συμφωνήσουν σε μια πολιτική συντήρησης γιατί εκτός από τους πόρους 

απαιτεί και στρατηγικές κατευθύνσεις. Η πολιτική των συντηρήσεων αποτελείται από 5 
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βασικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν και διαφορετικές στρατηγικές, που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1-3 (Lee & Scott, 2008) : 

Πίνακας 1-3: Τα πέντε βασικά στοιχεία στην πολιτική των συντηρήσεων (Lee & Scott, 
2008).  

1. Ο χρόνος της συντήρησης για την παρούσα χρήση 

2. Οι απαιτήσεις  βιωσιμότητας  των κτηρίων των εξαρτημάτων τους και των υπηρεσιών. 

3. Το πρότυπο στο οποίο το κτήριο και οι υπηρεσίες του πρέπει να συντηρούνται. 

4. Ο χρόνος αντίδρασης που απαιτείται ανάμεσα σε εμφανιζόμενο πρόβλημα και στην 
επιδιόρθωση του. 

5. Οι νομικές και θεσμικές απαιτήσεις. 

1.2.4.2 Πρότυπο συντήρησης  

Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάμεσα στους οργανισμούς σχετικά με το αποδεκτό 

πρότυπο συντηρήσεων και εξαρτάται από τους πόρους που εγκρίνονται από τη 

διοίκηση. Παρόλο που η επιλογή του προτύπου εξαρτάται από τους διαθέσιμους 

πόρους, το προσωπικό της συντήρησης πρέπει  να δώσει προσοχή στην ισορροπία 

ανάμεσα στο κόστος των εγκαταστάσεων και στους πόρους της συντήρησης. Η βασική 

γραμμή είναι η συμμόρφωση με τις θεσμικές απαιτήσεις. Οι οργανισμοί με επαρκείς 

πόρους συντήρησης έχουν ένα ψηλότερο πρότυπο συντήρησης όταν συγκριθεί με το 

βασικό. Αντίθετα οι οργανισμοί με περιορισμένους ή ανεπαρκείς πόρους, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες για λειτουργήσουν τις συντηρήσεις τους με βάση ένα 

καθιερωμένο πρότυπο και σχεδόν απλώς ικανοποιούν τις θεσμικές απαιτήσεις. Αυτό 

έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην εικόνα του οργανισμού αλλά ελαχιστοποιεί το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα (Lee & Scott, 2008).  

Το πρότυπο όπως αναφέρει και ο (Then, 1997) επηρεάζεται από τους νομικούς κανόνες 

τους οικοδομικούς κανονισμούς, την υγεία, την ασφάλεια και τις χρήσεις του κτηρίου. 

Ωστόσο το πρότυπο βασίζεται στην αντίληψη των χρηστών και στις προσδοκίες τους. 

Επιπλέον οι ερμηνείες για το αποδεκτό πρότυπο από το προσωπικό συντήρησης και την 

ανώτατη διοίκηση είναι διαφορετικές.  
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1.2.4.3 Πόροι συντήρησης 

Εξ αιτίας της οικονομικής ύφεσης οι οργανισμοί πιέζονται να μειώσουν τα λειτουργικά 

τους κόστη  αλλά και το επίπεδο του προσωπικού τους. Ο σκοπός αυτών των μέτρων 

είναι να βελτιώσουν τους διαθέσιμους πόρους τους. Τις ίδιες συνέπειες αντιμετωπίζει 

και η λειτουργία  της συντήρησης των κτηρίων. Συχνά η ανώτατη διοίκηση μειώνει το 

λειτουργικό κόστος με τη μείωση της εσωτερικής οργάνωσης του τμήματος 

συντηρήσεων καθώς πιστεύεται  ότι οι εξωτερικές συνεργασίες δίνουν μια ευέλικτη 

στρατηγική για τους οργανισμούς. Επιπλέον η συντήρηση αντιπροσωπεύει μια μεγάλη 

αναλογία του συνολικού λειτουργικού κόστους.  

Παρόλο που τα έργα συντήρησης υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς, το προσωπικό 

των συντηρήσεων σε λειτουργικό επίπεδο με δυσκολία εξασφαλίζει επαρκείς πόρους 

για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων συντήρησης. Τα ρίσκα που συνδέονται με την 

κακή οργάνωση των πόρων συντήρησης έχουν επίδραση στην υγεία και στην ασφάλεια. 

Ωστόσο η ανώτατη διοίκηση παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό επιδιώκει τη 

βελτίωση των υπηρεσιών στις συντηρήσεις και την ικανοποίηση των πελατών.  Οι 

Zavadskas, Bejder & Kaklauskas (1998), για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων προτείνουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μάνατζμεντ των πόρων 

από το προσωπικό της συντήρησης.  

1.2.4.4 Εστίαση στην τεχνολογία - τεχνογνωσία. 

Η τεχνολογία βοηθάει για τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών 

συντήρησης στα κτήρια. Βοηθάει επίσης στην ανίχνευση ελαττωμάτων στο κτήριο. Το 

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) χρησιμοποιείται για τη 

βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης σε ότι αφορά την εξοικονόμηση εργατικού 

δυναμικού και υλικών. Ο Wood (2005),  αναφέρει ότι η τεχνολογία βοηθά την έξυπνη 

φροντίδα για τα κτήρια. Ωστόσο η αναζήτηση περισσότερων πόρων για την επένδυση 

σε τεχνολογία που θα εφαρμοστεί στις συντηρήσεις των κτηρίων, σημαίνει αύξηση του 

κόστους συντήρησης.  

1.2.4.5 Προβλήματα στη Διαμόρφωση  της Στρατηγικής των Συντηρήσεων. 

Οι στόχοι της συντήρησης θα πρέπει να θεωρούνται σε συνδυασμό με τους 

οργανωτικούς στόχους . Υπάρχουν περιορισμένες μελέτες σχετικά με το πώς οι στόχοι 
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των συντηρήσεων συνδυάζονται με τους οργανωτικούς στόχους σε έναν οργανισμό. 

Επιπλέον είναι δύσκολη η συμφωνία στο πλαίσιο της διοίκησης για την εξεύρεση 

πόρων για τις συντηρήσεις παρόλο που αυτό έχει επίδραση στην αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού.  

Ο στόχος των συντηρήσεων είναι ένας στόχος του οργανισμού και οριοθετείται από την 

στρατηγική του. Οι στόχοι της συντήρησης των κτηρίων είναι το θεμελιώδες στοιχείο 

που περιγράφει τους σκοπούς και τους στόχους των δραστηριοτήτων συντήρησης αλλά 

και τις σχέσεις τους με τους στόχους του οργανισμού. Ωστόσο το προσωπικό 

συντηρήσεων υπόκειται σε κριτική για το ότι εστιάζει μόνο σε τεχνικά ζητήματα. Η 

αναγκαιότητα σύνδεσης ανάμεσα στην λειτουργία της συντήρησης των κτηρίων  και 

στον οργανισμό είναι ένα σημαντικό θέμα που αναγνωρίζεται από τους περισσότερους 

μελετητές (Lee & Scott, 2008).  

1.2.4.6 Εξωτερικές αναθέσεις ( Outsourcing)  

Μια δυνατότητα στρατηγικής για τον οργανισμό είναι το Οutsourcing το οποίο μπορεί 

να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτρέποντας στην επιχείρηση να εστιάσει 

στους πόρους που αφορούν εκείνο το πεδίο δραστηριοτήτων με τις καλύτερες επιδόσεις 

(Campbell, 1995). 

Tο Οutsourcing εστιάζει σε δύο στρατηγικές:  

• Eπικεντρώνεται στους πόρους και στις επενδύσεις του οργανισμού σε σχέση με 

τα δυνατά του σημεία. 

• Aναθέτει εξωτερικά όλες τις άλλες δραστηριότητες για τις οποίες η επιχείρηση 

δεν έχει κάποια στρατηγική ανάγκη ούτε ειδική ικανότητα.  

Το Οutsourcing επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την επιστροφή των 

εσωτερικών τους πόρων. Συγχρόνως ο οργανισμός κάνει πλήρη χρήση των εξωτερικών 

δυνατοτήτων, της καινοτομίας και της επένδυσης και τελικά παρέχει καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσίας και κόστος στον πελάτη. Προκειμένου να υιοθετηθεί το 

outsourcing θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο υιοθετείται από την ανώτατη 

διοίκηση, έχει καθολική συμμετοχή απ’ όσους επηρεάζονται, αλλά και τους 

εργαζόμενους στη συντήρηση. Το πρωταρχικό βήμα είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

της επιχείρησης για την υιοθέτηση του Οutsourcing. Ωστόσο η επιτυχία δεν είναι 
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δεδομένη αν δεν εκτιμηθούν σωστά οι συνθήκες και η χρονική συγκυρία. Θα πρέπει για 

παράδειγμα να είναι δεδομένο ότι θα λυθούν προβλήματα όπως τα κοστολόγια, η 

δυνατότητα της τοπικής αγοράς για την ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησης, 

αλλά και η αποτελεσματικότητα των κοστολογίων σαν ένα μέσο επίτευξης των 

στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Επιπλέον έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις και 

να προσδιοριστεί αν οι συνθήκες είναι σωστές για να ακολουθηθεί το Οutsourcing, 

συγκεκριμένες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν: 

• Υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία που δεν μπορεί να ανιχνευθούν ή είναι 

δύσκολο να διορθωθούν εσωτερικά; 

• Η βασική δομή της δραστηριότητας είναι σωστά προσδιορισμένη; 

• Πρόκειται η εξωτερική διαδικασία να παρέχει ένα καλύτερο συνδυασμό 

ποιότητας υπηρεσίας και κόστους απ’ ότι αν γινόταν εσωτερικά; 

Αφού εκτιμηθεί η παραπάνω κατάσταση το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι 

δραστηριότητες που θα προσφέρουν την καλύτερη δυνατότητα επιλογής Οutsourcing. 

Οι δραστηριότητες αυτές συνήθως είναι δραστηριότητες ρουτίνας ακόμα κι αν είναι 

κρίσιμες ή σε υψηλό τεχνικό επίπεδο αλλά ωστόσο μπορούν να χορηγηθούν από 

προμηθευτές που υπάρχουν στη αγορά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Η 

προσέγγιση για την διαδικασία του Οutsourcing περιλαμβάνει έξι βήματα που πρέπει να 

απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Υπάρχουν πάρα πολλά οφέλη (Πίνακας 1-4) και προβλήματα (Πίνακας 1-5)  που 

συνδέονται με το Outsourcing. Αυτά εξαρτώνται ανάμεσα σε άλλα πράγματα από την 

επιχείρηση το προφίλ της και τη δυνατότητα της να υιοθετήσει τη διαδικασία του 

Outsourcing με επιτυχία.  

Πίνακας 1-4:  Οφέλη από την υιοθέτηση του Outsourcing (Campbell, 1995): 

1. Ο οργανισμός δεν οριοθετείται από τις δικές του δυνατότητες αλλά μπορεί να έρθει σε επαφή 
με καινούργιες ιδέες και δυνατότητες βελτίωσης. 

2. Κάθε προμηθευτής μπορεί να έχει περισσότερο προσωπικό και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις 
για μια συγκεκριμένη περιοχή.  
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3. Οι εργολάβοι μπορεί να έχουν πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό με αποτέλεσμα ο οργανισμός να 
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα σε χαμηλότερη τιμή. 

4. Οι εργολάβοι μπορεί να έχουν ανώτερες πρακτικές ποιότητας. 

5. Το Outsourcing μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευελιξία ιδιαίτερα σε πρακτικές συντήρησης που 
σχετίζονται με νέες τεχνολογίες.  

6. 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν απαιτούν υπερωρίες ούτε χρόνο για πρόσθετες γνώσεις και 
εμπειρία, εφόσον είναι δεδομένο ότι όταν προσλαμβάνονται είναι έτοιμοι να καταθέσουν στον 
οργανισμό τις ικανότητες τους για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου. 

7. 
Το μόνιμο προσωπικό συναντά τους εξωτερικούς ειδικούς με αποτέλεσμα να έχει τη 
δυνατότητα να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα και 
την αναβάθμιση της δουλειάς του μόνιμου προσωπικού  

Πίνακας 1-5: Προβλήματα  από την υιοθέτηση του Outsourcing (Campbell, 1995): 

1. 
Απώλεια των κρίσιμων δεξιοτήτων: Πολλές εταιρείες συχνά αποτυγχάνουν να βρουν τους 
κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι είτε δεν έχουν τις ικανότητες είτε είναι 
απρόθυμοι να εκπληρώσουν τις προσδοκίες της επιχείρησης.  

2. 

Απώλεια της διατμηματικής επικοινωνίας: Η επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους με δεξιότητες 
που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης μπορεί να επηρεαστεί  από το 
Outsourcing. Έτσι χάνεται η δυνατότητα της ευελιξίας καθώς μειώνονται οι δεξιότητες ατόμων 
που εργάζονται στην επιχείρηση μέσα από την διασταύρωση των ικανοτήτων τους 

3. 
Απώλεια του ελέγχου πάνω σε ένα προμηθευτή: Ένας εργολάβος εφόσον δομήσει την 
εξειδίκευση με την υποστήριξη ενός οργανισμού μπορεί να προσπαθήσει να παράσχει αυτή τη 
γνώση στον ανταγωνισμό.   

1.2.4.7 Το Κόστος των Συντηρήσεων .  

Τα κόστη συντηρήσεων πολλές φορές φτάνουν το 40% του λειτουργικού κόστους των 

επιχειρήσεων και γι’ αυτό η βελτίωση τους είναι βασικό οικονομικό ζήτημα. Η 

μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού και η επιμήκυνση της ζωής του είναι το 

ζητούμενο των συντηρήσεων. Αν το ετήσιο κόστος των συντηρήσεων  ξεπερνάει το 5% 

της αξίας του ενεργητικού κεφαλαίου της επιχείρησης τότε αυτή βρίσκεται σε 

οικονομικές δυσκολίες. Το συνολικό κόστος συντηρήσεων εξαρτάται από την ποιότητα 

του εξοπλισμού , τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιείται, την πολιτική των συντηρήσεων 

και τη στρατηγική της επιχείρησης. Η λειτουργία του εξοπλισμού εξαρτάται από τους 

σχεδιαστές του, τους κατασκευαστές, τους λειτουργούς και τους συντηρητές.  
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Με μία καλή διαχείριση στις συντηρήσεις τα κόστη μπορούν να μειωθούν δραματικά. 

Μια προσέγγιση του κόστους  των συντηρήσεων απεικονίζεται στο σχήμα 4 

 

Σχήμα 4:  Μία ένδειξη για το πώς θα πρέπει να βελτιωθεί η συντήρηση με σκοπό την 
βελτιστοποίηση του κόστους. (Eti, Ogaji, & Probert, 2006) 

Μία αλλαγή στη στάση της επιχείρησης απέναντι στην προληπτική συντήρηση σε 

σχέση με την εφαρμογή κλασσικών προσεγγίσεων όπως οι επιθεωρήσεις οι 

λανθασμένες διαγνώσεις θα οδηγήσουν σε μία δραστική μείωση των κοστολογίων των 

επιδιορθώσεων ελαχιστοποιώντας έτσι το χρόνο αδράνειας της παραγωγής και της 

απώλειας των εσόδων. Στο σχήμα 5 απεικονίζεται η επίδραση της προληπτικής 

συντήρησης στις απώλειες εσόδων  

Μια επικερδής προσέγγιση στρατηγικής πρέπει να μειώσει το κενό ανάμεσα στα 

πραγματικά και τα ιδανικά κόστη. Τα κόστη συντηρήσεων έχουν μια σημαντική 

συμβολή στα κόστη κατασκευής. Ο χρόνος αργίας αυξάνει τις δαπάνες εξαιτίας των 

κοστολογίων από : Παραγωγή που δεν εκτελείται, καθυστερημένες παραδόσεις, 

υπερωρίες για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος, χαμένες πωλήσεις.  
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Αν τηρούνται ακριβή αρχεία συντήρησης, τότε προβλήματα όπως τα παραπάνω 

γίνονται αντιληπτά. Επιπρόσθετα χρησιμοποιώντας τα αρχεία των συντηρήσεων και 

συνδυαζόμενα με σχετικά οικονομικά δεδομένα μπορεί να γίνει ένας καλός 

υπολογισμός των κοστολογίων που προκύπτουν. Καθώς η συντήρηση θεωρείται ως μία 

δαπάνη, κάθε εξοικονόμηση από δαπάνες συντηρήσεων καταλήγει άμεσα στα κέρδη 

της επιχείρησης. Καθώς λοιπόν η αποτελεσματικότητα της συντήρησης βελτιώνεται και 

ο χρόνος αργίας μειώνεται υπάρχει μειούμενη ανάγκη σε επιπλέον  εξοπλισμό  , (Eti, 

Ogaji, & Probert, 2006).    

 

Σχήμα  5:  Η επίδραση της Προληπτικής συντήρησης στην απώλεια εσόδων.(Eti, Ogaji, 
& Probert, 2006) 
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1.3 Η ποιότητα στην Συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων 

1.3.1 Ορισμοί για την ποιότητα στη Συντήρηση των Κτηριακών 

Εγκαταστάσεων. 

Ο Parasuraman (1985) όπως αναφέρουν οι Low & Wee (2001), λέει ότι παρόλο που 

κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι μοναδική σε μερικά ζητήματα, υπάρχουν 

πέντε βασικές διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε κάθε 

περίπτωση (Πίνακας 1-6) 

Πίνακας 1-6: Οι πέντε βασικές διαστάσεις της ποιότητας Υπηρεσιών (Parasuraman, 
1985) 

1. Η Απτότητα: Oι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό και το υλικό επικοινωνίας. 

2. Η Αξιοπιστία: H ικανότητα να αποδίδεται η υποσχόμενη υπηρεσία με ακρίβεια και αξιοπιστία. 

3. Η Ανταποκρισιμότητα: H θέληση να βοηθηθούν οι πελάτες και να παρασχεθεί άμεση υπηρεσία. 

4. Η Διασφάλιση: H γνώση και η ευγένεια των υπαλλήλων και η ικανότητα τους να εμπνέουν 
εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. 

5. Η Ενσυναίσθηση: H φροντίδα και η εξατομικευμένη προσοχή για τους πελάτες. 

Όπως αναφέρθηκε στη θεωρητική ανάλυση για την ποιότητα, αυτή ερμηνεύεται ως 

καταλληλότητα για το σκοπό, συμμόρφωση στις προδιαγραφές,  ή καταλληλότητα για 

το σκοπό και συμμόρφωση στις προδιαγραφές. Σε ότι αφορά λοιπόν την ποιότητα των 

κτηρίων μπορεί να προστεθεί σύμφωνα με τους Low & Wee (2001), η τεχνική 

κανονικότητα και η κοινωνικο-τεχνική κανονικότητα.  Επειδή όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω η ποιότητα είναι μια πολύπλευρη έννοια και δεν είναι ένας μόνο ορισμός ως 

αποδεκτός, ο Tsang (1998), ορίζει την ποιότητα των κτηρίων ως: «Την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων όλων των μερών σε κάθε κατασκευαστικό εγχείρημα, το οποίο 

επαληθεύει τις απαιτήσεις του πελάτη, τις απαιτήσεις του κανονιστικού και του 

νομοθετικού πλαισίου, τις κοινωνικές απαιτήσεις, και τις απαιτήσεις που αφορούν το 

κόστος των συμβαλλομένων μερών». 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο παραδοσιακός ορισμός για την ποιότητα αναφέρεται 

στην συμμόρφωση στις προδιαγραφές και επομένως ο τομέας των συντηρήσεων έχει 

σαν στόχο τη διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση, ο οποίος με τη σειρά του 
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συμμορφώνεται στις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας. 

Επιπλέον η σύγχρονη αντίληψη στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δίνει έμφαση στο 

γεγονός ότι η ποιότητα είναι συνευθύνη όλων των εμπλεκομένων σε έναν οργανισμό. 

Το γεγονός αυτό συνηγορεί στο ότι η λειτουργία της συντήρησης κατέχει έναν 

υποστηρικτικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού, στη διατήρηση 

των προτύπων ποιότητας και στη διατήρηση των ποσοτικών προτύπων και των 

κοστολογίων των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο Obaid (2005), δίνει με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία τον εξής ορισμό για την ποιότητα στις συντηρήσεις: «Ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση των 

κτηριακών εγκαταστάσεων6 σε συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας7, 

εκπληρώνοντας  τις προσδοκίες8 των εσωτερικών πελατών9 για την επίτευξη των 

σκοπών του οργανισμού, οι οποίοι  βασίζονται στις απαιτήσεις των πελατών10». Σε 

σχέση με αυτόν τον ορισμό οι όροι που αναφέρονται περιγράφονται ως εξής: 

Η συντήρηση επομένως είναι μία δυναμική δραστηριότητα που συνίσταται από ένα 

μεγάλο αριθμό μεταβλητών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο τομέας συντηρήσεων 

θεωρείται μια δομημένη δραστηριότητα που είναι ενσωματωμένος με τα άλλα τμήματα 

μιας επιχείρησης και του οποίου το προϊόν είναι η υπηρεσία (Obaid, 2005). 

