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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να κατανοήσουν την ισχυρή 

επίδραση των πελατών σε θέματα ποιότητας και πωλήσεων. Η ποιότητα αποτελεί την 

βασική προοπτική βελτίωσης των διαδικασιών των πωλήσεων, ενισχύοντας όχι μόνο το 

εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Τα πρότυπα ποιότητας 

διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

θέματα που σχετίζονται με την σχέση της ποιότητας και των πωλήσεων έχουν λάβει 

ιδιαίτερης προσοχής στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Ήδη από τη δεκαετία 

του 1950, οι ιαπωνικές εταιρείες, ήταν οι πρώτες εταιρίες οι οποίες άρχισαν να 

αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ποιότητας και προσπάθησαν να προσαρμοστούν 

ζητώντας την βοήθεια πολλών γκουρού της ποιότητας ανάμεσα τους και ο W. Edwards 

Deming. Ο απώτερος στόχος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι να διασφαλίσει ότι 

ολόκληρη η οργάνωση είναι επικεντρωμένη στις ανάγκες των πελατών της και 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.  

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συνοψίσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την  

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τον ρόλο το οποίο έχει στην βελτίωση των 

βιομηχανικών πωλήσεων. Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε έγινε με βάση την 

ανάλυση του περιεχομένου αλλά και την εξέταση δύο μελετών περίπτωσης, με στόχο 

την παρουσίαση αλλά και την καλύτερη αξιολόγηση των διαδικασιών Ολικής 

Ποιότητας τις οποίες ακολούθησαν  η ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. και η TOYOTA. Τέλος τα βασικά 

ευρήματα της εργασίας αφορούν την βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης των 

εταιρειών οι οποίες εφάρμοσαν με επιτυχία ένα σύστημα Ολικής Ποιότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διαπιστώσει τον ρόλο τον οποίο έχει η ποιότητα στις 

πωλήσεις των βιομηχανιών. Εξετάζει την σχέση την οποία έχει η ποιότητα με τις 

πωλήσεις αλλά και την επίδραση την οποία έχει στην συνολική απόδοση της 

επιχείρησης. Επιπλέον παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων  επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό να διαπιστωθεί η σχέση 

την οποία έχουν οι αρχές της Ολικής Ποιότητας στην βελτίωση των αποτελεσμάτων 

των επιχειρήσεων. 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα μας απασχολήσουν οι απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

 Τί είναι τα τυποποιημένα συστήματα Ολικής Ποιότητας(Iso 9001 κ.α) και 

πως μια εταιρεία μπορεί να πιστοποιηθεί? 

 Μπορούν τα συστήματα Ολικής Ποιότητας(Iso 9001 κ.α) να βελτιώσουν την 

συνολική απόδοση της επιχείρησης; 

 Αποτελεί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

εταιρεία; 

 Υπάρχει σχέση μεταξύ της Ποιότητας και των πωλήσεων;  

 Μπορεί να συνδεθεί η κερδοφορία μιας επιχείρησης με τις αρχές Ολικής 

Ποιότητας τις οποίες χρησιμοποιεί; 

 Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο η ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. και η 

TOYOTA ανέπτυξαν τα εταιρικά τους συστήματα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας; 
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1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Η παρούσα εργασία αφορά τον ρόλο τον οποίο έχει η ποιότητα στις πωλήσεις των 

βιομηχανιών. Η μεθοδολογία ανάπτυξης της εργασίας αφορά δύο σκέλη. Στο πρώτο 

σκέλος της εργασίας γίνεται ανάλυση του περιεχομένου το οποίο μας βοηθάει στην 

καλύτερη κατανόηση του κεντρικού ρόλου της εργασίας. Και το δεύτερο σκέλος αφορά 

δύο μελέτες περίπτωσης, που παρουσιάζουν, αναλύουν και αξιολογούν τις διαδικασίες 

Ολικής Ποιότητας τις οποίες ακολούθησαν  η ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. και η TOYOTA σε σχέση 

με τα παραπάνω.  