 Ένα κτήριο  είναι ελλιπές όσον αφορά την ποιότητα του όταν υπάρχουν προβλήματα 

στη λειτουργία του, στις εγκαταστάσεις του, στις υπηρεσίες που παρέχει και στις 

απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή του (Low & Wee, 2001). 

Η βελτίωση της ποιότητας στις συντηρήσεις σημαίνει την ελαχιστοποίηση των 

άχρηστων ή επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

                                                 

6 Τα κτήρια και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (Obaid, 
2005). 
7 Η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων με τη διατήρηση όλου του εξοπλισμού στη καλύτερη 
κατάσταση (Obaid, 2005). 
8 Η αντίληψη ότι όλοι οι στόχοι του οργανισμού που συνδέονται με τις δραστηριότητες συντήρησης θα 
επιτευχθούν όπως αναμένεται (Obaid, 2005). 
9 Κάθε εργαζόμενος στον οργανισμό, η ανώτατη διοίκηση, οι υπεύθυνοι για τις συντηρήσεις και οι 
χειριστές του εξοπλισμού (Obaid, 2005). 
10 Κάθε άτομο, ή οι επιχείρηση οι οποία είναι αποδέκτης των υπηρεσιών που παρέχονται από τον τομέα 
των συντηρήσεων (Obaid, 2005). 
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παραγωγικότητα ενός συστήματος  που συχνά οδηγεί σε μείωση των κοστολογίων. 

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της ΔΟΠ η ποιότητα δεν μπορεί να ελέγχεται στο τελικό 

προϊόν. Ο τελικός έλεγχος έχει μετακινηθεί στο επίπεδο της διαδικασίας μέσα από 

κατάλληλες τεχνικές ελέγχου διαδικασιών. Το αποτέλεσμα είναι τα ελαττώματα και οι 

διαφοροποιήσεις να απαλείφονται εν τη γενέσει τους. Με τον τρόπο αυτό η απόδοση 

των μηχανημάτων μπορεί εύκολα να προβλεφθεί αφού τα προβλήματα ανιχνεύονται σε 

πρώιμα στάδια. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού  δεν περιορίζεται σε 

ζητήματα διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών αλλά περιέχει και άλλους παράγοντες 

όπως η ποιότητα και η αποδοτικότητα. Όπως υπογραμμίστηκε νωρίτερα η ποιότητα 

είναι ένας «παράγοντας κλειδί» για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. 

Ωστόσο, η σχέση ποιότητας και συντήρησης καταγράφει κάποια προβλήματα για τους 

λόγους που αναφέρονται στον Πίνακα 1-7 (Low & Wee, 2001):  

Πίνακας 1-7: Προβλήματα στη σχέση Ποιότητας και Συντήρησης (Low & Wee, 2001) 

1. Η παραδοσιακή συντήρηση θεωρείται αναγκαίο κακό και μόνο τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά 
της στη κερδοφορία έχει αναγνωρισθεί.  

2. Η συντήρηση σαν μια λειτουργία σε έναν οργανισμό συνδέεται με άλλες λειτουργίες. 

3. 
Τα αποτελέσματα του τομέα συντηρήσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Επιπλέον είναι 
δυσκολότερο να προσδιοριστεί η σχέση  εισροών-εκροών στο συγκεκριμένο σύστημα11, αλλά και να 
μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί το αποτέλεσμα των συντηρήσεων καθώς και η επίδραση τους στην 
ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Η ποιότητα των συντηρήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα μια και επηρεάζει την 

απόδοση του εξοπλισμού και συνακόλουθα την ποιότητα κάθε τελικού προϊόντος ή 

υπηρεσίας.  Ωστόσο, το μοντέλο της σαφούς σχέσης ανάμεσα στην συντήρηση και την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος δεν έχει αποτελεσματικά προσδιοριστεί. Υπάρχει η 

απόλυτη ανάγκη για την ανάπτυξη μοντέλων που ενσωματώνουν τη συντήρηση τη 

παραγωγή και την ποιότητα (Low & Wee, 2001).  

                                                 

11 Ένα σύστημα είναι μια οργάνωση από αλληλοεξαρτώμενες ενότητες, στην οποία η συμπεριφορά ενός 
στοιχείου επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των άλλων (Miller, 1965) 
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Η συντήρηση είναι μια λειτουργία σε έναν οργανισμό που επιτελείται παράλληλα με 

την παραγωγή. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα της παραγωγής είναι το επιθυμητό προϊόν 

και το δευτερεύον της αποτέλεσμα είναι η απαίτηση για συντήρηση, που με τη σειρά 

της είναι η εισροή για τη διαδικασία της συντήρησης. Τα αποτελέσματα της 

συντήρησης είναι μια δευτερεύουσα εισροή στην παραγωγική διαδικασία με τη μορφή 

της ικανότητας παραγωγής, ενώ η παραγωγή κατασκευάζει το προϊόν, η συντήρηση 

παράγει την ικανότητα για παραγωγή του προϊόντος. Για το λόγο αυτό η συντήρηση 

επιδρά στην παραγωγή αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα και ελέγχοντας την 

ποιότητα και την ποσότητα του αποτελέσματος. (Low & Wee, 2001). Αυτή η σχέση 

φαίνεται στο σχήμα 6 (Ben-Daya & Duffuaa, 1995). 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα πρέπει να ανιχνευθεί η κατάσταση στην οποία ο 

εξοπλισμός μπορεί να παράξει την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Στη βάση αυτή 

εγκαθιδρύεται μια πολιτική συντήρησης ώστε ο εξοπλισμός να συντηρείται σ’ αυτή την 

κατάσταση. Γι αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο σκοπός των συντηρήσεων είναι να 

διατηρείται ο εξοπλισμός στην κατάσταση όπου παράγονται μηδενικά λάθη. Παρόλο 

που είναι προφανές ότι η συντήρηση επιδρά στην ποιότητα δεν παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφία μοντέλα που να συνδέουν τη συντήρηση με την ποιότητα του προϊόντος 

ικανοποιητικά. Έτσι ενδιαφερόμαστε για τα μοντέλα εκείνα που καθορίζουν την 

ιδανική ατζέντα συντηρήσεων, η οποία ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος και 

διασφαλίζει υψηλή ποιότητα προϊόντος. Η παραπάνω σχέση (ποιότητα – παραγωγή – 

συντήρηση) φαίνεται στο σχήμα 7. Έτσι η ποιότητα του τελικού προϊόντος επηρεάζεται 

από τη διαδικασία παραγωγής και την ποιότητα του έργου των συντηρήσεων το οποίο 

με την σειρά του επηρεάζει την κατάσταση του εξοπλισμού (Low & Wee, 2001).  

 

Σχήμα 6: . Σχέση Παραγωγής – συντήρησης. (Ben-Daya & Duffuaa, 1995) 
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Σχήμα 7:  Σχέση Ποιότητας - Παραγωγής – συντήρησης. (Ben-Daya & Duffuaa, 1995) 

Ο Taguchi (Low & Wee, 2001) εισήγαγε τον ορισμό της ποιότητας ως την απώλεια που 

εμφανίζεται και οφείλεται στην απόκλιση των χαρακτηριστικών του προϊόντος από τις 

σκοπούμενες τιμές τους. Το αποτέλεσμα της συντήρησης στην ποιότητα 

παρουσιάστηκε από τον Taguchi σε μερικά μοντέλα που βασίστηκαν στον on line 

έλεγχο Taguchi. Η βασική ιδέα είναι να γίνεται προληπτική συντήρηση όταν το ποσό 

της απόκλισης στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί 

η ποιότητα πλησιάζει ένα δεδομένο πρόθυρο. Γι’ αυτό είναι φυσικό να μειωθεί η 

απόκλιση από το στόχο και συνακόλουθα να εμπλουτίζεται η ποιότητα με την 

διεξαγωγή προληπτικών συντηρήσεων (Bendell, Disney, & McColling, 1999).  

1.3.2 Το ISO 9000 στη Συντήρηση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων 

Μετά την εισαγωγή του ISO 9000 το 1987, πάνω από 350.000 οργανισμοί σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχουν υιοθετήσει τα πρότυπα (ΙSO, 9000, οπ αναφ. στους Low & 

Wee, 2001). Εκτός από τον κύριο σκοπό που είναι υιοθέτηση μιας κοινής πλατφόρμα 

διασφάλισης ποιότητας η ανάπτυξη του ISO 9000 σκοπό είχε να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των πελατών για ποιότητα, αλλά και να εδραιώσει τη δυνατότητα των 

επιχειρήσεων να είναι ανταγωνιστικές.  Οι νομοθετικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων 

άμεσα η έμμεσα συνέβαλαν στην παραπάνω κατεύθυνση, Για παράδειγμα οι 
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αυστραλιανές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν σαν προϋπόθεση για την εξαγωγή των 

υπηρεσιών τους την πιστοποίηση με βάση το  ISO 9000, ενώ στη Σιγκαπούρη και στο 

Hong Kong σε κανένα δημόσιο κτήριο δεν αποδέχονται εργολάβους χωρίς τη 

πιστοποίηση κατά ISO 9000.  

Σύμφωνα με τους (Low & Wee, 2001), το ISO 9000 είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί 

να χρησιμεύσει σαν μια ευρεία πλατφόρμα όπου ο οργανισμός θα βασίζει και την 

εφαρμογή και άλλων «συνταγών ποιότητας». Επίσης η ενέργεια μιας επιχείρησης να 

αποκτήσει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9000 αφορά την μακροπρόθεσμη και 

ασυμβίβαστη προσήλωση της στη ποιότητα. Στην προσπάθεια για την απόκτηση του 

πιστοποιητικού ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί σύμβουλοι ενώ η Διοίκηση 

ενεργοποίησε όλο το προσωπικό ώστε να έχει ενεργή εμπλοκή στο σχεδιασμό την 

οργάνωση και την συγγραφή των απαραιτήτων εγχειριδίων, την καταγραφή των 

διαδικασιών και την καταγραφή των οδηγιών. Επιπρόσθετα τα στελέχη της επιχείρησης 

επιμορφώθηκαν σε ζητήματα ποιότητας και προτύπων σε σεμινάρια ώστε να υπάρξει η 

διάχυση στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας. Κάθε αναθεώρηση του προτύπου που 

ακολούθησε βοήθησε τη διοίκηση να εντοπίσει τα προβλήματα στις διαδικασίες που 

εφάρμοζε και να εστιάσει σε περαιτέρω βελτιώσεις. Η συγκεκριμένη επιχείρηση στην 

οποία αναφέρεται ο ερευνητής εφαρμόζει και άλλες πρωτοβουλίες ποιότητας πολλές 

από τις οποίες βασίζονται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αλλά και άλλες που 

σχεδιάστηκαν από τη διοίκηση της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιεί 

το κύκλο του Deming (PDCA) σε μεγάλη έκταση . 

Σύμφωνα με τους Low & Omar, (1996), ο ISO 9000 εφόσον εφαρμόζεται στις 

επιχειρήσεις δίνει τα εξής οφέλη: Κοινή γλώσσα για την επίτευξη της διασφάλισης της 

ποιότητας, γενική οδηγία σε κάθε οργανισμό για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικό ποιότητας, αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πελατών, αύξηση του ανταγωνισμού για προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας, 

αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, διεύρυνση του πελατολογίου, και μείωση των 

κοστολογίων που αφορούν χαμηλή ποιότητα. Η διατήρηση όμως του συστήματος ISO 

9000 είναι επίσης απαιτητική έτσι ώστε ο οργανισμός να έχει ένα αποδοτικό σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας για τους παρακάτω λόγους: 

Απόσυρση του πιστοποιητικού 9000 εφόσον διαπιστωθεί από τους αξιολογητές ότι το 

σύστημα δεν είναι συμβατό με το πρότυπο.  
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Υπάρχει η απαίτηση για ποιότητα και για προστιθέμενη αξία. Το γεγονός αυτό είναι 

σημαντικό στη κατασκευή και τις συντηρήσεις αφού συχνά παρατηρείται ένας 

συμβιβασμός στη σχέση  ποιότητα, κόστος και χρόνος.  

Αλλαγή και καινοτομία: Η ποιότητα είναι άυλη και δυναμική έτσι ώστε η κάθε 

επιχείρηση για να παραμείνει ανταγωνιστική πρέπει πάντοτε να βελτιώνει την ποιότητα. 

Επομένως πρέπει να ενταχθούν μηχανισμοί που να επιτρέψουν την αλλαγή και την 

καινοτομία σε ευθυγράμμιση με τις τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που 

οι πρακτικές του παρελθόντος δεν μπορούν να αποδεχθούν. Με το ISO 9000 η εταιρεία 

ενσωματώνει μια καλή φήμη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 

γίνεται πιο ανταγωνιστική και έχει την ικανότητα για μεγαλύτερα κέρδη 

μακροπρόθεσμα (Low & Omar, 1996). 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και προβλήματα στη συντήρηση του ISO 9000 όπως 

τα παρακάτω: 

Οργανωτική δομή:  Πολλές φορές οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην αλλαγή και στην 

καινοτομία από το φόβο της απειλής για την ασφάλεια της θέσης τους.  

Στάση των εργοδοτών:  Η αλλαγή και η καινοτομία μπορούν να συμβούν μόνο αν 

υπάρξει δέσμευση και υποστήριξη από την ηγετική ομάδα. Αυτά τα δύο μαζί με την 

ενδελεχή κατανόηση του συστήματος βελτίωσης ποιότητας είναι ουσιώδη για τη 

δημιουργία της κουλτούρας και του κλίματος ώστε να ληφθούν πρωτοβουλίες που 

συμβάλλουν στις αλλαγές. Έτσι, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να ενσωματωθούν σ’ 

αυτή την προσέγγιση και να μην φανούν αποκομμένοι από τις επιλογές της διοίκησης.  

Στάση των εργαζομένων:  Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συνεισφέρει με πρωτοβουλίες 

και ιδέες εφόσον έχει υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η ικανοποίηση από την εργασία 

παρέχει κίνητρο στους εργαζόμενους για να προσφέρουν στην επιχείρηση. Επομένως 

αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που επιτυγχάνεται μέσα από την κουλτούρα της 

υποστήριξης, κάθε εργαζόμενος ουσιαστικά αποδομείται. Έτσι η εταιρεία παραμένει 

στατική σε συντηρητικές μεθόδους και διαχειριστικές πρακτικές  

Έλλειψη πόρων: Η διαθεσιμότητα των πόρων είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση 

αλλαγής και καινοτομίας.  
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Επιμόρφωση: Είναι σημαντικό να υπάρξουν διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού 

ώστε η ιδέα της ποιότητας να γίνει κατανοητή αλλά και να αυξηθούν οι τεχνικές 

δεξιότητες των εργαζομένων.  

Μη επαρκής επιτήρηση του προτύπου:  Προκειμένου να συντηρηθεί σωστά το πρότυπο 

είναι απαραίτητη η καταγραφή των διαδικασιών. Εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες, οι 

διορθωτικές παρεμβάσεις και η διορθωτική συντήρηση μειώνονται αποτελεσματικά. 

Απόδοση των προμηθευτών και των υπεργολάβων: Το τελικό προϊόν μπορεί να μην 

επαληθεύσει τις απαιτήσεις ποιότητας του πελάτη παρόλο που ο εργολάβος τήρησε τις 

υποσχέσεις του. Αυτό μπορεί να  οφείλεται σε κακή διαχείριση του προσωπικού, όχι 

ξεκάθαρες προδιαγραφές, άστοχα χρονοδιαγράμματα. 

Κατασκευαστικά προβλήματα:  Σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες απαιτούν να γίνονται 

κατασκευές με γνώμονα τη μεγάλη ταχύτητα και αυτό οδηγεί σε κατασκευαστικά 

προβλήματα που προέρχονται από ασαφείς οδηγίες, γρήγορες επιθεωρήσεις ή λάθη σε 

πρώιμα κατασκευαστικά στάδια που είναι δύσκολο να διορθωθούν.  

Συντονισμός και επικοινωνία: Στις κατασκευαστικές εταιρείες υπάρχουν συντηρητικές 

πρακτικές και κακή επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα και στα διαφορετικά ιεραρχικά 

επίπεδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν συμβιβασμοί στην ποιότητα και άμεσες 

συνέπειες σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, βελτίωσης και καινοτομίας.  

Σύμφωνα με τους (Seymour & Low, 1990) υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του 

ISO 9000 στην κατασκευαστική βιομηχανία. Ωστόσο υπάρχουν παραδείγματα 

κατασκευαστικών οργανισμών που υιοθέτησαν το πρότυπο και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα αποδοτικότητα και συντονισμό ανάμεσα στους πελάτες 

και στους εργολάβους.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις του ISO 9000 αφορούν την αυξημένη γραφειοκρατία και το 

χρόνο και αναφέρονται από πολλούς ερευνητές (Low & Wee, 2001).  

Η τελευταία έκδοση της σειράς ISO 9000 περιλαμβάνει τα πρότυπα 

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

ISO 9000:2005 : Βασικές έννοιες ποιότητας και Λεξιλόγιο 

ISO 9001:2008 : Απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας 

http://www.iso.org/
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ISO 9004:2009: Οδηγίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

ISO 19011:2011: Κατευθυντήριες γραμμές για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ελέγχους του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Το πρότυπο ISO 9001:2008 αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας και είναι δομημένο σύμφωνα με την παρακάτω διάθρωση 

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

Ενότητα 0: Εισαγωγή 

Ενότητα 1: Πεδίο εφαρμογής. 

Ενότητα 2: Κανονιστικές αναφορές. 

Ενότητα 3: Ορολογία και ορισμοί. 

Ενότητα 4: Σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

Ενότητα 5: Ευθύνη της διοίκησης. 

Ενότητα 6: Διαχείριση πόρων. 

Ενότητα 7: Υλοποίηση προϊόντος. 

Ενότητα 8: Μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση προϊόντος. 

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελέγχεται ότι έχουν εφαρμοστεί οι απαιτήσεις 

του προτύπου για τις ενότητες 4 έως 8. Οι ενότητες 1 έως 3 δεν ελέγχονται απ’ ευθείας, 

αλλά δεδομένου ότι παρέχουν το πλαίσιο και τους ορισμούς για το υπόλοιπο του 

προτύπου, το περιεχόμενο τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την σωστή εφαρμογή. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για τις ενότητες 4,5,6,7,8 περιγράφονται 

αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 8 (Γκαβέλα, 2012): 

  

http://www.iso.org/
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Πίνακας 1-8: Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για τις ενότητες 4-8. (Γκαβέλα, 
2012). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

4.1 Γενικές απαιτήσεις. 

4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης. (Η πολιτική και οι στόχοι της 
ποιότητας, το εγχειρίδιο ποιότητας, οι γραπτές διαδικασίες, τα 
έγγραφα και τα αρχεία). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: 

Ευθύνη της Διοίκησης. 

5.1 Δέσμευση Διοίκησης. (Για την εφαρμογή και τη βελτίωση του 
συστήματος ποιότητας). 

5.2 Εστίαση στον πελάτη. 

5.3 Πολιτική ποιότητας. (Αναφέρεται η δέσμευση της Διοίκησης για 
συνεχή βελτίωση και  παρέχεται το πλαίσιο για την καθιέρωση και 
την ανασκόπηση των στόχων ποιότητας). 

5.4 Σχεδιασμός ποιότητας. (Αναφέρεται στους στόχους ποιότητας 
που πρέπει να είναι μετρήσιμοι και σύμφωνοι με την πολιτική 
ποιότητας). 