Η μελέτη περίπτωσης όπως και η ανάλυση περιεχομένου ταξινομούνται στην 

κατηγορία των ποιοτικών ερευνών. Η ποιοτική έρευνα είναι μια διερεύνηση που 

θεμελιώνεται στην υπόθεση ότι άτομα κατασκευάζουν κοινωνική πραγματικότητα με 

την μορφή σημασιών και ερμηνειών, και ότι αυτές οι κατασκευές τείνουν να γίνονται 

μεταβατικές και περιπτωσιακές. Η κυριαρχούσα μεθοδολογία είναι να αντληθούν αυτές 

οι σημασίες και ερμηνείες με την εντατική μελέτη περιπτώσεων σε φυσικούς χώρους 

και με την υποβολή των ευρημάτων σε αναλυτική επαγωγή. Η ανάλυση του 

περιεχομένου αποτελεί μια σημαντική τεχνική αντικειμενικής και συστηματικής 

μελέτης και ανάλυσης. Μια μελέτη περίπτωσης συνήθως συντάσσεται για μια 

πετυχημένη επιχείρηση. Θα μπορούσε όμως να είναι και μια νέα επιχείρηση που 

διαλύθηκε λόγω άστοχων διαχειριστικών αποφάσεων και ενεργειών (Ζαφειρόπουλος, 

2005). 

Κατά τη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιούνται πολλαπλές πήγες πληροφόρησης για τη 

μελέτη ενός φαινομένου. Δεν πρόκειται απλώς για μια μέθοδο αλλά για μια στρατηγική 

έρευνας που υλοποιείται με χρήση συνδυασμού μεθόδων. Η έρευνα θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις των διευθυντικών στελεχών, συνεντεύξεις εργαζομένων, 

ανάλυση αρχειακού υλικού αλλά και διαχρονικών στατιστικών στοιχείων. Αντίστοιχα 

για την ανάλυση περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πηγές από γραπτά 

κείμενα, εφημερίδες, απαντήσεις ερωτηματολογίων, κείμενα που προέρχονται από 

ανάλυση ποιοτικών ερευνών καθώς και πληροφορίες που προέρχονται από το 

διαδίκτυο.  Συνεπώς  όλες οι γνωστές μέθοδοι έρευνας (τόσο ποσοτικής όσο και 

ποιοτικής) μπορούν να χρησιμοποιηθούν: στατιστικές τεχνικές, δειγματοληψία, τεστ 

και αυτο-αναφορές, ερωτηματολόγια, δομημένες συνεντεύξεις, παρατήρηση και 

ανάλυση περιεχομένου (Ζαφειρόπουλος, 2005).  
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1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αναφέρεται στην κατανόηση του ρόλου και των 

αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις πωλήσεις των βιομηχανιών . Επιπλέον 

επιχειρείται να παρουσιαστεί και να εξηγηθεί η σταδιακή αλλαγή της τάσης των 

επιχειρήσεων ανεξαρτήτου  κλάδου προς την υιοθέτηση τυποποιημένων συστημάτων 

(ISO 9001) για την εξασφάλιση καλύτερης επιχειρησιακής απόδοσης. Επιπλέον γίνεται 

μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν οι αρχές Ολικής Ποιότητας μπορούν να ωφελήσουν 

μια επιχείρηση να βελτιώσει όχι μόνο την εταιρική της κουλτούρα αλλά και να 

αναζητηθεί η σύνδεση της με την κερδοφορία αλλά και τις πωλήσεις. 

1.4. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία δομείται σε έξι κεφάλαια. Αναλυτικά:  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο αντικείμενο, στον σκοπό και την 

μεθοδολογία της εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί της Ποιότητας και της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Επίσης, καταγράφεται η σχετική θεωρία η οποία αφορά τις 

πωλήσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τις 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στα συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας 

και στα τυποποιημένα συστήματα (ISO 9001) τα οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες. 