5.5 Ευθύνες, Αρμοδιότητα, Επικοινωνία 

5.6 Ανασκόπηση της Διοίκησης. (Αναφέρεται η καθιερωμένη 
διεργασία από τη Διοίκηση για την ανασκόπηση όλου του 
συστήματος ποιότητας σε προγραμματισμένους χρόνους. Επίσης τα 
απαραίτητα στοιχεία για την ανασκόπηση που είναι τα 
αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων, η ανατροφοδότηση από 
τους πελάτες, η απόδοση των διεργασιών και η συμμόρφωση των 
προϊόντων, οι διορθωτικές και οι προληπτικές ενέργειες, τα 
αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων, οι αλλαγές που μπορεί 
να επηρεάσουν το σύστημα και οι προτάσεις για βελτίωση. Ακόμα 
περιλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες σχετικές με την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας του συστήματος και των διεργασιών, 
βελτίωση του προϊόντος σε σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών και 
ανάγκες σε πόρους). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: 

Διαχείριση πόρων 

6.1 Διάθεση πόρων 

6.2 Ανθρώπινο δυναμικό 

6.3 Υποδομή12. ( Αναφέρεται  συγκεκριμένα στα κτήρια, στους 
χώρους εργασίας, στις βοηθητικές εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό 
και στις υπηρεσίες υποστήριξης. Περιλαμβάνει και τη διεργασία 
συντήρησης οποιασδήποτε μορφής. 6.4 Περιβάλλον εργασίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: 

Υλοποίηση προϊόντος 

7.1 Σχεδιασμός υλοποίησης προϊόντος 

7.2 Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες 

7.3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

7.4 Αγορές 

7.5 Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών 

7.6 Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: 

Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση 
 

                                                 

12 Η τελευταία αναθεώρηση του προτύπου (2008) συμπεριέλαβε στην συγκεκριμένη απαίτηση και τα 
πληροφοριακά συστήματα. 
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Οι τεχνικές εταιρείες που εφαρμόζουν το ISO 9000 ακολουθούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου και δίνουν έμφαση στην ανατροφοδότηση καθώς ένα αποτελεσματικό 

σύστημα ανατροφοδότησης μπορεί να ανακτά χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό την 

αυτοβελτίωση και να προωθεί τις κοινές εμπειρίες και τον καλύτερο συντονισμό σε όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανατροφοδότησης αποτελείται 

από εσωτερική και εξωτερική ανατροφοδότηση. Η εσωτερική ανατροφοδότηση 

αποκτάται μέσα στον οργανισμό. Κάθε ιδέα πρόταση ή έλλειψη στις διαδικασίες που 

υπογραμμίζεται από τους εργαζόμενους αξιολογείται χωρίς διάκριση. Η 

ανατροφοδότηση ανακτάται μέσω τυπικών δρόμων που είναι τα ευρήματα των 

εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και των ομάδων βελτίωσης έργου και μέσα από άτυπες 

διαδικασίες δηλαδή συζητήσεις. Η εξωτερική ανατροφοδότηση έρχεται από πελάτες 

συμβούλους, υπεργολάβους χρήστες και ιδιοκτήτες. Ο σκοπός της εξωτερικής 

ανατροφοδότησης είναι να διασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό και την αμοιβαία 

κατανόηση ανάμεσα σε όσους εμπλέκονται σε κάθε Project (Low & Omar, 1996).  

Επιπλέον, οι εσωτερικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι το πρότυπο εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά. Διεξάγονται σε τακτική βάση και είναι ευθύνη του Διευθυντή 

ποιότητας και της ομάδας του. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, περιλαμβάνουν τις 

εξής διαδικασίες:  

Προετοιμασία ελέγχου, όπου ο ελεγκτής αναγνωρίζει τις τεκμηριωμένες διαδικασίες 

και τις ευθύνες του προσωπικού που εμπλέκεται. Έτσι ο ελεγκτής καταρτίζει τη λίστα 

των ατόμων με τα οποία θα μιλήσει, τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν τα αρχεία που 

θα ελεγχθούν, συγκεκριμένες περιοχές των διαδικασιών ποιότητας στις οποίες πρέπει 

να εστιάσει και τον προγραμματισμό της μέρας.  

Επιθεώρηση συστήματος. Σε αυτό το στάδιο στοιχεία για την εφαρμογή του 

συστήματος συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 

ελέγχονται σύμφωνα με τα αρχεία της ποιότητας. Κάθε συμμόρφωση ή μη 

συμμόρφωση σημειώνεται και αναφέρεται.  

Αναφορά ελέγχου. Όταν τελειώσει ο έλεγχος ο επιθεωρητής ετοιμάζει μία αναφορά που 

αποστέλλεται στο διευθυντή ποιότητας. Οι αναφορές αυτές διατηρούνται σαν αρχεία 

ποιότητας και χρησιμεύουν στις εκάστοτε αναθεωρήσεις. 
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Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης στον 

εσωτερικό έλεγχο συνοδεύεται από ένα Αίτημα Διορθωτικής Ενέργειας. 

Επόμενες ενέργειες. Είναι το τελευταίο στάδιο του εσωτερικού έλεγχου. Αυτές 

περιλαμβάνουν τις αντιδράσεις του διευθυντή στις περιοχές όπου υπάρχει μη 

συμμόρφωση και ο επιθεωρητής ελέγχει για να διασφαλίσει ότι έχουν γίνει αντίστοιχα 

οι απαραίτητες ενέργειες. 

Αρχεία ελέγχου. Αυτά τα αρχεία δείχνουν τα εσωτερικά σχέδια ελέγχου και την 

εκτέλεση τους. Τα αρχεία κρατούνται από το διευθυντή ποιότητας. Όπου εντοπίζονται 

ελλείψεις στις διαδικασίες, η διοίκηση πρέπει να πάρει αποφάσεις για αλλαγές. 

Η ανάγκη για εκπαίδευση προκύπτει από την ανατροφοδότηση και τις αλλαγές που 

εφαρμόζονται. Η εκπαίδευση αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος ποιότητας. Επίσης αναβαθμίζει τις τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες 

των εργαζομένων. Επομένως η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών σε τακτική βάση. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι εσωτερική ή 

εξωτερική. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται για τη 

χρησιμότητα τους και την αποτελεσματικότητα τους .  

Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών συντήρησης πρέπει 

να τηρούνται και να ενημερώνονται ανάλογα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα 

κατάλληλα έγγραφα είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται, χρησιμοποιούνται τα σωστά 

έγγραφα, τα άχρηστα έγγραφα απομακρύνονται, οι αλλαγές εγκρίνονται και 

διανέμονται στον καθένα.  

Τα αρχεία ποιότητας, αποδεικνύουν ότι η προσδιορισμένη ποιότητα των υπηρεσιών 

συντήρησης επιτεύχθηκε και το σύστημα ποιότητας λειτουργεί κανονικά. Είναι η 

ευθύνη του διευθυντής ποιότητας να τηρεί την πλήρη λίστα των αρχείων ποιότητας.  

Η αναθεώρηση της διοίκησης βοηθάει για τη διασφάλιση ότι η επάρκεια του 

συστήματος ποιότητας αξιολογείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η αναθεώρηση 

της διοίκησης γίνεται από την ανώτατη διοίκηση του οργανισμού με την 

παρακολούθηση του Διευθυντή ποιότητας και άλλων επικεφαλής. Τα προβλήματα και 

τα εμπόδια στη λειτουργία του συστήματος ποιότητας αλλά και διάφορες αποφάσεις 
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παίρνονται κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης της διοίκησης. Κάθε τέτοια 

αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να καταγράφεται κανονικά (Low & Omar, 1996). 

Οι Mathiews και Burrati (1989, οπ. αναφ. στους Low & Omar, 1996) αναφερόμενοι 

στην μη τεχνική προσέγγιση του ΙSO 9000, τόνισαν την σπουδαιότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα στα ζητήματα βελτίωσης ποιότητας.  

Σύμφωνα με τον Spekknink (1995, όπ. αναφ στους Low & Omar, 1996), η 

αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας στις κατασκευές και τις συντηρήσεις αφορά 

την ισορροπία των τεχνικών απαιτήσεων και της μη τεχνικής προσέγγισης και η ιδέα 

του απεικονίζεται στο διάγραμμα της του σχήματος 8, όπου υπογραμμίζεται ότι ένα 

αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης απαιτεί την εφαρμογή μιας ενσωματωμένης 

προσέγγισης στον οργανισμό από ότι μια τμηματοποιημένη προσέγγιση. Ενώ δηλαδή η 

ενσωματωμένη προσέγγιση έχει μια δομή και μια κουλτούρα η οποία προάγει ένα 

ισότιμο και αξιοκρατικό ιδανικό, η τμηματοποιημένη προσέγγιση έχει μια δομή που 

επιμένει στην παραδοσιακή γραφειοκρατία απομονώνοντας έτσι το εργατικό δυναμικό 

από τη διοίκηση.  Ο Spekknink (1995, όπ. αναφ. στους Low & Omar, 1996), αναφέρει 

ότι η τμηματοποίηση είναι προς το παρόν δεσπόζουσα σε πολλές εταιρείες κατασκευών 

και συντηρήσεων εξαιτίας της συντηρητικής τους στάσης απέναντι στην αλλαγή και 

στην καινοτομία.  Υπογραμμίζει ωστόσο ότι το μάνατζμεντ της αλλαγής και της 

καινοτομίας έπρεπε να είναι ένα ολοκληρωμένο μέρος της διαδικασίας κατασκευών. 

 

Σχήμα 8:   Οι τεχνικές και μη τεχνικές προσεγγίσεις για την βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών. (Low & Omar, 1996). 
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1.3.3 Το κόστος της ποιότητας 

O Kelly (2006), (όπ. αναφ. στους Salonen & Deleryd, 2011), υποστηρίζει  ότι η 

βέλτιστη συντήρηση είναι:  «Η επίτευξη του συμφωνημένου σχεδίου λειτουργίας, η 

διαθεσιμότητα και το ποιοτικό προϊόν μέσα στις αποδεκτές συνθήκες της επιχείρησης 

και στα πρότυπα ασφαλείας, με το μικρότερο κόστος πόρων».  Ωστόσο η συντήρηση 

μπορεί να είναι από 10% έως 40% του κόστους παραγωγής σε μια επιχείρηση,  ενώ 

κάποιοι ερευνητές δίνουν ποσοστά από 15% έως 70%. Ο Wireman (1990) όπως 

αναφέρεται στους (Salonen & Deleryd, 2011), αναφέρει ότι το 1/3 του κόστους 

συντήρησης θα μπορούσε να αποφευχθεί γιατί οφείλεται σε κακό σχεδιασμό, κακή 

χρήση της προληπτικής συντήρησης και κακά χρονοδιαγράμματα. Αυτά μπορεί να 

οδηγήσουν σε αστοχία στα συστήματα παραγωγής και αυτή με τη σειρά της αρνητική 

επίδραση στο περιβάλλον, χαμένους πελάτες, πληρωμή εγγυήσεων.  

Σύμφωνα με τους Guru της ποιότητας , η ποιότητα δεν κοστίζει αλλά περισσότερο 

κοστίζει η έλλειψη της. Γι’ αυτό και οι (Salonen & Deleryd, 2011), εισάγουν την έννοια 

του κόστους της «φτωχής ποιότητας» στη συντήρηση.  

Σύμφωνα τον Crosby (1979): «Η ποιότητα είναι δωρεάν». Μέσα στα προγράμματα 

βελτίωσης ποιότητας όπως το SIX SIGMA είναι σημαντικό να ποσοτικοποιηθούν οι 

βελτιώσεις ποιότητας με όρους οικονομικού οφέλους. Όταν ποσοτικοποιείται η 

βελτίωση της ποιότητας με νομισματικούς όρους, αναδεικνύονται τα οφέλη από τις 

προσπάθειες για τη βελτίωση. Τις τελευταίες δεκαετίες, η διαχείριση της ποιότητας 

προχώρησε από τον έλεγχο και την επιθεώρηση σε σχέδια ποιότητας και στρατηγικές, 

με την ποιότητα τελικά να εξισώνεται με την ικανοποίηση του πελάτη. Σήμερα, η 

διαχείριση της ποιότητας δεν θεωρείται επιθεώρηση και έλεγχος αλλά μία διαδικασία 

που ξεκινά με τις ανάγκες του πελάτη σαν εισδοχή στο σύστημα και καταλήγει με τη 

διαβεβαίωση ότι ένας οργανισμός παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν 

αυτές τις ανάγκες (Salonen & Deleryd, 2011).  

Η μελέτη του κόστους της φτωχής ποιότητας μπορεί να περιγράψει τις αιτίες της 

επιλογής των στρατηγικών συντήρησης στα κτήρια. Ο Juran (1999) προσδιορίζει το 

κόστος φτωχής ποιότητας σαν «το κόστος που θα εξαφανιζόταν αν τα προϊόντα και οι 

διαδικασίες της επιχείρησης ήταν τέλεια». Ο Sorqvist (1998) αναφέρει ότι «το κόστος 

φτωχής ποιότητας αυξάνει το ενδιαφέρον για τις συνέπειες της βελτίωσης ποιότητας 
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ανάμεσα στους μάνατζερ και τους υπαλλήλους, αναγνωρίζει και ιεραρχεί ανάμεσα σε 

διαφορετικά προβλήματα και παρακολουθεί και αξιολογεί τις ενέργειες βελτίωσης 

ποιότητας» (Salonen & Deleryd, 2011).  

Από το 1945 τα κόστη της ποιότητας κατηγοριοποιήθηκαν ως : Κόστη πρόληψης , 

κόστη αξιολόγησης και κόστη αστοχιών. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα μοντέλα για 

την ποιότητα σε ότι αφορά τα κόστη χρησιμοποιούν αυτή την κατηγοριοποίηση. Αυτό η 

κατηγοριοποίηση είναι γνωστή και ως P.A.F. model (Prevention, Appraisal, Failure). 

Τα προληπτικά κόστη συνδέονται με ενέργειες που επιβεβαιώνουν ότι οι διαδικασίες 

είναι ικανές να παράξουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κόστη αξιολόγησης 

συνδέονται με την μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των διαδικασιών και τα κόστη 

διαδικασιών συνδέονται με τα ελαττώματα στα προϊόντα (Salonen & Deleryd, 2011).  

Υπάρχουν οικονομικά μοντέλα για τη συντήρηση και χωρίζουν τα κόστη στη 

συντήρηση σε έμμεσα και άμεσα. Τα άμεσα κόστη αποτελούνται από το κόστος 

εργασίας τα διαθέσιμα ανταλλακτικά και άλλα κόστη που άμεσα οδηγούν στις 

δραστηριότητες συντήρησης. Τα έμμεσα κόστη περιλαμβάνουν το κόστος  που 

προκύπτει από τις αστοχίες του εξοπλισμού και τις απώλειες στη παραγωγική 

διαδικασία. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν και το κόστος που προκύπτει από μειωμένες 

πωλήσεις, απώλειες προθεσμίας. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν από το Σουηδικό 

Κέντρο για τη Συντήρηση και το Μάνατζμεντ, το 55% από τα κόστη στη συντήρηση 

ήταν άμεσα, το 24% ήταν έμμεσα  και το 21% αφορούσε απώλειες κερδών λόγω 

μειωμένων πωλήσεων ή μη τήρησης προθεσμιών.  Τα οικονομικά μοντέλα για τη 

συντήρηση δεν διακρίνουν επαρκώς ανάμεσα στα κόστη που είναι απαραίτητα για την 

επίτευξη μιας αξιόπιστης συντήρησης και στα κόστη που στην πραγματικότητα δεν 

προσθέτουν αξία στις διαδικασίες παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα αυτά δεν 

είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε προγράμματα βελτίωσης της συντήρησης (Salonen & 

Deleryd, 2011).  

Οι Salonen & Deleryd, (2011), προτείνουν σαν ένα νέο μοντέλο για τη ποσοτικοποίηση 

της επίδρασης του κόστους στη συντήρηση, το μοντέλο CoPM (Cost of Poor 

Maintenance - Κόστος φτωχής συντήρησης), το οποίο δανείζεται τη δομή του από το 

Kόστος Φτωχής Ποιότητας όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία (Sorqvist, 1998). Η 

προσέγγιση για το CoPM σε αντιστοιχία με τις διαπιστώσεις του Sorqvist (1998),  

αυξάνει την προσοχή των μάνατζερ και των υπαλλήλων στις συνέπειες της βελτίωσης 
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των συντηρήσεων, αναγνωρίζει και ιεραρχεί τα διαφορετικά προβλήματα, 

παρακολουθεί και αξιολογεί το αποτέλεσμα των πράξεων της βελτίωσης στη 

συντήρηση  (Σχήμα 9). 

Σύμφωνα με τους  Sorqvist (1998) και Salonen & Deleryd, (2011), οι δραστηριότητες 

συντήρησης θα έπρεπε να εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο όπως το Μάνατζμεντ 

Διαχείρισης Ποιότητας.  Η ιδέα της χρήσης του Κόστους Φτωχής Συντήρησης κατ’ 

αναλογία του μοντέλου του Κόστους Φτωχής Ποιότητας μπορεί να αναγνωρίσει τις 

αδυναμίες στην απόδοση της συντήρησης και να βελτιστοποιήσει τις ενέργειες και τα 

κόστη. Οι επιχειρήσεις συχνά προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την συντήρηση 

χρησιμοποιώντας μια αναλογία ανάμεσα στην προληπτική και τη διορθωτική 

συντήρηση σαν ένα δείκτη απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι μερικές εταιρείες 

αυξάνουν τον αριθμό των προληπτικών συντηρήσεων χωρίς αυτό πολλές φορές να είναι 

απαραίτητο. Χρησιμοποιώντας όμως την έννοια του Κόστους Φτωχής Συντήρησης 

μπορεί να επιτευχθεί μια καλύτερη αναλογία ανάμεσα στην προληπτική και τη 

διορθωτική συντήρηση. Επίσης το κόστος φτωχής συντήρησης μπορεί να είναι ένας 

χρήσιμος δείκτης απόδοσης, όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συντηρητές. Μια 

πιθανή επιπλοκή με το Κόστος Φτωχής Συντήρησης είναι ότι μπορεί να είναι δύσκολο 

να διαχωρίσει τις βλάβες που προέρχονται από τη φτωχή συντήρηση σε σχέση με τις 

βλάβες που προέρχονται από λανθασμένους χειρισμούς. Παρόλα αυτά δίνεται μια 

μεγάλη ευκαιρία για την ανίχνευση των πραγματικών αιτιών των αστοχιών.  

 

Σχήμα 9:  To  προτεινόμενο μοντέλο  CoPM στο οποίο η διορθωτική και προληπτική 
συντήρηση  ανάγονται σε κόστος συμμόρφωσης και κόστος μη 
συμμόρφωσης. (Salonen & Deleryd, 2011) 
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1.4 Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Συντήρηση 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων. 

Η συντήρηση συγκεντρώνει την προσοχή όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες 

καθώς το μάνατζμεντ των συντηρήσεων γίνεται περισσότερο περίπλοκο λόγω της 

τεχνολογικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών τους. Η 

αυξημένη αυτοματοποίηση, η ρομποτική και τα νέα συστήματα ελέγχου εστιάζουν 

πλέον στη συντήρηση δεδομένου ότι η έλλειψη σε διαθεσιμότητα των μηχανημάτων θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα. Έτσι η συντήρηση δεν μπορεί να 

θεωρείται σαν μια δευτερεύουσα λειτουργία παραγωγής, αφού πλέον λειτουργεί 

παράλληλα. Η παραγωγή παράγει το αρχικό προϊόν και η συντήρηση παράγει την 

δυνατότητα παραγωγής. 

Ο παραδοσιακός τρόπος συντηρήσεων δεν θεωρείται ικανοποιητικός και η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας αντιμετωπίζεται ως μια λογική προσέγγιση στην επιτυχή παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης στα κτήρια. Στόχος των συντηρήσεων είναι η παροχή 

συνθηκών άνεσης στους χρήστες και γι’ αυτό το μάνατζμεντ των συντηρήσεων είναι 

ιδιαίτερα απαιτητικό. Η εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις θα διασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες των 

συντηρήσεων είναι διαθέσιμες όταν απαιτηθούν, ότι λειτουργούν αποδοτικά για τους 

οργανισμούς και τους πελάτες τους. Η διαχείριση των συντηρήσεων αφορά ζητήματα 

μηχανικού και διαχειριστή ενώ η επιτυχία των υπηρεσιών συντήρησης απαιτεί 

συλλογική εργασία ήδη από την αρχή ενός κτηριακού έργου (Lam, 2001).  

Οι συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν μια αλυσίδα 

δραστηριοτήτων που απαιτούν την εμπλοκή και την αφοσίωση των εργαζομένων ώστε 

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών. Η 

ικανοποίηση του πελάτη και η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι 

θεμελιώδεις στόχοι. Η ομαδική εργασία ενδυναμώνει την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη 

και την ανταλλαγή των ιδεών. Επίσης οι ομάδες ακολουθώντας τον κύκλο του Deming 

μπορούν να επιλύουν προβλήματα με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό ο 

συνολικός σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι διαχειρίσιμες 

αποτελεσματικά και οικονομικά (Lam, 2001).  
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Η ΔΟΠ είναι μια φιλοσοφία που αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες του πελάτη και οι στόχοι 

της επιχείρησης δεν διαχωρίζονται. Διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα σε μια επιχείρηση αλλά και την ηγετική της θέση με την ένταξη 

διαδικασιών και συστημάτων που προάγουν την αριστεία, εμποδίζουν τα λάθη και 

διαβεβαιώνουν την αφοσίωση στον πελάτη. Στα πλαίσια του συστήματος ΔΟΠ κάθε 

οργανισμός σε ότι αφορά το θέμα των συντηρήσεων των εγκαταστάσεων πρέπει να 

παρέχει στους χρήστες τις κατάλληλες υπηρεσίες, να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της 

συντήρησης και να τις δηλώσει σε όλους τους εμπλεκόμενους, να παρέχει τους πόρους 

για την υποστήριξη των συντηρήσεων, να επιλέγει τους προμηθευτές του συστήματος 

συντηρήσεων και να βελτιώνει τις κτηριακές εγκαταστάσεις (Lam, 2001).  

Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να οργανωθεί, να τεκμηριώνεται και να αναθεωρείται. 

Πρέπει επίσης να διαμορφωθεί η δήλωση της πολιτικής των συντηρήσεων με 

λεπτομέρειες για το σχεδιασμό, τις αρμοδιότητες, τις υπευθυνότητες, τις απαιτήσεις της 

συντήρησης, τους στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό, τον έλεγχο της τεκμηρίωσης, 

τον έλεγχο των διαδικασιών συντήρησης, την επιλογή των παρόχων συντήρησης, την 

αναθεώρηση των συμβολαίων, τον έλεγχο των συντηρήσεων, τις διορθωτικές ενέργειες, 

τα αρχεία ποιότητας και την ανατροφοδότηση, το κόστος ποιότητας και συντήρησης. 

Για την ενότητα αυτή το ISO 9000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση (Lam, 2001). 

Με το σύστημα ποιότητας καθιερώνονται οι απαιτήσεις των πελατών σαν βάση για τη 

διαχείριση των συντηρήσεων. Γίνονται οι απαραίτητες προμήθειες ώστε οι απαιτήσεις 

των πελατών και η συντήρηση να σχεδιάζονται και να ενσωματώνονται στο μάνατζμεντ 

των συντηρήσεων. Το σύστημα της ΔΟΠ επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις 

επαληθεύονται, έχουν ελεγχθεί ως προς το κόστος και είναι αξιόπιστες. Επίσης 

επιβεβαιώνει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη και λαμβάνεται 

ανατροφοδότηση. Συγχρόνως, επιθεωρείται η απόδοση του κτηρίου και βελτιώνονται οι 

υπηρεσίες που παρέχονται σ’ αυτό (Lam, 2001).  

Οι εξωτερικοί πάροχοι των συντηρήσεων θα πρέπει να κατανοήσουν ποιές είναι οι 

απαιτήσεις από αυτούς, τόσο αναφορικά με τον πελάτη τους, όσο και από τους χρήστες 

των κτηρίων. Θα πρέπει να κάνουν προμήθειες που επαληθεύουν τις απαιτήσεις, οι 

οποίες είναι βασισμένες στις ανάγκες του χρήστη. Οι ίδιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

στρατηγική συντηρήσεων και να επιβεβαιώνουν τεκμηριωμένα ότι οι απαιτήσεις έχουν 

επαληθευτεί. Ανταποκρινόμενοι στην πληροφόρηση από την ανατροφοδότηση θα 
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πρέπει να είναι έτοιμοι για την ενσωμάτωση αλλαγών. Θα πρέπει να έχουν 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ, επαρκή κατανομή πόρων και ικανοποιητική εκπαίδευση 

του προσωπικού τους. Θα πρέπει να ελέγχουν τη λειτουργία και τις λειτουργίες 

συντήρησης. Θα πρέπει να φροντίζουν για την ενσωμάτωση διαδικασιών συνεχούς 

βελτίωσης (Lam, 2001). 

Αναπόφευκτα θα υπάρξει αντίσταση στην εφαρμογή της ΔΟΠ στον τομέα των 

συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων και οι λόγοι είναι  (Lam, 2001): 

• Έλλειψη της δέσμευσης της Διοίκησης και της υποστήριξης απ’ όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη. 

• Προβληματισμοί για τη γραφειοκρατία του συστήματος  

• Ανασφάλεια των εργαζομένων. 

• Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. 

• Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία στην εφαρμογή του συστήματος ΔΟΠ στη 

διαχείριση των συντηρήσεων. 

Παρά τους παραπάνω προβληματισμούς η εμπειρία έχει δείξει ότι τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εισαγωγή της ΔΟΠ στις συντηρήσεις των κτηριακών 

εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν: Την μείωση των παραπόνων των πελατών, τη μείωση 

στα κοστολόγια της ποιότητας, την βελτίωση στην ποιότητα και την αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών συντήρησης, τη μείωση των αστοχιών, την βελτίωση στην επικοινωνία και 

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, την ενδυνάμωση του αισθήματος ικανοποίησης 

από την εργασία, αύξηση των κερδών, αύξηση του ανταγωνισμού. 

1.4.1 Εργαλεία ΔΟΠ στις συντηρήσεις των κτηριακών έργων 

Οι (Duffuaa & Ben-Daya, 1995), δίνουν ένα πλαίσιο για τη χρήση των βασικών 

εργαλείων της ΔΟΠ στον τομέα των συντηρήσεων των κτιριακών έργων. 

O Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών (Statistical Process Control - SPC) είναι ένα από τα 

κορυφαία εργαλεία στα συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τo SPC είναι 

στατιστικές μέθοδοι που αξιολογούν και χειρίζονται μια διαδικασία ή τα αποτελέσματα 

της, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας έλεγχος. Στη περίπτωση των συντηρήσεων, η 
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εφαρμογή του  SPC δεν συνηθίζεται ευρέως. Υπάρχει οπωσδήποτε η ανάγκη για την 

εξέταση του SPC ως ένα εργαλείο ελέγχου της ποιότητας στις εργασίες των 

συντηρήσεων. Το SPC χρησιμοποιείται στη συγκέντρωση δεδομένων όπως για 

παράδειγμα στη διάρκεια συντήρησης, στο χρόνο εκπλήρωσης εργασιών, στα δεδομένα 

ημερολογίων, στα δεδομένα κοστολογίου (Duffuaa & Ben-Daya, 1995). 

Τα Ιστογράμματα είναι γραφικές αναπαραστάσεις της συχνότητας της εμφάνισης των 

φαινομένων σε σχέση με δεδομένα. Τα ιστογράμματα μπορούν εύκολα να δείξουν το 

σχήμα,  τη κεντρική τιμή και την έκταση της διασποράς. Έτσι το ιστόγραμμα παρέχει 

το οπτικό μέσο για την αναγνώριση της κατανομής των δεδομένων. Στη συντήρηση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του χρόνου συντήρησης, την αξιοπιστία 

των ανταλλακτικών από τον προμηθευτή, στην κατανομή των βασικών εξαρτημάτων 

που αστοχούν, στην κατανομή του χρόνου εκπλήρωσης της επισκευής, στην κατανομή 

των μηνιαίων ημερολογίων, στη σύγκριση του χρόνου εκπλήρωσης δύο εξειδικευμένων 

εργασιών, στην κατανομή εργασιών που επαναλαμβάνονται, στην κατανομή των 

ανταλλακτικών που έχουν εξαντληθεί, στην κατανομή των χρόνων που τα μηχανήματα 

είναι εκτός λειτουργίας.  Γενικά το ιστόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τη κατανομή σημαντικών γεγονότων στη συντήρηση (Duffuaa & Ben-Daya, 

1995). 

Το Διάγραμμα Αιτίας Αποτελέσματος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους λόγους 

που η ποιότητα δεν επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο. Με το διάγραμμα αυτό 

καταγράφονται και ιεραρχούνται οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και 

οργανώνονται οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ τους. Ειδικότερα στο Μάνατζμεντ των 

συντηρήσεων ανιχνεύονται οι αιτίες των παρακάτω προβλημάτων (Duffuaa & Ben-

Daya, 1995): 

• Παραγωγικότητα που οφείλεται σε χαμηλές δεξιότητες.  

• Υπερβολικός χρόνος εξοπλισμού ή μηχανημάτων εκτός χρήσης. 

• Επαναλαμβανόμενες βλάβες. 

• Επαναλαμβανόμενες εργασίες. 

• Εκτεταμένες απουσίες 

• Έλλειψη διαθέσιμων ανταλλακτικών. 
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• Μη ορθή τήρηση ημερολογίων. 

• Αναποτελεσματικός σχεδιασμός. 

• Λάθη στην τήρηση δεδομένων. 

Η Ανάλυση Pareto αντιμετωπίζει ζητήματα στις διαδικασίες των συντηρήσεων, στα 

οποία πρέπει να δοθεί έμφαση για τη βελτίωση τους. Τέτοια ζητήματα είναι (Duffuaa & 

Ben-Daya, 1995): 

• Η παραγωγικότητα 

• Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού 

• Το επίπεδο ποιότητας του εξοπλισμού 

• Ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού. 

• Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. 

Η προτεραιότητα για το ποιος παράγοντας πρέπει να βελτιωθεί πρώτα και ποια βάση 

πρέπει να τεθεί για τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των διαφόρων 

παραγόντων δίνεται από το διάγραμμα Pareto. Συγκεκριμένα η Ανάλυση Pareto δείχνει 

ποιος παράγοντας θα έπρεπε πρώτα να βελτιωθεί ώστε να εξαλειφθούν τα λάθη και να 

προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση. Η ανάλυση Pareto χωρίζει τους παράγοντες 

που δημιουργούν προβλήματα σε τρείς τάξεις. Η πρώτη τάξη συνήθως περιέχει το 20 %  

των παραγόντων οι οποίοι προκαλούν το 75% (η κατά άλλους το 80%) των 

προβλημάτων. Η δεύτερη τάξη περιέχει παράγοντες που δημιουργούν το 15με 20% των 

προβλημάτων. Οι υπόλοιποι παράγοντες αφορούν την τρίτη τάξη. Επομένως πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν εκείνοι οι πόροι που μπορούν να βελτιώσουν την πρώτη τάξη ώστε 

να εξαλειφθούν τα περισσότερα σοβαρά προβλήματα. Στη συντήρηση το διάγραμμα 

Pareto χρησιμοποιείται (Duffuaa & Ben-Daya, 1995) : 

• Για τους παράγοντες που μειώνουν την παραγωγικότητα. 

• Τις εργασίες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. 

• Τα διαθέσιμα ανταλλακτικά που δημιουργούν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. 

• Τα πιο ακριβά διαθέσιμα ανταλλακτικά. 

• Τον εξοπλισμό που δημιουργεί το μεγαλύτερο χρόνο εκτός λειτουργίας. 
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Τα Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts), είναι ένα γραφικό μέσο που βοηθάει στην 

παρατήρηση των διαδικασιών ή των λειτουργιών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Είναι ένα γραφικό μέσο με δύο παράλληλες γραμμές οριακές και μία γραμμή στη μέση. 

Η κεντρική γραμμή αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της διαδικασίας, ενώ οι γραμμές των 

ορίων αντιπροσωπεύουν τα όρια του ελέγχου. Αν η διαδικασία παρατηρείται πέρα από 

τα όρια θεωρείται ότι είναι εκτός ελέγχου. Ο τελικός σκοπός των Control Charts είναι 

να διαχωρίσει τις τυχαίες αλλαγές από τις αλλαγές που οφείλονται σε αιτίες που 

μπορούν να καθοριστούν. Συνήθως τα Control Charts χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχουν. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από χάρτες 

ελέγχου μεταβλητών και η δεύτερη από χάρτες ελέγχου χαρακτηριστικών. Σε ότι αφορά 

τη συντήρηση, τα Control Charts μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο των 

μηνιαίων καθυστερήσεων, στον έλεγχο του βασικού εξοπλισμού που μένει εκτός 

χρόνου λειτουργίας, στον έλεγχο του χρόνου που απαιτείται για την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων εργασιών, στον έλεγχο της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του 

εξοπλισμού και στον έλεγχο του αριθμού των αστοχιών του εξοπλισμού. Επιπλέον τα 

control charts μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση της επάρκειας των 

προτύπων του έργου των συντηρήσεων. Μια επιπλέον εφαρμογή των Χαρτών Ελέγχου 

αφορά το σχεδιασμό για το κατώφλι των συντηρήσεων που γίνονται ανάλογα με τις 

συνθήκες  (Condition Based Maintenance) (Duffuaa & Ben-Daya, 1995). 

Το Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram) είναι η γραφική σχέση ανάμεσα σε δυο 

μεταβλητές. Δείχνει τη συσχέτιση των δύο μεταβλητών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα σε αιτίες και αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό 

συμπληρώνει το διάγραμμα αιτίας αποτελέσματος. Το διάγραμμα διασποράς 

πραγματοποιεί τις ακόλουθες αναλύσεις:  Ανάλυση τάσης και ανάλυση συσχέτισης. 

Ειδικότερα στις συντηρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει τα 

παρακάτω: Συσχέτιση ανάμεσα στη προληπτική συντήρηση και στο επίπεδο ποιότητας, 

συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και την καθυστέρηση των εργασιών, 

συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, 

συσχέτιση ανάμεσα  στην προληπτική συντήρηση και στους χρόνους ακινησίας. Η 

τάση για τη μη λειτουργία του εξοπλισμού, η τάση που ακολουθεί το κόστος 

συντήρησης, η τάση των καθυστερήσεων και η τάση για τη διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού (Duffuaa & Ben-Daya, 1995). 
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 Η Λίστα Ελέγχου (Check list), είναι ένα σύνολο οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί με 

απλότητα ώστε να βοηθούν στη συλλογή δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν εύκολα 

και να αναλυθούν αυτόματα. Υπάρχουν πολλά είδη Λίστας Ελέγχου όπως για 

παράδειγμα λίστες που περιγράφουν απλά βήματα για την εκπόνηση ενός έργου 

Προληπτικής Συντήρησης, ενώ άλλες μπορούν να είναι μέρος ενός μακροσκελούς 

σχήματος ελέγχου. Οι λίστες ελέγχου μπορούν να είναι χρήσιμες στην συλλογή 

δεδομένων για τη συντήρηση ή στη περιγραφή συχνών ελέγχων που πρέπει να γίνονται 

έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται μία κατάσταση που αναμένεται για τα μηχανήματα. 

Παραδείγματα Λιστών Ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση είναι: 

Συγκέντρωση στοιχείων για τα ιστογράμματα, σχεδιασμός έργων συντήρησης, έλεγχος 

του συστήματος συντήρησης, έλεγχος των διαθέσιμων ανταλλακτικών, συντήρηση 

μεγάλου εξοπλισμού, δείγματα έργων, περιγραφές των απαιτούμενων εργασιών 

(Duffuaa & Ben-Daya, 1995).  

Η χρήση μόνο ενός εργαλείου Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασιών δεν μπορεί να φέρει 

μια συνολική βελτίωση αλλά είναι απαραίτητο να γίνεται χρήση όλων των εργαλείων 

ώστε να απαλειφθούν οι αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας στις διαδικασίες 

συντήρησης (Duffuaa & Ben-Daya, 1995).   

1.4.2 Η ενσωμάτωση των μοντέλων συντήρησης στη ΔΟΠ 

Η χρήση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορεί να γίνει ολιστικά και 

ενσωματώνοντας όλα τα μέρη του οργανισμού. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά 

σε όλο τον οργανισμό και όλες τις διαδικασίες και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για 

την ικανοποίηση των πελατών του. Πολλοί συγγραφείς (Dale, 1999; Garvin, 1988;  

Oakland, 1989 (όπ.αναφ. στους Hansson & Backlund, 2002) εξέτασαν τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας αναφέροντας ζητήματα όπως τη δέσμευση στη διοίκηση το 

προσανατολισμό στον πελάτη, την εστίαση στις διαδικασίες  και την συμμετοχή των 

εργαζομένων σαν πολύ σημαντικά. Οι (Hansson & Backlund, 2002), χρησιμοποιούν 

τον ορισμό για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον τομέα των συντηρήσεων που 

δίνουν οι Hellsten και Klefsjo (2000): «Ένα σύστημα διοίκησης σε διαρκή αλλαγή που 

ενσωματώνει αξίες τεχνικές και εργαλεία και ο συνολικός στόχος του οποίου είναι η 

αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με ελαχιστοποιημένους πόρους»  
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Σύμφωνα με τον Hansson & Backlund, (2002) κάθε επιχείρηση που έχει σύνθετες 

εγκαταστάσεις αντιλαμβάνεται ότι η Προληπτική Συντήρηση παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην προσέγγιση του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Γι αυτό το λόγο 

η ποιότητα των συντηρήσεων είναι σημαντική δεδομένου ότι επιδρά στην απόδοση του 

εξοπλισμού και συνακόλουθα στην τελική ποιότητα των προϊόντων. 

Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μοντέλων συντήρησης όπως το TPM (Total 

Productive Maintenance)  και το RCM (Reliability Centered Maintenance). Σύμφωνα 

με τον Kelly (1992), τα μοντέλα ΤPM και RCM παρέχουν αποτελεσματική και 

αποδοτική συντήρηση μέσα σε ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής ποιότητας. Τα 

πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προέρχονται από ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στις συντηρήσεις το οποίο ενσωματώνει τα TPM ή το RCM  αναγνωρίζονται 

από πολλούς ερευνητές.  

Η μη επιτυχής εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στους οργανισμούς και να αποθαρρύνει άλλους από την υιοθέτηση τους. 

Γι αυτό πρέπει να δοθεί σημασία στην αλλαγή που προκύπτει στον οργανισμό κατά την 

διάρκεια αυτής της εφαρμογής και ιδιαίτερα στη δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και 

των εργαζομένων.  

Τα TPM και RCM  είναι σημαντικές δομές μέσα σε μια διαχείριση συντηρήσεων η 

οποία μπορεί να οριστεί σαν: «Οι δραστηριότητες του Μάνατζμεντ που καθορίζουν 

τους στόχους, τις στρατηγικές και τις υπευθυνότητες των συντηρήσεων» (Swedish 

Standards Institute, 2001). Το TPM αναπτύχθηκε για τον τομέα των κατασκευών, ενώ 

το RCM αρχικά αναπτύχθηκε στην βιομηχανία των αεροσκαφών. Το TPM εστιάζει 

στην ενσωμάτωση χειριστών μέσα στο έργο των συντηρήσεων και για τη συνεχή και 

συστηματική βελτίωση προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη συνολική 

αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. Ωστόσο ενώ είναι επαρκές για απλά περιουσιακά 

στοιχεία το TPM δεν λειτουργεί για σύνθετα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Το RCM 

είναι πιο προσανατολισμένο στην τεχνολογία και προσφέρει μια καλή βάση για την 

αξιολόγηση των απαιτήσεων συντήρησης σ’ αυτό το πλαίσιο. Το RCM μπορεί να 

περιγραφεί σαν μια συστηματική προσέγγιση για την ανίχνευση αποτελεσματικών και 

αποδοτικών καθηκόντων προληπτικής συντήρησης.  
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1.4.3 Προϋποθέσεις για την Εφαρμογή της ΔΟΠ στη Συντήρηση των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

Η δέσμευση του μάνατζμεντ είναι αποφασιστικός παράγοντας πριν την εφαρμογή των 

TQM, TPM και RCM τα οποία γενικώς απαιτούν σημαντικούς πόρους και 

χρηματοδότηση. Δεδομένου ότι η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των 

πόρων και την ολική εφαρμογή των συστημάτων, η δέσμευση του μάνατζμεντ είναι 

προαπαιτούμενο. Ωστόσο η διοίκηση μπορεί να μειώσει το ενδιαφέρον της για την 

εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων στην περίπτωση που δεν έχει ξεκάθαρη άποψη 

του τι συμβαίνει ή άποψη για τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις μεθοδολογίες που 

προτείνονται. Επιπρόσθετα η εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων μπορεί να 

θεωρηθεί σαν απειλή στους ρόλους των μάνατζερ και των εποπτών. Τέλος  τη 

δέσμευση της διοίκησης μπορεί να αποσύρει η αποτυχία να παραχθούν γρήγορα 

αποτελέσματα εκεί που το μάνατζμεντ έχει μικρή υπομονή για το χρόνο της επιστροφής 

της επένδυσης του (Hansson & Backlund, 2002).  