Επίσης αναλύονται τα βραβεία Ποιότητας Malcolm Baldrige και το Ευρωπαϊκό 

βραβείο Ποιότητας. Τέλος αναλύεται ο ρόλος της Διοίκηση Ολικής ποιότητας ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.    

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σύνδεση της ποιότητας με τις πωλήσεις. 

Ειδικότερα γίνεται αναφορά στην διαδικασία της πώλησης στις Βιομηχανίες αλλά και 

στην επέκταση της ιδέας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. 

Επίσης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην σχέση της ποιότητας με τις πωλήσεις αλλά και 

με τις επιπτώσεις τις οποίες έχει στην εταιρική απόδοση. Τέλος παρουσιάζεται η 

εννοιολογική σύνδεση της ποιότητας με την κερδοφορία των επιχειρήσεων.    

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο μελέτες περιπτώσεις (ΧΡΩΤΕΧ ΑΕ και 

TOYOTA). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία αλλά και το όραμα 

των δύο επιχειρήσεων. Επιπλέον αναλύεται το σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
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και πως αυτό μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε κερδοφορία αλλά και υψηλές 

πωλήσεις. Τέλος γίνεται μια πιλοτική εφαρμογή μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο 

συντάχθηκε με βάσει το θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάστηκε σε προηγούμενα 

κεφάλαια, στην εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ ΑΕ. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν 

από την συγγραφή της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΤΗΣ ΔΟΠ & ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι ορισμοί της ποιότητας αλλά και της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και παρουσιάζεται ο ρόλος τον οποίο έχουν στην βελτίωση των επιχειρήσεων . Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των πωλήσεων και γίνεται αναφορά στις αρετές του 

συγκεκριμένου τμήματος.  

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της ποιότητας, και οι άνθρωποι συχνά την αντιλαμβάνονται 

με ξεχωριστό τρόπο λόγω της διαφορετικότητας των ρόλων τους οποίους έχουν στην 

αλυσίδα της παραγωγής, της εμπορίας, της κατανάλωσης και στις προσδοκίες τους για 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες (Garvin, 1991). Η ποιότητα εννοιολογικά συσχετίζεται με 

την αριστεία, την πληρότητα, την αξία που αντιλαμβάνεται ο τελικός καταναλωτής για 

ένα προϊόν. Επίσης εκφράζει το βαθμό στον οποίο ένα προϊόν ανταποκρίνεται με 

αξιοπιστία στις προδιαγραφές (Juran, 1989). 

Όταν χρησιμοποιούμε την έκφραση «ποιότητα», το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο 

μυαλό είναι ότι αναφερόμαστε σε ένα εξαιρετικό προϊόν ή μια πολύ καλή εξυπηρέτηση 

από μια υπηρεσία η χρησιμοποίηση των οποίων είτε πληρούσαν είτε ακόμα καλύτερα 

υπερέβησαν τις προσδοκίες μας (Juran & Godfrey, 1999). Οι προσδοκίες αυτές 

συνήθως γεννιούνται με βάση την προβλεπόμενη χρήση και την ανάλογη τιμή 

πώλησης. Η ποιότητα ξεκινά με την έρευνα της αγοράς η οποία θα καθορίσει τις 

πραγματικές απαιτήσεις για το προϊόν ή την υπηρεσία και τις πραγματικές ανάγκες των 

πελατών. Παρ’ όλα αυτά, για να είναι μια επιχείρηση πραγματικά αποτελεσματική, η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες, όλους τους 

ανθρώπους, όλα τα τμήματα και όλες τις δραστηριότητες και να εφαρμόζει μια κοινή 

γραμμή με στόχο την συνολική οργάνωση της ποιότητας και την αέναη βελτίωση της 

(Dale et al, 2007). 