Η δέσμευση των εργαζομένων είναι επίσης αναγκαία μια και αυτοί πραγματικά 

δραστηριοποιούνται για την εφαρμογή των προτύπων. Οι εργαζόμενοι μπορεί να 

αντιταχθούν στην αλλαγή είτε γιατί φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά τους είτε γιατί 

έχουν κάποιες αρνητικές εμπειρίες από αλλαγές προηγουμένων ετών. Επίσης μπορεί η 

απροθυμία στην αλλαγή να οφείλεται σε στρεσογόνους παράγοντες κατά την εργασία 

πχ. προσωπικό που δεν μπορεί να αντιληφθεί τα οφέλη μιας εφαρμογής τέτοιων 

προτύπων ή ακόμα μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή γνώση νέων μεθόδων εργασίας. 

Έτσι η διοίκηση που δεν δεσμεύεται και οι εργαζόμενοι που είναι απρόθυμοι να 

συνεργαστούν για την εφαρμογή των προτύπων, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στη 

διαχείριση της εφαρμογής τους.  Παράγοντες όπως η εμπλοκή, η ταύτιση με τις ανάγκες 

του οργανισμού  και η κατανόηση είναι σημαντικοί για τη δέσμευση εξαιτίας του 

γεγονότος ότι επιδρούν στα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. Η βιβλιογραφία 

σημειώνει δραστηριότητες που ενεργοποιούν την προώθηση τέτοιων παραγόντων για 

παράδειγμα πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενίσχυση. Ωστόσο αρκετοί συγγραφείς 

υπογραμμίζουν τη δυσκολία στη διαχείριση των παραπάνω παραγόντων και την ανάγκη 

για μια προσέγγιση με χαρακτηριστικά στρατηγικής. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

αναγνωρίζουν τί και πώς οι δραστηριότητες ενεργοποίησης θα προωθήσουν αυτούς 

τους παράγοντες. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, η δέσμευση της διοίκησης απαιτεί 

οργάνωση πριν να αρχίσει η εφαρμογή. Η συγκριτική μελέτη των TQM, TPM και RCM 
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οδήγησε στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων που επιδρούν στα ζητήματα της 

εμπλοκής, της κατανόησης και της ταύτισης με τον οργανισμό. Οι συγγραφείς 

αναγνωρίζουν χρησιμοποιώντας διαγράμματα συσχέτισης αρκετές κατηγορίες 

δραστηριοτήτων κοινές στο TQM το TPM και RCM που επηρεάζουν τη δέσμευση 

προσωπικού και εργαζομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής (Hansson & 

Backlund, 2002).  

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναγνωρίζονται καθώς και να 

παρέχονται κίνητρα σ’ αυτούς. Η Διοίκηση επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις 

γενικότερες δεσμεύσεις των εργαζομένων και τις υπόλοιπες απαιτήσεις των 

εργασιακών υποχρεώσεών τους. Αυτό είναι θεμελιώδες για να επιβεβαιωθεί ότι οι 

εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τη με την εφαρμογή των προτύπων λόγω του ότι 

έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Η έρευνα τεκμηριώνει ότι στις 

περιπτώσεις εφαρμογής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας οι εργαζόμενοι είχαν ώθηση από 

την δέσμευση της διοίκησης. Τo TPM ήταν μια πρωτοβουλία της ανώτατης διοίκησης, 

είχε την ισχυρή της υποστήριξη η οποία ήταν συνεχής, οι εργαζόμενοι εμπλέκονταν με 

την ενθάρρυνση της Διοίκησης σε ομάδες όπου υπήρχε και η εμπλοκή της Διοίκησης 

(Hansson & Backlund, 2002).  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιέχει δραστηριότητες που συνδέουν το TQM , το TPM 

και το RCM στην αποστολή και το όραμα της επιχείρησης και στην καθορισμένη 

στρατηγική της και αυτό δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς η βελτίωση θα βοηθήσει 

τον οργανισμό και θα προωθήσει τα επιθυμητά επιτεύγματα όπως τα κατανοούν η 

διοίκηση και οι εργαζόμενοι.  Η βιβλιογραφία αποτυπώνει ότι ο  στρατηγικός 

σχεδιασμός όταν εισηγείται την εμπλοκή των εργαζομένων στην ανάπτυξη των 

στρατηγικών και στους στόχους που σχετίζονται με τη Διοίκηση Ολικής ποιότητας 

προάγει την δέσμευση διότι βοηθάει στην κατανόηση της διαδικασίας. Παρόμοια 

αποτυπώνεται και η εφαρμογή του TPM όπου κάθε ομάδα διαμορφώνει στόχους, 

ευθυγραμμισμένη με την επιχείρηση και τους στόχους του TPM.  Κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του RCM η ερευνητική εμπειρία καταγράφει την ανάπτυξη  μιας συνολικής 

στρατηγικής συντήρησης για τη καθοδήγηση της ανώτατης διοίκησης στην εφαρμογή 

του μάνατζμεντ συντηρήσεων. Μ’ αυτό τον τρόπο προωθείται η δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης στη διαδικασία του RCM (Hansson & Backlund, 2002). 
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Ο σχεδιασμός σημαίνει την ανάπτυξη ενός σαφούς πεδίου εφαρμογής έτσι ώστε να 

αναγνωριστούν τα εμπόδια και οι κινητήριες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει δραστηριότητες 

που προάγουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών που 

συνήθως υλοποιείται με μικρές ομάδες, καθορισμό σκοπών και αναγνώριση λύσεων. Η 

συμμετοχή των εργαζομένων προωθεί τα επιθυμητά επιτεύγματα όπως είναι η εμπλοκή 

και η ταύτιση με τον οργανισμό.  Η εμπλοκή των εργαζομένων προωθείται σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία με τη χρήση διατμηματικών ομάδων για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή του TQM . Επίσης καταγράφεται ότι η ανώτατη διοίκηση υποδεικνύει ότι το 

TPM θα έπρεπε να εφαρμόζεται σαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Κατά την 

εφαρμογή του RCM χρησιμοποιείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ώστε να 

εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότεροι υπάλληλοι (Hansson & Backlund, 2002). 

Η ενίσχυση σημαίνει δραστηριότητες που αφορούν την προώθηση της ιδέας σε κάθε 

ομάδα αναγνωρίζοντας τις προσδοκίες για κάθε ομάδα ή επίπεδο εργαζομένων και 

διοίκησης. Τέτοιες δραστηριότητες προωθούν επιτεύγματα όπως η εμπλοκή και η 

ταύτιση με τον οργανισμό και βοηθούν στην αναγνώριση των προσδοκιών. Ένα 

παράδειγμα τέτοιων ενεργειών είναι η κατανομή υπευθυνότητας, η εμπλοκή, η 

ενίσχυση της ικανοποίησης από την εργασία.  Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή του 

ΤPM όταν η ανώτατη διοίκηση εμπλέκει εργαζομένους στις διαδικασίες σχεδιασμού. Η 

βιβλιογραφία δεν καταγράφει την ίδια συμμετοχή του προσωπικού στην εισαγωγή του 

RCM (Hansson & Backlund, 2002).  

Η εκπαίδευση αφορά δραστηριότητες που προάγουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

των εργαζομένων και τις γνώσεις τους. Η εκπαίδευση προάγει την πεποίθηση των 

εργαζομένων, ότι η επιχείρηση επενδύει σ’ αυτούς, επίσης υποστηρίζει την κατανόηση 

και την επίγνωση.  Η εφαρμογή της TQM ήταν επιτυχής στις περιπτώσεις που το 

προσωπικό είχε εκτεταμένη εκπαίδευση. Ο προσανατολισμός στις διαδικασίες 

αποδείχθηκε ότι γινόταν δύσκολα κατανοητός και χρειάσθηκε ιδιαίτερη προσοχή. Στην 

εφαρμογή του TPM ένα μέρος του προσωπικού αισθάνθηκε ότι απειλείται η εργασιακή 

του ασφάλεια. Γι’ αυτό η εκπαίδευση εστίασε στο να ξεπεραστεί ο φόβος ώστε να γίνει 

κατανοητή η ανάγκη για την εφαρμογή του TPM (Hansson & Backlund, 2002).  

Επικοινωνία και πληροφόρηση σημαίνει ανοικτή και ουσιαστική επικοινωνία για τους 

σκοπούς και τους στόχους και πως οι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν προσωπικά. Η 

πληροφόρηση και η επικοινωνία, προωθούν την κατανόηση και την εμπλοκή.               
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Η επικοινωνία χωρίς εμπόδια είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

του TQM. Το γεγονός αυτό βοηθάει στην λύση κάθε παρεξήγησης που αφορά τη 

διαδικασία εφαρμογής. Αντίστοιχα σημαντική ήταν και η επικοινωνία για την 

εφαρμογή του TPM όπως αναφέρεται στα ερευνητικά δεδομένα. Για την εφαρμογή του 

RCM χρειάσθηκαν πολλές άτυπες συναντήσεις της διοίκησης και των σωματείων των 

εργαζομένων (Hansson & Backlund, 2002). 

Διαχείριση και αξιολόγηση σημαίνει δραστηριότητες που οδηγούν σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα και ποσοτικοποιημένους στόχους ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

πεδίο και εστίαση. Αυτό αποκαλύπτει την πρόοδο και τα αποτελέσματα που προωθούν 

στη διοίκηση και τους εργαζόμενους η εμπλοκή και κατανόηση. Οι εργαζόμενοι πρέπει 

να δουν πως θα ωφεληθούν προσωπικά από την αλλαγή, ενώ η διοίκηση πρέπει να δει 

πως θα ωφεληθεί η επιχείρηση. Η αξιολόγηση παίρνει ανατροφοδότηση από τα 

αποτελέσματα ώστε η διοίκηση να αποκτήσει κίνητρα προκειμένου να παρέχει πόρους 

και υποστήριξη συνεχώς για την εφαρμογή των προτύπων. Μια τέτοια διοίκηση δίνει 

κίνητρα και δεσμεύει τους εργαζόμενους καθώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την πρόοδο 

της επιχείρησης. Η χρήση απλών εργαλείων για την ικανοποίηση του πελάτη και τα 

κόστη για τη φτωχή ποιότητα παράγουν ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο στην 

εφαρμογή του TQM. Αντίστοιχες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή του TPM 

(Hansson & Backlund, 2002).  

Το TQM και το TPM ή το RCM όταν εφαρμόζονται σημαίνει ότι εισάγεται στον 

οργανισμό μια σημαντική αλλαγή. Είναι βασικό, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι να 

δεσμευτούν στην εφαρμογή τους.  Η διοίκηση θα πρέπει να παρακινήσει τους 

εργαζόμενους, να τους δεσμεύσει και να τους δώσει κίνητρα για την εφαρμογή της 

αποδοχής των προτύπων. To TQM το TPM και το RCM διαφέρουν σε ότι αφορά την 

εστίαση τους στα οργανωσιακά ζητήματα.  Το TQM αποκαλύπτει τις αξίες και το ΤPM 

εστιάζει στην αφοσίωση στην εμπλοκή και στη δέσμευση. Κατά την εφαρμογή του 

RCM υπάρχει μια πρόσθετη δυσκολία καθώς το RCM από την ίδια τη φύση της 

μεθόδου αγνοεί τα ζητήματα του οργανισμού. Γι αυτό η εφαρμογή του RCM απαιτεί 

εστίαση στον οργανισμό, ιδιαίτερα γιατί συχνά εισάγεται σε μια επιχείρηση όταν 

αλλάζουν οι τρόποι δουλειάς, γεγονός που επηρεάζει και την εργασιακή ασφάλεια 

(Hansson & Backlund, 2002).  
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Τα χαρακτηριστικά των ατόμων όπως οι στάσεις και οι προσδοκίες τους επηρεάζονται 

επίσης από την κουλτούρα του οργανισμού. Η κουλτούρα είναι ξεχωριστή για κάθε 

οργανισμό, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των προτύπων 

(Hansson & Backlund, 2002).  

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στα ερευνητικά δεδομένα που καταγράφουν οι 

(Hansson & Backlund, 2002) εντοπίζονται και από τον Jambekar (2000) o οποίος 

αναφέρει ότι το TPM το RCM και το TQM προσφέρουν ένα σύνολο στρατηγικών και 

οδηγιών λειτουργίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας με στόχο την 

αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Ωστόσο ο σχεδιασμός η εφαρμογή και η 

εξέλιξη τέτοιων προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας δεν είναι εύκολος γιατί 

δημιουργούνται προβλήματα σε επιλογές που πρέπει να κάνει η διοίκηση και αφορούν 

και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η λύση που προτείνει ο Jambekar (2000), βασίζεται 

όπως αναφέρει στα «σκεπτόμενα συστήματα» (Senge,1990), όπου  παρέχεται ένας 

τρόπος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εφαρμογής των προτύπων 

αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα από τη στιγμή που η λειτουργία του οργανισμού γίνεται 

αντιληπτή στα πλαίσια ενός συστήματος, μπορεί κανείς να εστιάσει στα κρίσιμα 

ζητήματα και τις διαδικασίες. Έτσι αν καταστεί δυνατόν να κατανοηθεί ένα πρόβλημα 

και όχι απλά να λυθεί τα εργαλεία των σκεπτόμενων συστημάτων μπορούν να 

βοηθήσουν στην κατανόηση των διαδικασιών, των λειτουργιών και της συντήρησης σε 

μια επιχείρηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

2.1 Στοιχεία μεθοδολογίας 

Τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

στηρίζονται στις θεμελιώδεις προσεγγίσεις των  Parasuraman, Zeithaml, & Berry 

(1985) και των Parasuraman, Zeithaml  & Berry (1988). Συγκεκριμένα οι  Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1985) τόνισαν ότι η αξιολόγηση της ποιότητας ενός συστήματος 

παροχής υπηρεσιών, εξαρτάται από τη μέτρηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των 

πελατών για την υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός. Οι Parasuraman, Zeithaml 

& Berry (1988) σχεδίασαν και θεμελίωσαν το μοντέλο SERVQUAL το οποίο 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση του παρεχόμενου επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών. Το 

μοντέλο ανιχνεύει πέντε τύπους χασμάτων – gaps :  

• Πληροφορίες και ανατροφοδότηση σχετικά με τα κενά  

• Κενά τα οποία σχετίζονται με το σχεδιασμό 

• Εφαρμογή σχετικά με τα χάσματα 

• Κενά που αφορούν την επικοινωνία 

• Κενά τα οποία σχετίζονται με τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών. 

Σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) η προσέγγιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών ξεκινά από την υπόθεση ότι το επίπεδο της ποιότητας της εξυπηρέτησης 

των πελατών καθορίζεται από το κενό μεταξύ των προσδοκιών εξυπηρέτησης τους και 

από την αντίληψη του τι πραγματικά λαμβάνουν από μία υπηρεσία. (Donelly και 

Darlymple, 1996). Το υπόδειγμα της ποιότητας των υπηρεσιών (SERVQUAL) 

προτείνει δέκα διαστάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι καταναλωτές αποτιμούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών (Lewis, Orledge, & Mitchell, 1994; Cuthbert, 1996).  

• Απτότητα (Tangibles): Οι φυσικές εγκαταστάσεις , ο εξοπλισμός, τα 

πληροφοριακά συστήματα και το προσωπικό. 
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• Αξιοπιστία (Reliability): Η αξιοπιστία είναι από τις πιο σημαντικές διαστάσεις 

του εργαλείου καθώς διερευνά την δυνατότητα της επιχείρησης να παρέχει 

αξιόπιστες υπηρεσίες.  

• Ανταποκρισιμότητα (Responsiveness):  Η διάσταση αυτή αφορά την προθυμία 

της εξυπηρέτησης καθώς και την ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

επιθυμίες του πελάτη.  

• Ικανότητα (Competence): Είναι οι γνώσεις και οι ικανότητες του προσωπικού 

της επιχείρησης ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες που προσδοκούν οι πελάτες. 

• Ευγένεια (Courtesy): Χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του προσωπικού της 

επιχείρησης κατά την επαφή του με τους πελάτες.  

• Προσβασιμότητα (Accessibility): Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο δίκτυο 

πληροφοριών της επιχείρησης. 

• Ασφάλεια (Security): Διασφάλιση του πελάτη έναντι των κινδύνων ή των 

ρίσκων.  

• Εμπιστοσύνη (Trustworthy): Η ειλικρίνεια με την οποία η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει τους πελάτες της .  

• Επικοινωνία (Communication): Η εύκολη επικοινωνία με τους πελάτες. 

• Κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη : Δυνατότητα της επιχείρησης για την 

αναγνώριση των προσδοκιών των πελατών της.  

Σύμφωνα με τους Donelly και Darlymple (1996, οπ. αναφ στους Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988) και την Winsted  (2000), οι πέντε πιο αντιπροσωπευτικές από 

τις παραπάνω διαστάσεις για το εργαλείο SERVQUAL είναι: 

• Η αξιοπιστία (Reliability): Η ικανότητα να γίνει σωστά η παρεχόμενη υπηρεσία 

από την πρώτη φορά. 
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• Η ανταποκρισιμότητα (Responsiveness): Δηλαδή η διάθεση του προσωπικού να 

ανταποκριθεί άμεσα και να δώσει την κατάλληλη υπηρεσία. 

• Η διασφάλιση (Assurance) : Η ικανότητα του προσωπικού να εμφυσήσει 

εμπιστοσύνη στους πελάτες.  

• Η ενσυναίσθηση (Empathy):  Να αντιλαμβάνεται το προσωπικό τις απόψεις και 

τις θεωρήσεις των πελατών.  

• Τα υλικά στοιχεία (Tangibles): Η εμφάνιση των εγκαταστάσεων, του υλικού, 

του προσωπικού, και των υλικών επικοινωνίας. 

Η ονομασία SERVQUAL προέρχεται από την συγχώνευση των λέξεων Service και 

Quality και είναι μια μέθοδος για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών ως 

διαφορά μεταξύ της απόδοσης που αναμένεται από τους πελάτες και της απόδοσης που 

παρέχεται πραγματικά. Από τη διαφορά αυτή μετράται η ικανοποίηση των πελατών. Η 

μεθοδολογία SERVQUAL είναι ένα εργαλείο των οργανισμών για να κατανοήσουν 

καλύτερα τι εκτιμούν οι καταναλωτές και πόσο οι οργανισμοί καλύπτουν τις 

προσδοκίες τους. Η ποιότητα δηλαδή σχετίζεται με το χάσμα ανάμεσα στις 

αναμενόμενες υπηρεσίες- προσδοκίες των πελατών και την αντίληψη που σχηματίζουν 

αφού τις παραλάβουν. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι από τη φύση της υποκειμενική 

έννοια και περιλαμβάνει το σχεδιασμό του προϊόντος/υπηρεσίας, το σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος στο οποίο θα διανεμηθεί το προϊόν, τη διανομή του προϊόντος και την 

ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στον προμηθευτή και τον πελάτη. Το εργαλείο 

SERVQUAL επιτρέπει στους οργανισμούς να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα 

κενά των υπηρεσιών που παρέχουν, να θέσουν προτεραιότητες σε σχέση με την 

επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, να αναγνωρίσουν τους λόγους για την ύπαρξη 

των κενών και τέλος να συμπληρώσουν μια σειρά από διαδικασίες για τον έλεγχο της 

ποιότητας των υπηρεσιών.  

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών σαν ένα μηχανισμό 

υποστήριξης  παρά σαν μια ανταγωνιστική στρατηγική. Οι  Reichheld και Sasser, 

(1990, οπ αναφ. στους Lewis & Orledge & Mitchell, 1994) αναφέρουν ότι οι εταιρείες 

αύξησαν τα κέρδη τους κατά 100% σχεδόν αυξάνοντας κατά 5% την ικανοποίηση των 

πελατών τους.  Οι πάροχοι των υπηρεσιών των οποίων οι πελάτες δεν διατυπώνουν την 
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ικανοποίηση τους με σαφήνεια από την άλλη, παρέχουν ευκαιρίες επέκτασης σε 

οργανισμούς που είναι πιο ανταγωνιστικοί.  Οι πάροχοι με μία σαφή αντίληψη των 

προσδοκιών των πελατών τους γι’ αυτό το λόγο είναι σε μια καλύτερη θέση να 

παράσχουν την υπηρεσία που ικανοποιεί αυτές τις προσδοκίες  η οποία με τη σειρά της 

καταλήγει σε ένα ψηλό επίπεδο ποιότητας. Συνακόλουθα η θεώρηση της ικανοποίησης 

του πελάτη χρησιμεύει και στην ανάλυση των αδυναμιών του οργανισμού στη 

στρατηγική του.  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται οι θέσεις των Campbell (1995),     

Al-Najjar (1996), Tsang (1998), Then (1997), Horner, El-Haram, & Munns (1997), 

Salonen & Deleryd (2011), Hansson & Backlund (2002) και Obaid (2005), οι οποίοι 

εστιάζουν στο γεγονός ότι η διαχείριση της ποιότητας ξεκινά με τις ανάγκες του πελάτη 

και καταλήγει με την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.  

Στη συγκεκριμένη εργασία που αφορά την Διαχείριση των Συντηρήσεων των 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων στην περίπτωση μεγάλων Οργανισμών, εστιάζουμε στον 

ορισμό του Obaid (2005), προκειμένου να διαμορφώσουμε τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

Συγκεκριμένα ο Obaid (2005), αναφέρει ότι η Ποιότητα στις  Συντηρήσεις των 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν 

στη διατήρηση ή την αποκατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων σε συνθήκες 

αποτελεσματικής λειτουργίας, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες των εσωτερικών πελατών 

για την επίτευξη των σκοπών του οργανισμού, οι οποίοι βασίζονται στις απαιτήσεις των 

πελατών. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι : 

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των εσωτερικών 

πελατών για το επίπεδο της ποιότητας των συντηρήσεων σε μεγάλους οργανισμούς στη 

Θεσσαλονίκη». 

Οι  Wan-Siu, Bridge & Skitmore (2001), αναφέρουν ότι το SERVQUAL εφαρμόζεται 

σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και αναλύει τη δυνατότητα 

αξιοποίησής του στον τομέα της αξιολόγησης της Ποιότητας των Συντηρήσεων του 

Εξοπλισμού των Κτιριακών Έργων.  Οι Ling & Chong  (2004) αναφέρουν επίσης ότι το 

SERVQUAL χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στη 

βιομηχανία των κατασκευών. Σύμφωνα με τους  Wan-Siu, Bridge & Skitmore (2001), 

μετρώνται οι  πέντε διαστάσεις (Απτότητα, Αξιοπιστία, Ανταποκρισιμότητα, 

Διασφάλιση και Ενσυναίσθηση) της ποιότητας της υπηρεσίας. Στην έρευνα των Wan-
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Siu, Bridge & Skitmore (2001), το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: το 

μέρος Α το οποίο αποσκοπεί στο να εκμαιεύσει τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των 

πελατών για τις υπηρεσίες ποιότητας καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης,  το μέρος Β 

αφορά τις αντιλήψεις των παρόχων υπηρεσίας για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις 

των πελατών για την ποιότητα. Κάθε ένα μέρος από αυτά αποτελείται από 22 δηλώσεις 

που συνδέονται  με τις πέντε βασικές διαστάσεις. Έτσι 22 στοιχεία μετρούν την 

προσδοκία του πελάτη για το επίπεδο της υπηρεσίας γενικά και 22 αντίστοιχα που 

μετρούν την αντίληψη για το επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας σε ένα 

συγκεκριμένο οργανισμό. Και τα δύο set των στοιχείων βαθμολογούνται στην κλίμακα 

Likert  από το 1 έως το 7 με το 1 να αντιστοιχεί στο συμφωνώ απολύτως και το 7 να 

αντιστοιχεί στο διαφωνώ απολύτως. 

 Η αντίληψη για την ποιότητα της υπηρεσίας (service quality-αναφέρεται ως SQ) 

υπολογίστηκε για τις πέντε διαστάσεις, αφαιρώντας τις βαθμολογίες για τις προσδοκίες 

από τη βαθμολογία για τις αντιλήψεις, δίνοντας για το Service Quality βαθμό που για 

κάθε δήλωση κυμαίνεται από το -6  έως το +6.  Ένα αρνητικό αποτέλεσμα (SQ)  δείχνει 

ότι το επίπεδο του παροχέα της υπηρεσίας είναι κάτω από την προσδοκία του πελάτη, 

ενώ ένα θετικό αποτέλεσμα (SQ) δείχνει ότι η παροχή της υπηρεσίας ξεπερνά τις 

προσδοκίες του πελάτη στη συγκεκριμένη ενότητα.  

Η ενότητα της αξιολόγησης επίσης συμπεριέλαβε ερωτήσεις που αφορούν πληροφορίες 

για τη σχετική σημασία των πέντε διαστάσεων βάζοντας συντελεστές βαρύτητας σε 

κάθε διάσταση από ένα σύνολο 100 πόντων και το επίπεδο της ικανοποίησης σε μια 

κλίμακα 10 πόντων. Το κενό της ποιότητας της υπηρεσίας  είναι το κενό ανάμεσα στις 

προσδοκίες του πελάτη και στην αντίληψη του μάνατζμεντ για τις προσδοκίες του 

πελάτη. Η μέτρηση του κενού απαιτεί μια σύγκριση των απαντήσεων σε σχέση με τις 

προσδοκίες από δύο διαφορετικά δείγματα, παρόχους υπηρεσιών και πελάτες.  Το κενό 

αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις πέντε διαστάσεις αφαιρώντας τις προσδοκίες των 

πελατών από τις αντιλήψεις των παρόχων της υπηρεσίας για τις αντιλήψεις των 

πελατών τους. Ένα αρνητικό G(gap) score δείχνει ότι οι πάροχοι της ποιότητας 

υποτιμούν τις απαιτήσεις των πελατών. Ένα θετικό G αποτέλεσμα δείχνει ότι οι 

πάροχοι της υπηρεσίας υπερεκτιμούν τις απαιτήσεις των πελατών. 

O πληθυσμός στην έρευνα των Wan-Siu, Bridge & Skitmore  (2001), χωρίστηκε σε δύο 

ομάδες : οι πελάτες που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες συντήρησης και οι 



64 

 

προμηθευτές των υπηρεσιών συντήρησης.  Η ομάδα των πελατών και η ομάδα των 

συντηρητών χωρίστηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες και ένα τυχαίο δείγμα επιλέχθηκε 

από τον τηλεφωνικό κατάλογο. 50 ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για τους 

πελάτες και 50 για τους προμηθευτές της υπηρεσίας.  Οι Wan-Siu, Bridge & Skitmore 

(2001), απευθύνθηκαν σε πελάτες από διαφορετικούς οργανισμούς κάθε είδους, όπως 

επίσης απευθύνθηκε σε προμηθευτές υπηρεσιών συντήρησης από εταιρείες κάθε 

είδους. Οι τιμές στο SERVQUAL για τις πέντε διαστάσεις αποκτήθηκαν με τον 

υπολογισμό του μέσου όρου των απαντήσεων. Το συνολικό score του SERVQUAL 

υπολογίστηκε παίρνοντας διαφορετικά βάρη για τις πέντε διαστάσεις. Η διαφορά G 

ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και στις αντιλήψεις των προμηθευτών γι’ αυτήν 

την προσδοκία υπολογίζεται από GAP score = Providers perception of clients 

expectation score – clients expectation score.  

2.2 Ερευνητικός σχεδιασμός 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε δειγματοληπτικός σχεδιασμός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος.  Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αφορούν τις 

απόψεις των εσωτερικών πελατών (δηλ. των εργαζομένων των οργανισμών) σχετικά με 

τις προσδοκίες τους για την ποιότητα των συντηρήσεων των κτιριακών έργων στους 

οργανισμούς,  καθώς και την άποψη που έχουν για το πραγματικό επίπεδο της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι τομείς των συντηρήσεων. 

Για τους σκοπούς της έρευνας ως μονάδες ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν μέσα από τον 

αντίστοιχο πληθυσμό εργαζόμενοι (εσωτερικοί πελάτες) σε μεγάλους Οργανισμούς 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η πρόσβαση σε όλο τον πληθυσμό δεν ήταν δυνατή και προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η έρευνα χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα 

ακολουθώντας την προσέγγιση βολικής δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι 

του δείγματος επιλέχθηκαν με βάση την εθελοντική τους προσφορά ώστε να είναι 

πρόθυμοι και διαθέσιμοι για τη μελέτη. Επίσης έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες να 

έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά ώστε να χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό που 

μελετάται προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων. 
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Για τους σκοπούς της έρευνας ερωτήθηκαν 30 εργαζόμενοι σε μεγάλους Οργανισμούς 

της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την άποψη του εσωτερικού πελάτη. 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

σχεδιάστηκε με βάση το SERVQUAL που χρησιμοποιείται από τους Wan-Siu, Bridge 

& Skitmore (2001) και τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτό βρίσκονται σε 

πλήρη αντιστοιχία με τα ερωτήματα που συμπεριέλαβαν οι Wan-Siu, Bridge, & 

Skitmore, (2001) στο δικό τους σχεδιασμό.  Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί 

στην παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη: το μέρος Α και το μέρος Β, και το 

μέρος Γ.  Στο μέρος Α  διερευνώνται οι προσδοκίες των εσωτερικών πελατών για τις 

υπηρεσίες συντήρησης και στο μέρος Β οι απόψεις τους  για την ποιότητα των 

υπηρεσιών συντήρησης που παρέχονται σ’ αυτούς στα καταστήματα των μεγάλων 

οργανισμών στα οποία εργάζονται. Τέλος στο μέρος Γ διερευνάται η βαρύτητα των 5 

διαστάσεων που μετρώνται και  με βάση τις οποίες δομήθηκε το ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί θα υπολογίσει: 

 SERVQUAL Score : Βαθμός αντίληψης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες – βαθμός 

προσδοκίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Και στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου εξετάζονται οι 5 διαστάσεις που προτείνονται 

στο SERVQUAL των Wan-Siu, Bridge & Skitmore (2001), δηλαδή η Απτότητα, η 

Αξιοπιστία, η Ανταποκρισιμότητα, η Διασφάλιση και η Ενσυναίσθηση και 

χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert με διαβάθμιση όμως από το 5 (σύμφωνω απόλυτα 

έως το 1 (διαφωνώ απόλυτα). Η εσωτερική αξιοπιστία των ερωτημάτων που 

περιέχονται στις πέντε διαστάσεις που μετράει το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε με τον 

υπολογισμό του δείκτη Crombach’s alpha (a). Συγκεκριμένα για να έχει εσωτερική 

συνοχή/αξιοπιστία η κλίμακα που χρησιμοποιούμε θα πρέπει ο δείκτης a να είναι 

μεγαλύτερος από 0,70. Στον πίνακα 59 του παραρτήματος 2 η ανάλυση αξιοπιστίας  για 

την ενότητα της απτότητας δίνει a=0,834 >0,70. Στον πίνακα 60 του παραρτήματος 2 η 

ανάλυση της αξιοπιστίας της ενότητας του ερωτηματολογίου για την αξιοπιστία δίνει 

a=0,87>0,70. Ο πίνακας 61 του παραρτήματος 2 για την ανάλυση της αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου της ανταποκρισιμότητας δίνει a= 0,761 >0,70. Ο πίνακας 62 του 

παραρτήματος 2 για την ανάλυση της αξιοπιστίας της ενότητας του ερωτηματολογίου 

για την διασφάλιση δίνει a=0,79>0,70 και τέλος ο πίνακας 63 του παραρτήματος 2 για 
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την ανάλυση της αξιοπιστίας της ενότητας του ερωτηματολογίου για την ενσυναίσθηση 

δίνει a=0,75>0,70 

2.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων- Σχολιασμός 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και σε σχέση με τις φυσικές 

εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα πληροφοριακά συστήματα και το προσωπικό, 

δηλαδή την ενότητα της απτότητας του εργαλείου SERVQUAL προέκυψε ότι: 

Α. Απτότητα (Πίνακας 1, Παράρτημα 2) 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν απόλυτα ότι επιθυμούν οι εγκαταστάσεις και 

ο εξοπλισμός των κτηρίων να είναι σύγχρονοι, ωστόσο από τις απαντήσεις προκύπτει 

ότι στην πραγματικότητα δεν συμφωνούν ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται.  

Επίσης οι περισσότεροι ερωτηθέντες επιθυμούν ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 

των κτηρίων να έχουν ελκυστική όψη, αλλά οι περισσότεροι δεν εκφέρουν άποψη, ή 

διαφωνούν ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων  επιθυμεί οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των 

κτηρίων να έχουν τακτοποιημένη και καθαρή εμφάνιση αλλά και πάλι δεν 

αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη άποψη από αυτούς σε σχέση με την πραγματικότητα. 

Έτσι στο σύνολο της ενότητας του ερωτηματολογίου που αφορά την απτότητα, παρότι 

οι απαιτήσεις των πελατών εμφανίζονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, η εντύπωση τους 

για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν δεν είναι θετική αλλά ούτε και εμφατικά αρνητική. 

(Πίνακας 1 Παράρτημα 2). 

Β. Αξιοπιστία (Πίνακας 10, Παράρτημα 2) 

Η αξιοπιστία διερευνά τη δυνατότητα της επιχείρησης να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Έτσι, ενώ οι πελάτες έχουν υψηλές απαιτήσεις για την ακρίβεια στον καθορισμένο 

χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας, τελικά προκύπτει ότι δεν μπορούν να εκφέρουν 

γνώμη  ή και σε μερικές περιπτώσεις διαφωνούν ότι ικανοποιείται η απαίτηση τους 

αυτή.  
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Επίσης, υψηλές είναι οι προσδοκίες των εσωτερικών πελατών για την συνέπεια στην 

παράδοση της υπηρεσίας μέσα στους καθορισμένους χρόνους, ωστόσο δεν εκφράζονται 

ούτε θετικά ούτε αρνητικά για το αν ικανοποιείται η απαίτηση τους αυτή.  

Τέλος, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες έχουν υψηλό επίπεδο προσδοκίας από τις 

υπηρεσίες  συντήρησης, ώστε να επιδεικνύεται ειλικρινές ενδιαφέρον σχετικά με την 

επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στις συντηρήσεις των κτηριακών 

εγκαταστάσεων. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι ούτε συμφωνούν αλλά και ούτε 

διαφωνούν ότι ικανοποιείται η προσδοκία τους αυτή. Ωστόσο ήταν περισσότεροι αυτοί 

που συμφώνησαν ότι υπήρξε ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων 

σε σχέση με όσους συμφώνησαν ότι ικανοποιείται η προσδοκία τους για την ακρίβεια 

και τη συνέπεια στην παράδοση των υπηρεσιών συντήρησης.  

Οι περισσότεροι πελάτες επιθυμούν οι υπηρεσίες των συντηρήσεων να γίνονται σωστά 

από την πρώτη φορά ωστόσο από τις απαντήσεις τους δεν τεκμηριώνεται ότι 

ικανοποιείται η προσδοκία τους. 

Συνολικά για το θέμα της αξιοπιστίας οι προσδοκίες των πελατών αποτυπώνονται σε 

ένα υψηλότατο επίπεδο, ενώ φαίνεται ότι δεν μπορούν να αποφανθούν αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν ότι αυτές οι προσδοκίες ικανοποιούνται. 

Γ. Ανταποκρισιμότητα. 

Σε σχέση με την προθυμία και την ταχύτητα της ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

επιθυμίες του πελάτη προέκυψε ότι (Πίνακας 21, Παράρτημα 2) : 

Οι πελάτες μάλλον επιθυμούν να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες συντήρησης εκτελούνται 

στα κτήρια για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, αλλά τελικά προκύπτει ότι ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν ότι αυτή η προσδοκία τους ικανοποιείται.  

Επίσης οι εσωτερικοί πελάτες επιθυμούν παροχή γρήγορων υπηρεσιών από την 

υπηρεσία των συντηρήσεων, αλλά επίσης είναι ουδέτεροι στο να αποφανθούν ότι αυτό 

πραγματικά συμβαίνει.  
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Οι εσωτερικοί πελάτες επιθυμούν να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις τους από τις 

συντηρήσεις όπως επίσης και ότι η υπηρεσία των συντηρήσεων των κτηριακών 

εγκαταστάσεων θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα τους. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να 

εκφραστούν για το αν η προσδοκία τους αυτή ικανοποιείται στην πράξη. 

Επομένως ενώ οι πελάτες επιθυμούν να υπάρχει προθυμία εξυπηρέτησης και ταχύτητα 

ανταπόκρισης από τις υπηρεσίες συντήρησης δεν αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά ότι 

αυτό τελικά εισπράττουν. 

Δ. Διασφάλιση 

Σε σχέση με την ικανότητα του προσωπικού των υπηρεσιών συντήρησης να εμφυσήσει 

εμπιστοσύνη στους πελάτες, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής (Πίνακας 32, 

Παράρτημα 2): 

Επιθυμούν να εμπιστεύονται την ικανότητα των εργαζομένων στις συντηρήσεις των 

κτηριακών εγκαταστάσεων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Ενώ η πλειονότητα 

δεν αποφαίνεται για το αν ικανοποιείται η παραπάνω προσδοκία, ένα ικανοποιητικό 

ποσοστό συμφωνεί ότι αυτό συμβαίνει.  

Σύμφωνα με τους περισσότερους ερωτηθέντες υπάρχει υψηλό επίπεδο απαίτησης, ώστε 

οι εργασίες των συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων να πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφάλειας. Οι απαντήσεις των περισσότερων δείχνουν είτε ότι η γνώμη 

τους είναι ουδέτερη, ως προς το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, είτε ότι 

ικανοποιείται αυτή τους η προσδοκία. 

Οι εσωτερικοί πελάτες προσδοκούν να αντιμετωπίζονται με ευγένεια από τους 

εργαζομένους στις συντηρήσεις. Αποτυπώνοντας την πραγματικότητα οι περισσότεροι 

διατυπώνουν ουδέτερη γνώμη, με πολλούς όμως να δηλώνουν πως συμφωνούν ότι 

αντιμετωπίζονται με ευγένεια. 

Οι εσωτερικοί πελάτες επιθυμούν γενικά να έχουν ορθή πληροφόρηση από τους 

εργαζόμενους στις συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά δεν έχουν σαφή 

αντίληψη ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. 
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Οι εσωτερικοί πελάτες αναμένουν από τις διαδικασίες των συντηρήσεων να λαμβάνουν 

μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να διατυπώνουν την άποψη ότι 

αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. 

Τέλος οι εσωτερικοί πελάτες επιθυμούν να γνωρίζουν ότι οι διαδικασίες και οι 

πρακτικές των συντηρήσεων είναι σύμφωνες με το νομοθετικό και το κανονιστικό 

πλαίσιο και ένα ποσοστό εμφανίζεται ότι δεν έχει γνώση για το αν αυτό συμβαίνει ή 

όχι, αλλά και ένα ικανοποιητικό ποσοστό φαίνεται να συμφωνεί ότι ικανοποιείται αυτή 

η προσδοκία με τη τήρηση του πλαισίου.  

Συνολικά για το θέμα της διασφάλισης που αφορά τη σχέση εμπιστοσύνης προσωπικού 

και πελατών, οι πελάτες έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο προσδοκιών και πολλοί από 

αυτούς δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους ικανοποιούνται. 

Ε. Ενσυναίσθηση. 

Σχετικά με τις αντιλήψεις του προσωπικού των συντηρήσεων για τις απόψεις και τις 

θεωρήσεις των πελατών, από τις απαντήσεις προέκυψαν τα εξής (Πίνακας 47, 

Παράρτημα 2) : 

Οι πελάτες δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιθυμία τους να γίνονται οι συντηρήσεις 

σε ώρες βολικές γι’ αυτούς και δεν επιμένουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους 

εξατομικευμένα. Επίσης δεν αποφαίνονται αν ικανοποιούνται η όχι αυτές τους οι 

προσδοκίες. 

Οι πελάτες επιθυμούν να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες τους από τους εργαζόμενους 

στις συντηρήσεις, αλλά δεν αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για το αν αυτή τους η 

επιθυμία ικανοποιείται στην πραγματικότητα. 

Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι οι πελάτες δεν δηλώνουν την επιθυμία τους να έχουν 

ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία των συντηρήσεων και από τις απαντήσεις τους 

προκύπτει ότι δεν εμπλέκονται ενεργά στην πράξη.  

Τελικά σε σχέση με το αν αντιλαμβάνεται το προσωπικό των συντηρήσεων  τις απόψεις 

και τις θεωρήσεις των εσωτερικών πελατών, πολλοί από αυτούς δηλώνουν την επιθυμία 
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τους να συμβαίνει το παραπάνω αλλά, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, ούτε 

συμφωνούν και ούτε διαφωνούν ότι ικανοποιείται η παραπάνω προσδοκία.  

Οι εσωτερικοί πελάτες δίνουν περίπου την ίδια βαρύτητα στις κατηγορίες της 

απτότητας, της αξιοπιστίας, της ανταποκρισιμότητας και της διασφάλισης, με τη 

διασφάλιση να συγκεντρώνει τη μικρότερη βαθμολογία. Τελευταία κατατάσσεται η 

ενσυναίσθηση που έχει αξιοσημείωτη διαφορά από τις προηγούμενες τέσσερεις 

κατηγορίες. Για τον παραπάνω λόγο οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων 

παρουσιάζονται με τους συντελεστές βαρύτητας αλλά και χωρίς αυτούς. (Πίνακας 58, 

Παράρτημα 2). 