 Ένα προϊόν θεωρείται καλής ποιότητας εφόσον ικανοποιεί τέσσερις παραμέτρους, οι 

οποίες είναι η ικανοποίηση των διατάξεων που διέπουν την κατασκευή ή τη διάθεση 

του, η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του, η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, και η ικανοποίηση του κοινού προς το οποίο απευθύνεται (Κέφης, 

2005). Επομένως, η ποιότητα είναι συνυφασμένη με την ικανοποίηση του πελάτη και ο 
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δείκτης ποιότητας ενός προϊόντος είναι οι ίδιοι οι πελάτες.  Η ποιότητα υπόκειται σε 

υποκειμενικά κριτήρια και δεν υφίσταται ένας συγκεκριμένος ορισμός παγκοσμίως 

αποδεκτός. Σύμφωνα με τον Deming, η ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη, ο οποίος δημιουργεί την αντίληψη για την ικανοποίησή του όταν συγκρίνει την 

παρεχόμενη απόδοση με αυτή που προσδοκούσε (Deming, 1986). Ο Crosby υποστήριξε 

ότι ποιότητα είναι η συμμόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις του τελικού πελάτη 

(Crosby, 1979), ενώ ο Juran ότι η ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς χρήση (Juran, 

1989). Καθ 'όλη την διάρκεια των χρόνων έχουν γίνει πολλές προσεγγίσεις για την 

ποιότητα και πως η ανάπτυξη της ιδέας της μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των 

αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.  
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2.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί μία φιλοσοφία για τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού συνολικά, όπου προάγεται η 

συμμετοχή και η συνεργασία όλων των λειτουργιών, όλων των εργαζομένων σε όλα τα 

επίπεδα (Δερβιτσιώτη, 1993). Στόχος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η 

αποτελεσματικότητα στο σύνολο, και ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η παραγωγή 

και η διανομή κρίνονται σημαντικά στάδια. Η στρατηγική που χαρακτηρίζεται από 

εστίαση στον πελάτη, η ποιότητα και τα εργαλεία της, και οι εργαζόμενοι με την ενεργή 

ανάμειξή τους είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη της παροχής 

ολοκληρωμένης ποιότητας.  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει ως βαθύτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών δίνοντας έμφαση σε κάθε πτυχή της 

επιχείρησης και του οργανισμού (Plenert, 1996). Ο ρόλος της Διοίκησης στην Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι να αναπτύξει μια στρατηγική για την ποιότητα που να είναι 

αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε τμήμα και να 

ευθυγραμμίζεται με τους οργανωτικούς-επιχειρηματικούς στόχους με βάση τις ανάγκες 

των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών (Kruger, 2001). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

προσέγγιση Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας βιώσιμος τρόπος 

για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας (Terziovski & Samson, 1999). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χαρακτηρίζεται από πρακτικές που αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, βασισμένες σε συγκεκριμένες προδιαγραφές 

που πρέπει να πληρούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Αυτές οι προδιαγραφές 

αφορούν το ίδιο το προϊόν, τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την παραγωγή 

του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα χαρακτηριστικά των προτύπων που είναι 

κοινώς αποδεκτά, και τέλος, τις τεχνικές που σχετίζονται με την έγκαιρη εξυπηρέτηση 

και υποστήριξη του πελάτη (Black & Porter, 1996). Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η 

εισαγωγή της φιλοσοφίας της ΔΟΠ θα πρέπει να συνοδεύεται από οργανωτικές 

αλλαγές. Η δέσμευση της διοίκησης για την εισαγωγή και την βελτίωση των 

οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Garvin, 1993). 

 Με την εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι διαδικασίες 

πραγματοποιούνται με όσο το δυνατό λιγότερα λάθη και τα αποτελέσματα αυτών είναι 
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η παράδοση προϊόντων που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών. Για την άρτια 

υιοθέτηση ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κρίνεται απαραίτητος ο 

ενστερνισμός του από όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού, με τη βοήθεια των 

κατάλληλων εργαλείων, όπως η εκπαίδευση, η στήριξη και η εμπλοκή της ανώτερης 

διοίκησης και η δέσμευση της για την τήρηση των αρχών και στόχων που συνθέτουν τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Τσιότρας, 2002).  