Από τον πίνακα 2-1 προκύπτει ότι το υψηλότερο επίπεδο απαιτήσεων συγκεντρώνει η 

ενότητα της απτότητας (Εγκαταστάσεις , εξοπλισμός, πληροφοριακά συστήματα, 

προσωπικό) και ακολουθεί η ενότητα της αξιοπιστίας, δηλαδή η ικανότητα να 

παρέχεται σωστά η υπηρεσία των συντηρήσεων από την πρώτη φορά. Επίσης σε υψηλό 

επίπεδο απαιτήσεων σχετικά με τις προσδοκίες των εσωτερικών πελατών κατατάσσεται 

η ικανότητα του προσωπικού των συντηρήσεων να εμφυσήσει εμπιστοσύνη στους 

πελάτες, δηλαδή η διασφάλιση και ακολουθεί η ανταποκρισιμότητα , δηλαδή οι 

προσδοκίες των εσωτερικών πελατών για την διάθεση του προσωπικού των 

συντηρήσεων να ανταποκριθεί άμεσα και να δώσει την κατάλληλη υπηρεσία. Το θέμα 

της ενσυναίσθησης, που αφορά την επιθυμία των εσωτερικών πελατών να γίνονται 

αντιληπτές οι απόψεις τους από το προσωπικό των συντηρήσεων, κατατάσσεται σε ένα 

μικρότερο επίπεδο προσδοκιών, με πολλούς από τους ερωτηθέντες να μην εκφράζουν 

εμφατικά αυτή την απαίτηση.  

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών από την υπηρεσίες των 

συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων αποτυπώνεται ότι σε ένα μεγάλο 

ποσοστό συμφωνούν ότι είναι ικανοποιημένοι από την εμπιστοσύνη την οποία εμπνέει 

σ’ αυτούς το προσωπικό των συντηρήσεων. Ωστόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ενότητες του ερωτηματολογίου,  για το αν ικανοποιείται η προσδοκία τους ή όχι, ούτε 

συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες 

των ερωτήσεων, την ενσυναίσθηση να είναι ακριβώς στη μέση της κλίμακας, την 

ανταποκρισιμότητα να είναι λίγο μετά τη μέση προς το θετικό μέρος και την απτότητα 

και την αξιοπιστία λίγο μετά την μέση προς το αρνητικό μέρος.  



71 

 

Στον πίνακα  2-2 αποτυπώνεται ο δείκτης SERVQUAL που δείχνει τη διαφορά 

ανάμεσα στη προσδοκία του εσωτερικού πελάτη για το επίπεδο υπηρεσιών που απαιτεί 

και στο επίπεδο υπηρεσιών που θεωρεί ότι στην πραγματικότητα λαμβάνει.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αντίληψη του πελάτη για το πραγματικό επίπεδο 

υπηρεσιών των συντηρήσεων υπολείπεται των προσδοκιών του.  Η μικρότερη διαφορά 

παρατηρείται στην ενότητα της ενσυναίσθησης όπου όμως οι απαιτήσεις των πελατών 

δεν ήταν σε τόσο ψηλό επίπεδο όπως στις άλλες κατηγορίες. Ακολουθεί η διασφάλιση , 

η ανταποκρισιμότητα, ενώ η αξιοπιστία και η απτότητα φαίνεται να έχουν σχεδόν 

διπλάσιο δείκτη SERVQUAL από την διασφάλιση. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν  

και στην περίπτωση που υπολογιστούν οι κατηγορίες με τους δείκτες βαρύτητας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (Πίνακας 2-1). 

Πίνακας 2-1:   Σύγκριση προσδοκιών και αντίληψης λαμβανόμενων υπηρεσιών 
συντήρησης από τους εσωτερικούς πελάτες των Οργανισμών 

      

SERVQUAL score Μέση 
τιμή 

Διακύμα
νση 

Τυπική 
Απόκλιση 

Συντ. 
βαρύτητας 

Σταθμισμένη 
Μέση τιμή 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ           
 Απτότητα 4,60 0,14 0,38 21,00% 0,97 
Αξιοπιστία 4,53 0,15 0,37 21,00% 0,95 
Ανταποκρισιμότητα 4,12 0,35 0,59 22,00% 0,91 
Διασφάλιση 4,44 0,24 0,49 20,00% 0,89 
Ενσυναίσθηση 3,66 0,23 0,48 16,00% 0,59 

Συνολικά 4,27 0,22 0,46   4,30 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 
        

Απτότητα 2,93 0,72 0,85 21,00% 0,62 
Αξιοπιστία 2,92 0,66 0,81 21,00% 0,61 
Ανταποκρισιμότητα 3,08 0,41 0,64 22,00% 0,68 
Διασφάλιση 3,49 0,30 0,55 20,00% 0,70 
Ενσυναίσθηση 3,00 0,40 0,63 16,00% 0,48 

Συνολικά 3,08 0,50 0,70   3,08 
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Πίνακας 2-2:  Ανάλυση της ποιότητας των υπηρεσιών συντήρησης  

    

Μέγεθος 

Μέση τιμή 
αντίληψης 

λαμβανομένων 
υπηρεσιών 

Μέση τιμή 
προσδοκιών 
Υπηρεσιών 
Συντήρησης 

SERVQUAL 

Μη σταθμισμένες τιμές       
Απτότητα 2,93 4,60 -1,67 
Αξιοπιστία 2,92 4,53 -1,61 
Ανταποκρισιμότητα 3,08 4,12 -1,04 
Διασφάλιση 3,49 4,44 -0,95 
Ενσυναίσθηση 3,00 3,66 -0,66 

Συνολικά 3,08 4,27 -1,19 
Σταθμισμένες τιμές 

   Απτότητα 0,62 0,97 -0,35 
Αξιοπιστία 0,61 0,95 -0,34 
Ανταποκρισιμότητα 0,68 0,91 -0,23 
Διασφάλιση 0,70 0,89 -0,19 
Ενσυναίσθηση 0,48 0,59 -0,11 

Συνολικά 0,62 0,86 -0,24 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

Όπως αναφέρθηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θεμελιώδεις ορισμοί για την 

ποιότητα (Τσιότρας, 2002; ISO,1996; Lovelock, 1991; Low & Wee, 2001) αλλά και 

σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

(Τσιότρας, 2002; Ζαβλανός, 2006), βασίζονται στην ικανοποίηση των προσδοκιών των 

πελατών. Αυτή είναι η βάση του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Τσιότρας, 

2002; Ζαβλανός, 2006), και για το λόγο αυτό, για κάθε οργανισμό που επιθυμεί να 

υιοθετήσει ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης, βασική προϋπόθεση είναι η ικανοποίηση του 

πελάτη (Λογοθέτης, 1992). Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στην ποιότητα 

των συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων σε μεγάλους οργανισμούς είναι τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα και δείχνουν ότι οι εσωτερικοί πελάτες 

των μεγάλων οργανισμών δεν μπορούν αν αποφανθούν με σαφήνεια για την ποιότητα 

των υπηρεσιών συντήρησης που παρέχονται σ’ αυτούς.  

Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει η ανάγκη του εκσυγχρονισμού των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στα κτήρια των μεγάλων οργανισμών, καθώς 

επίσης και να αποκτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές και ο εξοπλισμός τους όψη 

ελκυστική, τόσο για τον εσωτερικό πελάτη ώστε να εξασφαλίζεται σ’ αυτόν ένα ιδανικό 

περιβάλλον εργασίας, όσο και για τον εξωτερικό πελάτη. Στο παραπάνω πλαίσιο πρέπει 

να δοθεί η έμφαση από τις Διοικήσεις  των οργανισμών, ώστε οι εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισμός των κτηρίων να έχουν τακτοποιημένη και καθαρή εμφάνιση. Τα παραπάνω 

όπως αναφέρθηκε και στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Tsang, 1998) δεν είναι 

αποκλειστική ευθύνη του τομέα των συντηρήσεων των οργανισμών, αλλά πρέπει να 

ενταχθούν σε μια συνολική στρατηγική της Διοίκησης η οποία αντιλαμβάνεται την 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης σαν μια διαδικασία παράλληλη με την παροχή των 

κύριων υπηρεσιών του οργανισμού (Salonen & Deleryd, 2011; Low & Wee, 2001; Ben-

Daya & Duffua, 1995). Σ’ αυτή τη στρατηγική είναι αναγκαίο να ενταχθούν πολιτικές 

διαχείρισης κονδυλίων που θα παρέχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση στον τομέα 

των συντηρήσεων (Eti, Ogaji, & Probert, 2006), καθώς σύμφωνα με την ολική ποιότητα 

οι τρείς άξονες της απτότητας προσθέτουν αξία στην παρεχόμενη κύρια υπηρεσία από 

τον οργανισμό.  



74 

 

Ή αξιοπιστία κατά την παροχή υπηρεσιών  είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητούμενα για 

την εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον τομέα των 

συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων (Ben-Daya & Duffua, 1995). Παρόλα 

αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί εκτός αν όπως προέκυψε από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας αντιμετωπισθεί συστημικά και ειδικότερα με την εφαρμογή ενός 

μοντέλου συντηρήσεων το οποίο πρέπει να επιλεγεί από την επιχείρηση ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις δυνατότητες της και το οποίο να ενταχθεί στην ομπρέλα του 

συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας της επιχείρησης (Kelly, 1992; Salonen & 

Deleryd, 2011; Low & Wee, 2001; Ben-Daya & Duffua, 1995; Hansson & Backlund, 

2002). Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι εσωτερικοί πελάτες δεν έχουν 

πεισθεί ότι σ’ αυτούς παρέχονται με ακρίβεια, συνέπεια και ειλικρινές ενδιαφέρον 

σωστές υπηρεσίες συντήρησης. Για το λόγο αυτό το μάνατζμεντ των συντηρήσεων 

πρέπει να φροντίσει για την αξιολόγηση των υπηρεσιών συντήρησης, εντάσσοντας 

κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.  

Tο ίδιο συστημικό πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να ενισχύσει και τη 

βελτίωση της ανταποκρισιμότητας για την έγκαιρη και άμεση ανταπόκριση της 

υπηρεσίας των συντηρήσεων στα αιτήματα των πελατών. Η βελτίωση αυτή είναι 

βέβαιη απαίτηση, καθώς ούτε και σ’ αυτό τον τομέα οι εσωτερικοί πελάτες 

εκφράζονται θετικά.  

Ο τομέας της διασφάλισης, δηλαδή της ικανότητας των εργαζομένων στις συντηρήσεις 

να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες τους, έχει θετικότερα αποτελέσματα από τους 

προηγούμενους, αλλά και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Με την εφαρμογή ενός 

συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι δυνατή η εγκαθίδρυση ενός 

συστήματος επικοινωνίας στον οργανισμό που θα ενισχύσει τις διατμηματικές 

συνεργασίες και την αποτελεσματική συνεννόηση μεταξύ των εργαζομένων 

(Λογοθέτης Ν, 1992; Τσιότρας, 2002; Ζαβλανός, 2006), επιτυγχάνοντας την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης μεταξύ τους, την ενίσχυση της αίσθησης ότι οι εργασίες των 

συντηρήσεων γίνονται με ασφάλεια και οπωσδήποτε την πληροφόρηση των 

εργαζόμενων στον οργανισμό για το είδος των εργασιών που γίνονται στις 

συντηρήσεις. Επιπρόσθετα η εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

όπως το ISO 9000 ή/και ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εξασφαλίζει 

την μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, την συμμόρφωση με το νομοθετικό 

και το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και ενισχύει την αντίληψη των εργαζομένων στις 
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συντηρήσεις, ότι η διοίκηση εντάσσει τις διαδικασίες των συντηρήσεων στη γενικότερη 

στρατηγική της για την ενίσχυση της ποιότητας και δεν τις θεωρεί απλώς απώλειες στα 

κέρδη της (Low & Wee, 2001). 

Η ομάδα των ερωτήσεων που διερευνούν την ενσυναίσθηση, δηλαδή το αν το 

προσωπικό αντιλαμβάνεται τις αντιλήψεις των πελατών , αναδεικνύει ένα πρόβλημα 

που αφορά την ενεργό εμπλοκή των εσωτερικών πελατών στη διαχείριση των 

συντηρήσεων. Συγκεκριμένα από τις απαντήσεις δεν αναδεικνύεται η επιθυμία των 

εσωτερικών πελατών να έχουν ενεργό εμπλοκή στη διαχείριση των συντηρήσεων παρά 

το γεγονός ότι αυτό είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός επιτυχούς συστήματος 

ΔΟΠ. 

Από τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν παραπάνω και την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, αναδεικνύουν τη σημασία της εφαρμογής ενός συστήματος 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους μεγάλους οργανισμούς, ώστε να είναι δυνατή η 

βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των συντηρήσεων σ’ αυτούς με σκοπό την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών της επιχείρησης. 
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ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

« ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» 
 
Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Τσιότρας, Phd 
Καθηγητής Διοίκησης Λειτουργιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
 
Η παρούσα έρευνα εξετάζει την ικανοποίηση των πελατών μεγάλων οργανισμών αλλά 
και των εργαζομένων σ’ αυτούς από τις υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων 
των κτηρίων όπου συναλλάσσονται/εργάζονται.   
 
Η δική σας φιλότιμη συμβολή είναι ουσιαστική για την πραγματοποίηση αυτής της 
έρευνας.. Παρακαλούμε αφιερώστε 10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και 
απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, κάθε 
πληροφορία θα επεξεργαστεί με απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά για να υποστηρίξει την παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα. Εάν χρειάζεστε 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.  
 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα  της έρευνας, παρακαλώ συμπληρώστε την 
ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο σχετικό κομμάτι στο τέλος του 
ερωτηματολογίου. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και για την πολύτιμη 
συνεργασία σας! 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σεφεριάδης Φώτιος, Μηχανολόγος Μηχ. 
Φοιτητής ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
e-mail: mbaex1220@uom.edu.gr  
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
Η  ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 
 
Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί με την 
εκτίμησή σας για το βαθμό στον οποίο κάθε δήλωση είναι αληθινή για την ομάδα σας. όπου 
 (5 = συμφωνώ απόλυτα, 4 = συμφωνώ, 3 = ουδέτερο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ) 
 

Α. ΑΠΤΟΤΗΤΑ      

 Επιθυμώ οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κτηρίων  να είναι 
σύγχρονοι 5 4 3 2 1 

 Επιθυμώ οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κτηρίων να έχουν 
ελκυστική όψη 5 4 3 2 1 

 Επιθυμώ οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κτηρίων να έχουν 
τακτοποιημένη/καθαρή εμφάνιση 5 4 3 2 1 

  
     

Β. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ      

1. Επιθυμώ ακρίβεια στην  καθορισμένη ώρα παράδοσης της υπηρεσίας. 5 4 3 2 1 

2. Επιθυμώ  συνέπεια στην  παράδοση της υπηρεσίας μέσα στους 
προσδιορισμένους χρόνους 5 4 3 2 1 

3. 
Επιθυμώ  επίδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος στην επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τις συντηρήσεις των κτηριακών 
εγκαταστάσεων 

5 4 3 2 1 

 Επιθυμώ την εκτέλεση της υπηρεσίας των συντηρήσεων σωστά από 
την πρώτη φορά. 5 4 3 2 1 

  
     

Γ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ      

1. Επιθυμώ να γνωρίζω ποιες υπηρεσίες συντήρησης για τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό εκτελούνται στα κτήρια 5 4 3 2 1 

2. Επιθυμώ την παροχή γρήγορων υπηρεσιών από την υπηρεσία των 
συντηρήσεων 5 4 3 2 1 

3. Επιθυμώ την εκπλήρωση  των απαιτήσεων μου από την υπηρεσία των 
συντηρήσεων 5 4 3 2 1 

4. Επιθυμώ να γνωρίζω ότι η υπηρεσία συντηρήσεων των κτηριακών 
εγκαταστάσεων θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα μου. 5 4 3 2 1 
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Δ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
     

1. 
Επιθυμώ να εμπιστεύομαι την ικανότητα των εργαζομένων στις 
συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων να ανταποκριθούν στα 
καθήκοντα τους. 

5 4 3 2 1 

2. Επιθυμώ  να αισθάνομαι ότι οι εργασίες των συντηρήσεων των 
κτηριακών εγκαταστάσεων πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. 5 4 3 2 1 

3. Επιθυμώ να αντιμετωπίζομαι με ευγένεια από τους εργαζόμενους στις 
συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

4. Επιθυμώ να  έχω ορθή πληροφόρηση από τους εργαζόμενους στις 
συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων 5 4 3 2 1 

5. Επιθυμώ να γνωρίζω ότι οι διαδικασίες των συντηρήσεων λαμβάνουν 
μέριμνα για τη προστασία του περιβάλλοντος. 5 4 3 2 1 

6. 
Επιθυμώ να γνωρίζω ότι οι διαδικασίες και οι πρακτικές των 
συντηρήσεων είναι σύμφωνες με το νομοθετικό και το κανονιστικό 
πλαίσιο. 

5 4 3 2 1 

  
     

  
     

Ε. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ      

1. Επιθυμώ οι εργασίες των συντηρήσεων να γίνονται σε ώρες που είναι 
βολικές για μένα 5 4 3 2 1 

2. Επιθυμώ  να  αντιμετωπίζεται το πρόβλημα μου εξατομικευμένα από 
τους εργαζόμενους στις συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

3. Επιθυμώ  να γίνονται κατανοητές οι ανάγκες μου από τους 
εργαζόμενους στις συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

4. Επιθυμώ να έχω ενεργό εμπλοκή στην διαδικασία των συντηρήσεων. 5 4 3 2 1 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 
 
Η  ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΆΝΩ   ΣΤΟΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 
 
 
                                                 

Χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα, κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί με την 
εκτίμησή σας για το βαθμό στον οποίο κάθε δήλωση είναι αληθινή για την ομάδα σας. όπου 
 (5 = συμφωνώ απόλυτα, 4 = συμφωνώ, 3 = ουδέτερο, 2 = διαφωνώ, 1 = διαφωνώ πολύ) 
 

Α. ΑΠΤΟΤΗΤΑ      

1. Κατά τη γνώμη μου οι  εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός  είναι  
σύγχρονοι. 5 4 3 2 1 

2. Κατά τη γνώμη μου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κτηρίων 
έχουν ελκυστική όψη 5 4 3 2 1 

3. Κατά τη γνώμη μου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός  των κτηρίων  
έχουν τακτοποιημένη/καθαρή εμφάνιση 5 4 3 2 1 

  
     

Β. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ      

1. Κατά την γνώμη μου υπάρχει ακρίβεια στην  καθορισμένη ώρα 
παράδοσης της υπηρεσίας. 5 4 3 2 1 

2. Κατά την γνώμη μου υπάρχει συνέπεια στην  παράδοση της υπηρεσίας μέσα 
στους προσδιορισμένους χρόνους 5 4 3 2 1 

3. 
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει επίδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις συντηρήσεις των κτηριακών 
εγκαταστάσεων 

5 4 3 2 1 

4. Κατά την γνώμη μου η υπηρεσία των συντηρήσεων  εκτελείται  
σωστά από την πρώτη φορά 5 4 3 2 1 

  
     

Γ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ      

1. Γνωρίζω ποιες υπηρεσίες συντήρησης για τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό εκτελούνται στο κτήριο όπου εργάζομαι. 5 4 3 2 1 

2. Υπάρχει παροχή γρήγορων υπηρεσιών από την υπηρεσία των 
συντηρήσεων του κτηρίου μου 5 4 3 2 1 

3. Η υπηρεσία των συντηρήσεων  εκπληρώνει τις απαιτήσεις μου 5 4 3 2 1 

4. Η υπηρεσία συντηρήσεων των κτηριακών εγκαταστάσεων 
ανταποκρίνεται  άμεσα στο αίτημα μου. 5 4 3 2 1 
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Δ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ      

1. 
Εμπιστεύομαι την ικανότητα των εργαζομένων στις συντηρήσεις των 
κτηριακών εγκαταστάσεων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. 5 4 3 2 1 

2. 
Αισθάνομαι ότι οι εργασίες των συντηρήσεων των κτηριακών 
εγκαταστάσεων πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. 5 4 3 2 1 

3. 
Αντιμετωπίζομαι με ευγένεια από τους εργαζόμενους στις 
συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

4. 
Εχω ορθή πληροφόρηση από τους εργαζόμενους στις συντηρήσεις των 
κτηριακών εγκαταστάσεων 5 4 3 2 1 

5. 
Γνωρίζω ότι οι διαδικασίες των συντηρήσεων λαμβάνουν μέριμνα για 
τη προστασία του περιβάλλοντος. 5 4 3 2 1 

6. 
Γνωρίζω ότι οι διαδικασίες και οι πρακτικές των συντηρήσεων είναι 
σύμφωνες με το νομοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο. 5 4 3 2 1 

  
     

  
     

Ε. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ      

1. Οι εργασίες των συντηρήσεων να γίνονται σε ώρες που είναι βολικές 
για μένα 5 4 3 2 1 

2. Το πρόβλημα μου  αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα από τους 
εργαζόμενους στις συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

3. Γίνονται κατανοητές οι ανάγκες μου από τους εργαζόμενους στις 
συντηρήσεις. 5 4 3 2 1 

4. Έχω  ενεργό εμπλοκή στην διαδικασία των συντηρήσεων. 5 4 3 2 1 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
 
Κατατάξτε με βαθμολογία από το 5 έως το 1 την σημαντικότητα των παρακάτω 
δηλώσεων 
(5 = πάρα πολύ σημαντική, 4 = πολύ σημαντική, 3 = σημαντική, 2 = λίγο 
σημαντική , 1 =η λιγότερο σημαντική ). 
 
 

Α. ΑΠΤΟΤΗΤΑ 
Η ποιότητα  του εξοπλισμού των 
κτηριακών εγκαταστάσεων είναι 
σημαντική για μένα 

 

Β. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Η συνέπεια στην παράδοση των 
Υπηρεσιών συντήρησης είναι 
σημαντική για μένα 

 

Γ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η άμεση ανταπόκριση των 
συντηρητών για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων είναι σημαντική 
για μένα 

 

Δ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στις 
συντηρήσεις έχουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντική 
για μένα 

 

Ε. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
Η κατανόηση των αναγκών μου από 
τους εργαζόμενους στην υπηρεσία των 
συντηρήσεων είναι σημαντική για μένα 

 

 
 
                     
 Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου! 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, παρακαλούμε σημειώστε 
την ταχυδρομική ή  
ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή κάποιου δικού σας , ώστε να διατηρηθεί η ανωνυμία σας. 
……………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
Επίσης, εάν έχετε κάποιες κριτικές απόψεις για το περιεχόμενο ή για την συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου, παρακαλούμε μη διστάσετε να τα σημειώσετε παρακάτω ή να μας τα 
στείλετε, καθώς θα διευκολύνουν την έρευνα. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Πίνακας  1:   Στατιστικά  Ερωτηματολογίου Κατηγορίας Απτότητας (ΤΑΝGIBILITY) 
 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΔΟ-  

ΚΙΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 ΕΡΩΤΗΣΗ1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

N 

Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missin
g 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,67 4,33 4,80 2,83 2,83 3,13 4,6000 2,9333 
Std. 
Deviation 

,606 ,606 ,484 ,874 ,913 1,137 ,37549 ,85051 

Variance ,368 ,368 ,234 ,764 ,833 1,292 ,141 ,723 
Minimum 3 3 3 1 2 1 4,00 1,33 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5,00 5,00 

Πίνακας 2: Συχνότητα Ερώτησης 1 Προσδοκιών Κατηγορίας Απτότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 2 6,7 6,7 6,7 

4 6 20,0 20,0 26,7 

5 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 3: Συχνότητα Ερώτησης 2 Προσδοκιών Κατηγορίας Απτότητας 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 2 6,7 6,7 6,7 

4 16 53,3 53,3 60,0 

5 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 4: Συχνότητα Ερώτησης 3 Προσδοκιών Κατηγορίας Απτότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 3,3 3,3 3,3 

4 4 13,3 13,3 16,7 

5 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 5: Συχνότητα Ερώτησης 1 Αντιλήψης Κατηγορίας Απτότητας 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 10 33,3 33,3 36,7 

3 13 43,3 43,3 80,0 

4 5 16,7 16,7 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 6: Συχνότητα Ερώτησης 2  Αντιλήψης Κατηγορίας Απτότητας 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 14 46,7 46,7 46,7 

3 8 26,7 26,7 73,3 

4 7 23,3 23,3 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 7:  Συχνότητα Ερώτησης 3  Αντιλήψης Κατηγορίας Απτότητας 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 2 6,7 6,7 6,7 

2 7 23,3 23,3 30,0 

3 10 33,3 33,3 63,3 

4 7 23,3 23,3 86,7 

5 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 8: Συχνότητα Μέσων τιμών Προσδοκιών Κατηγορίας Απτότητας 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4,00 5 16,7 16,7 16,7 

4,33 7 23,3 23,3 40,0 

4,67 7 23,3 23,3 63,3 

5,00 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 9: Συχνότητα Μέσων τιμών  Αντίληψης Κατηγορίας Απτότητας 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1,33 1 3,3 3,3 3,3 

2,00 5 16,7 16,7 20,0 

2,33 5 16,7 16,7 36,7 

2,67 5 16,7 16,7 53,3 

3,00 3 10,0 10,0 63,3 

3,33 2 6,7 6,7 70,0 

3,67 3 10,0 10,0 80,0 

4,00 5 16,7 16,7 96,7 

5,00 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας  10:   Στατιστικά  Ερωτηματολογίου Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
(RELIABILITY) 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΔΟ

ΚΙΕΣ 

ΑΝΤΙΛΗ

ΨΗ 

 ΕΡΩΤ 1 ΕΡΩΤ 2 ΕΡΩΤ 3 ΕΡΩΤ 4 ΕΡΩΤ 1 ΕΡΩΤ 2 ΕΡΩΤ 3 ΕΡΩΤ 4 RELIABIL

ITY 

RELIABI

LITY 

N 

Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,50 4,70 4,50 4,43 2,73 2,97 3,23 2,73 4,5333 2,9167 

Std. 

Deviation 
,509 ,466 ,572 ,817 1,081 1,033 ,679 ,980 ,38693 ,81297 

Variance ,259 ,217 ,328 ,668 1,168 1,068 ,461 ,961 ,150 ,661 

Minimum 4 4 3 2 1 1 2 1 3,50 1,50 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5,00 

 

Πίνακας 11:  Συχνότητα Ερώτησης 1 Προσδοκιών Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4 15 50,0 50,0 50,0 

5 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 12:  Συχνότητα Ερώτησης 2 Προσδοκιών Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4 9 30,0 30,0 30,0 

5 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 13: Συχνότητα Ερωτησης 3 Προσδοκιών Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 3,3 3,3 3,3 

4 13 43,3 43,3 46,7 

5 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 14:  Συχνότητα Ερώτησης 4 Προσδοκιών Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 3 10,0 10,0 13,3 

4 8 26,7 26,7 40,0 

5 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 15:  Συχνότητα Ερώτησης 1 Αντίληψης Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 10,0 10,0 10,0 

2 11 36,7 36,7 46,7 

3 9 30,0 30,0 76,7 

4 5 16,7 16,7 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 16: Συχνότητα Ερώτησης 2 Αντίληψης Κατηγορίας Αξιοπιστίας 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 6,7 6,7 6,7 

2 8 26,7 26,7 33,3 

3 11 36,7 36,7 70,0 

4 7 23,3 23,3 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 17:  Συχνότητα Ερώτησης 3 Αντίληψης Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 18 60,0 60,0 70,0 

4 8 26,7 26,7 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 18:  Συχνότητα Ερώτησης 4 Αντίληψης Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 10,0 10,0 10,0 

2 9 30,0 30,0 40,0 

3 12 40,0 40,0 80,0 

4 5 16,7 16,7 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 19: Συχνότητα Μέσων τιμών Προσδοκιών Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3,50 1 3,3 3,3 3,3 

4,00 3 10,0 10,0 13,3 

4,25 7 23,3 23,3 36,7 

4,50 5 16,7 16,7 53,3 

4,75 7 23,3 23,3 76,7 

5,00 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 20: Συχνότητα Μέσων τιμών Αντίληψης Κατηγορίας Αξιοπιστίας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,50 1 3,3 3,3 3,3 

1,75 2 6,7 6,7 10,0 

2,00 2 6,7 6,7 16,7 

2,25 2 6,7 6,7 23,3 

2,50 3 10,0 10,0 33,3 

2,75 7 23,3 23,3 56,7 

3,00 3 10,0 10,0 66,7 

3,25 3 10,0 10,0 76,7 

3,50 1 3,3 3,3 80,0 

3,75 2 6,7 6,7 86,7 

4,00 1 3,3 3,3 90,0 

4,25 2 6,7 6,7 96,7 

5,00 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 21:   Στατιστικά  Ερωτηματολογίου Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας  
(RESPOSIVENESS) 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ANTIΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΔΟΚ

ΙΕΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨ

Η 

 ΕΡ 1 ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΕΡ 1 ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

N 

Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,73 4,37 4,03 4,33 2,97 3,10 3,07 3,17 4,1167 3,0750 

Std. 

Deviation 
,907 ,556 ,765 ,758 1,033 ,662 ,785 ,834 ,59355 ,64041 

Variance ,823 ,309 ,585 ,575 1,068 ,438 ,616 ,695 ,352 ,410 

Minimum 2 3 3 3 1 2 2 2 3,00 2,00 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 4,75 

 
 

Πίνακας 22: Συχνότητα Ερώτησης 1 Προσδοκιών Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 8 26,7 26,7 36,7 

4 13 43,3 43,3 80,0 

5 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 23: Συχνότητα Ερώτησης 2 Προσδοκιών Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 3,3 3,3 3,3 

4 17 56,7 56,7 60,0 

5 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Συχνότητα Ερώτησης 3 Προσδοκιών Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 8 26,7 26,7 26,7 

4 13 43,3 43,3 70,0 

5 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Συχνότητα Ερώτησης 4 Προσδοκιών Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 5 16,7 16,7 16,7 

4 10 33,3 33,3 50,0 

5 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Πίνακας 26: Συχνότητα Ερώτησης 1 Αντίληψης Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 11 36,7 36,7 40,0 

3 8 26,7 26,7 66,7 

4 8 26,7 26,7 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 27: Συχνότητα Ερώτησης 2  Αντίληψης Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 4 13,3 13,3 13,3 

3 20 66,7 66,7 80,0 

4 5 16,7 16,7 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 28: Συχνότητα Ερώτησης 3 Αντίληψης Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 7 23,3 23,3 23,3 

3 15 50,0 50,0 73,3 

4 7 23,3 23,3 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 29: Συχνότητα Ερώτησης 4 Αντίληψης Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 20,0 20,0 20,0 

3 15 50,0 50,0 70,0 

4 7 23,3 23,3 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 30: Συχνότητα Μέσων τιμών Προσδοκιών Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3,00 1 3,3 3,3 3,3 

3,25 3 10,0 10,0 13,3 

3,50 4 13,3 13,3 26,7 

3,75 4 13,3 13,3 40,0 

4,25 7 23,3 23,3 63,3 

4,50 4 13,3 13,3 76,7 

4,75 4 13,3 13,3 90,0 

5,00 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 31: Συχνότητα Μέσων τιμών Αντίληψης Κατηγορίας Ανταποκρισιμότητας 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 1 3,3 3,3 3,3 

2,25 1 3,3 3,3 6,7 

2,50 5 16,7 16,7 23,3 

2,75 7 23,3 23,3 46,7 

3,00 5 16,7 16,7 63,3 

3,25 4 13,3 13,3 76,7 

3,75 4 13,3 13,3 90,0 

4,00 1 3,3 3,3 93,3 

4,50 1 3,3 3,3 96,7 

4,75 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας  32:  Στατιστικά  Ερωτηματολογίου Κατηγορίας Διασφάλισης  (ASSURANCE) 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΔ ΑΝΤΙΛ 

 ΕΡ 1 ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΕΡ 5 ΕΡ 6 ΕΡ 1 ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΕΡ 5 ΕΡ 6 ΣΥΝ ΣΥΝ 

N 
Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,33 4,73 4,50 4,30 4,27 4,53 3,47 3,63 3,67 3,27 3,33 3,60 4,4444 3,4944 

Std. 

Deviation 
,844 ,521 1,167 ,750 ,640 ,571 ,629 ,718 ,802 ,691 ,959 ,855 ,49195 ,54752 

Variance ,713 ,271 1,362 ,562 ,409 ,326 ,395 ,516 ,644 ,478 ,920 ,731 ,242 ,300 

Minimum 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3,00 2,50 

Maximum 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,17 4,83 

 
 

Πίνακας 33:  Συχνότητα Ερώτησης 1 Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 3,3 3,3 3,3 

3 1 3,3 3,3 6,7 

4 14 46,7 46,7 53,3 

5 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 34: Συχνότητα Ερώτησης 2 Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 3,3 3,3 3,3 

4 6 20,0 20,0 23,3 

5 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 35:  Συχνότητα Ερώτησης 3 Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 3 10,0 10,0 13,3 

4 10 33,3 33,3 46,7 

5 15 50,0 50,0 96,7 

9 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 36: Συχνότητα Ερώτησης 4 Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 2 6,7 6,7 10,0 

4 14 46,7 46,7 56,7 

5 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 37:  Συχνότητα Ερώτησης 5  Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 3 10,0 10,0 10,0 

4 16 53,3 53,3 63,3 

5 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 38: Συχνότητα Ερώτησης 6  Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 3,3 3,3 3,3 

4 12 40,0 40,0 43,3 

5 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 39: Συχνότητα Ερώτησης 1  Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 15 50,0 50,0 53,3 

4 13 43,3 43,3 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 40: Συχνότητα Ερώτησης 2 Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 6,7 6,7 6,7 

3 9 30,0 30,0 36,7 

4 17 56,7 56,7 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 41: Συχνότητα Ερώτησης 3 Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 7 23,3 23,3 33,3 

4 17 56,7 56,7 90,0 

5 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 42: Συχνότητα Ερώτησης 4 Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 10,0 10,0 10,0 

3 17 56,7 56,7 66,7 

4 9 30,0 30,0 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 43: Συχνότητα Ερώτησης 5 Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 20,0 20,0 20,0 

3 12 40,0 40,0 60,0 

4 8 26,7 26,7 86,7 

5 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 44: Συχνότητα Ερώτησης 6 Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 6,7 6,7 6,7 

3 13 43,3 43,3 50,0 

4 10 33,3 33,3 83,3 

5 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 45: Συχνότητα Μέσων τιμών Προσδοκιών Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3,00 1 3,3 3,3 3,3 

3,50 1 3,3 3,3 6,7 

3,67 2 6,7 6,7 13,3 

4,17 4 13,3 13,3 26,7 

4,33 2 6,7 6,7 33,3 

4,50 10 33,3 33,3 66,7 

4,67 2 6,7 6,7 73,3 

4,83 2 6,7 6,7 80,0 

5,00 5 16,7 16,7 96,7 

5,17 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 46: Συχνότητα Μέσων τιμών Αντίληψης Κατηγορίας Διασφάλισης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2,50 1 3,3 3,3 3,3 

2,83 3 10,0 10,0 13,3 

3,00 4 13,3 13,3 26,7 

3,17 4 13,3 13,3 40,0 

3,33 3 10,0 10,0 50,0 

3,50 3 10,0 10,0 60,0 

3,67 1 3,3 3,3 63,3 

3,83 3 10,0 10,0 73,3 

4,00 5 16,7 16,7 90,0 

4,17 1 3,3 3,3 93,3 

4,50 1 3,3 3,3 96,7 

4,83 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Πίνακας 47:  Στατιστικά  Ερωτηματολογίου Κατηγορίας Ενσυναίσθησης  (EMPATHY) 
 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΔ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

 ΕΡ 1 

 

ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΕΡ 1 ΕΡ 2 ΕΡ 3 ΕΡ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

N 
Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,80 3,57 4,13 3,13 3,27 3,10 3,23 2,40 3,6583 3,0000 

Std. Deviation ,805 ,728 ,681 ,730 ,828 ,803 ,898 ,814 ,48014 ,63314 

Variance ,648 ,530 ,464 ,533 ,685 ,645 ,806 ,662 ,231 ,401 

Minimum 2 2 3 1 1 2 2 1 3,00 1,50 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 4,75 4,50 
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Πίνακας 48 : Συχνότητα Ερώτησης 1 Προσδοκιών Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 10 33,3 33,3 36,7 

4 13 43,3 43,3 80,0 

5 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 49: Συχνότητα Ερώτησης 2 Προσδοκιών Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 1 3,3 3,3 3,3 

3 14 46,7 46,7 50,0 

4 12 40,0 40,0 90,0 

5 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 50:  Συχνότητα Ερώτησης 3 Προσδοκιών Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3 5 16,7 16,7 16,7 

4 16 53,3 53,3 70,0 

5 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 51:  Συχνότητα Ερώτησης 4 Προσδοκιών Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 2 6,7 6,7 10,0 

3 20 66,7 66,7 76,7 

4 6 20,0 20,0 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 52: Συχνότητα Ερώτησης 1 Αντίληψης Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 3,3 3,3 3,3 

2 2 6,7 6,7 10,0 

3 17 56,7 56,7 66,7 

4 8 26,7 26,7 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 53: Συχνότητα Ερώτησης 2 Αντίληψης Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 20,0 20,0 20,0 

3 17 56,7 56,7 76,7 

4 5 16,7 16,7 93,3 

5 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 54: Συχνότητα Ερώτησης 3 Αντίληψης Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 20,0 20,0 20,0 

3 14 46,7 46,7 66,7 

4 7 23,3 23,3 90,0 

5 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 55: Συχνότητα Ερώτησης 4 Αντίληψης Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 10,0 10,0 10,0 

2 14 46,7 46,7 56,7 

3 12 40,0 40,0 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Πίνακας 56: Συχνότητα Μέσων Τιμών Προσδοκιών Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3,00 6 20,0 20,0 20,0 

3,25 3 10,0 10,0 30,0 

3,50 5 16,7 16,7 46,7 

3,75 5 16,7 16,7 63,3 

4,00 7 23,3 23,3 86,7 

4,25 2 6,7 6,7 93,3 

4,50 1 3,3 3,3 96,7 

4,75 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Πίνακας 57: Συχνότητα Μέσων Τιμών Αντίληψης Κατηγορίας Ενσυναίσθησης 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,50 1 3,3 3,3 3,3 

2,25 1 3,3 3,3 6,7 

2,50 7 23,3 23,3 30,0 

2,75 5 16,7 16,7 46,7 

3,00 7 23,3 23,3 70,0 

3,25 1 3,3 3,3 73,3 

3,50 3 10,0 10,0 83,3 

3,75 2 6,7 6,7 90,0 

4,00 1 3,3 3,3 93,3 

4,25 1 3,3 3,3 96,7 

4,50 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

          
          

 Πίνακας 58     Συντελεστές Βαρύτητας Κατηγοριών Ερωτηματολογίου 
 

 Ν ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΑΠΤΟΤΗΤΑ 30 120 21% 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 30 120 21% 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 30 127 22% 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 30 114 20% 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 30 88 16% 
ΣΥΝΟΛΟ 30 569 100% 
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 Πίνακας 59     Ανάλυση Αξιοπιστίας Ενότητας Ερωτηματολογίου Απτότητας 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,834 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ερώτηση 1 5,97 3,620 ,639 ,826 

Ερώτηση 2 5,97 3,206 ,756 ,717 

Ερώτηση 3 5,67 2,575 ,725 ,759 

 

 
  



110 

 

          
          

 Πίνακας 60     Ανάλυση Αξιοπιστίας Ενότητας Ερωτηματολογίου Αξιοπιστίας 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,872 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PERC_REL1 8,93 5,375 ,805 ,805 

PERC_REL2 8,70 5,597 ,800 ,806 

PERC_REL3 8,43 7,909 ,577 ,894 

PERC_REL4 8,93 5,926 ,773 ,817 
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Πίνακας 61     Ανάλυση Αξιοπιστίας Ενότητας Ερωτηματολογίου Ανταποκρισιμότητας 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,761 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PERC_RESP1 9,33 3,885 ,395 ,825 

PERC_RESP2 9,20 4,579 ,545 ,721 

PERC_RESP3 9,23 3,978 ,628 ,670 

PERC_RESP4 9,13 3,499 ,759 ,590 
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Πίνακας 62     Ανάλυση Αξιοπιστίας Ενότητας Ερωτηματολογίου Διασφάλισης 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,790 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PERC_ASSUR1 17,50 8,948 ,385 ,791 

PERC_ASSUR2 17,33 8,506 ,422 ,784 

PERC_ASSUR3 17,30 8,079 ,454 ,780 

PERC_ASSUR4 17,70 7,321 ,800 ,703 

PERC_ASSUR5 17,63 6,723 ,633 ,736 

PERC_ASSUR6 17,37 7,275 ,604 ,743 
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Πίνακας 63    Ανάλυση Αξιοπιστίας Ενότητας Ερωτηματολογίου Ενσυναίσθησης. 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,752 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PERC_EMP1 8,73 3,926 ,549 ,693 

PERC_EMP2 8,90 3,679 ,678 ,622 

PERC_EMP3 8,77 3,633 ,577 ,678 

PERC_EMP4 9,60 4,386 ,401 ,770 
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