2.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

Η έμφαση στην ποιότητα ξεκίνησε στα τέλη του 1970 έχοντας μια βαθειά επίδραση 

στην παραδοσιακή φιλοσοφία των πωλήσεων. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτου κλάδου έχουν ένα κοινό στοιχείο το οποίο τις οδήγησε στην κορυφή και 

αυτό δεν είναι άλλο από την ικανότητα της πώλησης. Οι εταιρείες δαπανούν μεγάλα 

χρηματικά ποσά με σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των πωλήσεών τους στην 

τέχνη της πώλησης (Jobber & Lancaster, 2003). Ο λόγος για τον οποίο δίνεται προσοχή 

στην προσωπική πώληση είναι απλός: στις περισσότερες επιχειρήσεις το προσωπικό 

των πωλήσεων αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τον πελάτη. Στην βιβλιογραφία η 

οποία αφορά τις πωλήσεις υπάρχουν διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, στις 

περισσότερες όμως δίνεται προσοχή στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η πώληση.  

Σύμφωνα με τους David Jobber και Geoff Lancaster (2003) οι κύριες κατηγορίες 

πωλήσεων είναι οι ακόλουθες: 

1) Παραγγελιολήπτες: Οι συναλλαγές στις οποίες υπόκεινται αφορούν τους 

αφοσιωμένους αλλά και πιστούς πελάτες της επιχείρησης 

2) Διαμορφωτές παραγγελιών: Η βασική και κύρια ασχολία τους είναι η επικοινωνία 

με εκείνους οι οποίοι καθορίζουν τις προδιαγραφές παρά με τους ίδιους τους 

αγοραστές. 

3) Δημιουργοί παραγγελιών: Το έργο τους ίσως είναι και το πιο δύσκολο διότι η 

προσπάθεια τους αφορά  στον τρόπο με τον οποίο θα πείσουν τους πελάτες να δώσουν 

άμεσα μια παραγγελία.  

Η κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες χωρίζεται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον 

τρόπο λήψης-δημιουργίας των παραγγελιών: 
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Α) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΠΤΕΣ: 

Ι) Εσωτερικοί παραγγελιολήπτες: Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πελάτης έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει προϊόντα χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η παρουσία κάποιου 

πωλητή. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα του τελεμάρκετινγκ, η οποία βοηθάει 

τους πωλητές μέσω της τηλεφωνικής παραγγελιοληψίας.  

ΙΙΙ) Πωλητές που κάνουν παραδόσεις: Σε αυτήν την κατηγορία το κύριο καθήκον του 

πωλητή είναι η έγκαιρη παράδοση του προϊόντος. Οι αυξομειώσεις των 

παραγγελιών(αύξηση ή μείωση) εξαρτώνται από την αξιοπιστία στην παράδοση αλλά 

και από την προσωπικότητα του πωλητή. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά τα πιο 

εύγλωττα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι οι παραδώσεις του γάλακτος, των 

εφημερίδων και των περιοδικών. 

ΙΙΙ) Εξωτερικοί παραγγελιολήπτες: Η κύρια ασχολία των πωλητών της συγκεκριμένης 

κατηγορίας είναι η επαφή με τους πελάτες μέσω της επίσκεψης και η ανταπόκριση στα 

αιτήματα τους χωρίς να επιδιώκουν να πείσουν τους πελάτες μέσω της έντονης και 

ενεργούς συμμετοχής τους σε μια ενδεχόμενη αγορά. 

Β) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Ι) Περιοδεύοντες πωλητές: Το πρώτο ίσως επάγγελμα το οποίο έρχεται στο μυαλό μας 

βλέποντας αυτήν την κατηγορία δεν είναι άλλο από τους  ιατρικούς επισκέπτες . Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι σε διάφορους κλάδους ο βασικός ρόλος της πώλησης δεν είναι 

το κλείσιμο μιας παραγγελίας αλλά ο σκοπός είναι να πειστεί ο πελάτης να προτείνει τα 

προϊόντα και σε άλλους ανθρώπους. Επομένως το έργο της πώλησης είναι η καλύτερη 

ενημέρωση των πελατών αλλά και η δημιουργία φήμης. 

Γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Ι) Πωλητές εύρεσης νέων πελατών: Το βασικό πεδίο ασχολίας των συγκεκριμένων 

πωλητών είναι η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητα μέσω του εντοπισμού και 

της πώλησης σε υποψήφιους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε αγορές στο 

παρελθόν.  

ΙΙ) Πωλητές οργανισμών: Ο ρόλος των πωλητών σε αυτήν την περίπτωση είναι η 

διατήρηση στενών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες οργανισμών(π.χ 

βιομηχανικούς αγοραστές, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α). 
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ΙΙΙ) Πωλητές για καταναλωτές: Η κατηγορία αυτή αφορά τους πωλητές η δουλειά των 

οποίων περιλαμβάνει την πώληση σε άτομα φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών(πχ 

εξοπλισμός ασφαλείας, αυτοκίνητα κ.α).  

ΙV) Τεχνικοί πωλήσεων: Πολλές φόρες λόγω της σύνθεσης του προϊόντος(υψηλές 

τεχνικές προδιαγραφές) απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνικοί οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στις επαφές με τους κύριους πελάτες ή συγκροτούν μια ομάδα 

προσωρινά για να επιλύσουν ένα θέμα. 

v) Υπεύθυνοι προώθησης προϊόντων στα σημεία πώλησης: Η βασική τους 

αρμοδιότητα είναι η παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις λιανικών και χονδρικών 

πωλήσεων. Επιπλέον παρέχουν συμβουλές οι οποίες αφορούν την προβολή, υλοποιούν 

διάφορες προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, ελέγχουν τα αποθέματα και διατηρούν 

επαφή με τον διευθυντή του καταστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η χρησιμότητα και ο ρόλος του συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα τυποποιημένα συστήματα 

ISO(International Standardization Organization) καθώς επίσης και στα βραβεία ποιότητας 

(MALCOLM BALDRIGE & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EFQM). Τέλος 

τονίζεται η σημαντικότητα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. 

3.1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι ένα σύστημα ποιότητας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων κάθε οργανισμού 

(Juran & Godfrey, 1999). Τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός συστήματος ποιότητας 

περιλαμβάνουν την συμμετοχική διαχείριση, το σχεδιασμό του συστήματος ποιότητας, 

τους πελάτες, την αγορά, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις στατιστικές 

καταστάσεις, τον έλεγχο, την τεχνολογία και την καινοτομία. 

Ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ορίζεται ως ένα σύστημα διαχείρισης για την 

καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά την ποιότητα (Mehra et al, 

2001). Ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε φορά τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις 

ίδιες διαδικασίες και μεθόδους. 

Μέσω του συστήματος μεταδίδονται στους εργαζόμενους οι απαραίτητες πληροφορίες 

οι οποίες απαιτούνται για  να παραχθεί η επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους  να ολοκληρώσουν 

τις εργασίες τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας που έχουν θεσπιστεί (Irani et 

al, 2004). 

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να βρουν ένα σταθερό μοντέλο 

ανάπτυξης προσπαθούν να αξιολογήσουν όλες τις μεταβλητές(ανθρώπινο δυναμικό, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, ανταγωνισμός, κ.α) οι οποίες συμβάλουν 

στην εύρυθμη λειτουργία τους (Uyar, 2008). Η επιτυχία της επιχείρησης μπορεί απλά 

να είναι ο βαθμός στον οποίο ο οργανισμός μπορεί να παράγει ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία ανώτερης ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, το οποίο δύναται να 
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διαθέσει και σε μια ανταγωνιστική τιμή (Powell, 1995). Όταν η ποιότητα είναι το 

σημείο κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης, τα συστήματα διαχείρισης της 

ποιότητας επιτρέπουν στους οργανισμούς να συμβαδίζουν και να ανταποκρίνονται στα 

απαραίτητα επίπεδα της. 

H καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας αποτελεί συχνά μια 

μακροπρόθεσμη οργανωτική διαδικασία η οποία επισύρει αρκετές αλλαγές (Deming, 

1986). Η δέσμευση της διοίκησης για την καθιέρωση και τη βελτίωση των 

οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια συνεχής 

και αυξανόμενη αποδοχή στη βάση των επιχειρημάτων ότι μια καλά σχεδιασμένη 

εφαρμογή των διαδικασιών της ΔΟΠ μπορεί να επιφέρει αύξηση της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς επίσης και της παραγωγικότητας και της 

κερδοφορίας (Flynn et al, 1995), πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν  

μια σύγχυση στα αποδεχόμενα αποτελέσματα της ποιότητας. 

Η συνολική διαχείριση της ποιότητας περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της διαχείρισης 

ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, 

την ηγεσία, την πολιτική ,τον σχεδιασμό της στρατηγικής, τη διαχείριση των 

διαδικασιών και την διαχείριση των πόρων (υλικών ή χρηματικών). Επίσης αντανακλά 

τα αποτελέσματα της ίδιας της επιχείρησης και την ικανοποίηση των  εργαζομένων, 

των καταναλωτών και της  κοινωνίας (Plenert, 1996). Η επιχείρηση όντας ένας 

ζωντανός οργανισμός δεν θα πρέπει να μένει αμέτοχη και στατική στις εξελίξεις οι 

οποίες συμβαίνουν στο περιβάλλον της και μέσα από τις αλλαγές των οποίων 

επηρεάζεται η ικανοποίηση των καταναλωτών και η κερδοφορία της εταιρίας (Subedi 

& Maheshwari, 2007). Η συνεχής βελτίωση απαιτεί την εγκατάσταση μηχανισμών 

μέσω των οποίων θα διευκολύνεται η ανατροφοδότηση πληροφοριών προκειμένου να 

διαπιστώνεται σχετικά γρήγορα η τυχόν αστοχίες ποιότητας και να εντοπίζεται το 

σημείο προέλευσής τους . 

Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας βοηθά να εξασφαλιστεί ότι οι 

εργαζόμενοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, έχοντας παράλληλα τα κατάλληλα μέσα 

για να το πραγματοποιήσουν (Dale et al., 2007). Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

θα πρέπει να καθορίσει και να καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός 

οργανισμού, από τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των 
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πελατών για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την αγορά, την κατασκευή, τη 

συσκευασία, την αποθήκευση, την παράδοση, την εγκατάσταση και την συντήρηση, 

μαζί με όλες τις σχετικές δραστηριότητες που μέσα σε αυτές λειτουργεί ένας 

οργανισμός. Ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, εάν πρόκειται να είναι 

ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό, πρέπει να καλύπτει όλες αυτές τις δραστηριότητες 

και τις πτυχές και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε σχέση με την εταιρική στρατηγική της 

εταιρείας.  

3.2. ISO 

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό κλίμα του διεθνούς εμπορίου, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να προσδιορίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που θα 

διευκολύνουν την επιτυχία τους στις παγκόσμιες αγορές. Μεταξύ αυτών των 

μηχανισμών είναι και η πιστοποίηση ISO. Το σύστημα ISO δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο 

πρώτο βήμα στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αλλά μπορεί να βοηθήσει για να τεθεί 

σε εφαρμογή ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα διευκολύνει την επιτυχία της ΔΟΠ 

αλλά και ολόκληρης της επιχείρησης (Feng et al, 2008). 

Η σειρά ISO αποτελεί ένα σύνολο διεθνών προτύπων τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

πιστοποίηση της ποιότητας. Δημιουργήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(έτος ίδρυσης 1947) ο οποίος εδρεύει στην Γενεύη και αποτελείται από τους εθνικούς 

οργανισμούς τυποποιήσεων 162 χωρών. Έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από 19.500 

διεθνή πρότυπα τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές της τεχνολογίας και των 

επιχειρήσεων. Τα διεθνή πρότυπα θέτουν τις προδιαγραφές για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες καθώς επίσης συμβουλεύουν με ορθές πρακτικές τις βιομηχανίες 

προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές (iso.org, 2014). 

Τα πρότυπα ISO δεν αναφέρονται ειδικά στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, αλλά εξετάζουν 

τις διαδικασίες που τα δημιούργησαν. Τα πρότυπα είναι γενικής φύσεως, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο τον κόσμο, ως εκ τούτου βοηθούν στην εξάλειψη 

των εμποδίων για το διεθνές εμπόριο. Επειδή τα πρότυπα πιστοποίησης είναι τα ίδια σε 

όλο τον κόσμο, το διεθνές εμπόριο διευκολύνεται όταν οι αγοραστές μπορούν να είναι 

βέβαιοι ότι οι πιστοποιημένες εταιρείες σε ένα άλλο μέρος του κόσμου πληρούν αυτές 

τις προδιαγραφές ποιότητας (iso.org, 2014). 
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Ένας οργανισμός ο οποίος θα ήθελε να έχει πιστοποίηση ISO πρέπει να πληροί όλα τα 

κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να περάσει έναν λεπτομερή 

έλεγχο. Στους περισσότερους κλάδους η πιστοποίηση ISO έχει γίνει απαραίτητη όχι 

μόνο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για τους συνεργάτες της. Για παράδειγμα, 

ορισμένοι μεγάλοι κατασκευαστές απαιτούν από όλους τους προμηθευτές τους να είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO. Ενώ η πιστοποίηση ISO είναι ευρέως αποδεκτή, είναι αρκετά 

πιθανό να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας στο πλαίσιο ενός οργανισμού με 

ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ποιότητας το οποίο δεν θα χρειαζόταν να περάσει από 

όλα τα πρόσθετα μέτρα για την πιστοποίηση του (iso.org, 2014). 

3.2.1. ISO 9001:2008 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση , μικρή ή μεγάλη, ανεξάρτητα 

από τον τομέα δραστηριότητάς της . Στην πραγματικότητα, το πρότυπο ISO 9001:2008 

εφαρμόζεται περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 

περισσότερες από 170 χώρες. Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε μια σειρά αρχών 

διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων, της εστίασης στον πελάτη, των 

κινήτρων και των επιπτώσεων της ανώτατης διοίκησης, της διαδικασίας προσέγγισης 

και της συνεχούς βελτίωσης. Χρησιμοποιώντας την σειρά ISO 9001:2008 

διασφαλίζεται ότι οι πελάτες απολαμβάνουν καλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, 

η οποία με τη σειρά της φέρνει πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση. Ένας οργανισμός 

πρέπει να εκτελεί εσωτερικούς ελέγχους για να ελέγξει την ορθή λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Έχει την δυνατότητα να καλέσει έναν 

ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για να βεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνος με τις 

διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από τα πρότυπα , αλλά δεν υπάρχει καμία απαίτηση 

για το σκοπό αυτό. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να καλέσει τους πελάτες της να 

ελέγξουν  το σύστημα ποιότητας (iso.org, 2014). 

3.2.2 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα διεθνή πρότυπα έχουν οικονομικά τεχνολογικά και κοινωνικά οφέλη. Βοηθούν την 

εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων συμβάλλοντας στην βελτίωση 

της επιχείρησης. Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα  διευκολύνει να βεβαιωθούν οι 

καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Επίσης αποτελούν στρατηγικά εργαλεία τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Επιπλέον δίνουν την 

δυνατότητα στις εταιρείες να γίνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές(βελτίωση της 
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ποιότητας-ικανοποίησης των πελατών-αύξηση των πωλήσεων), να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα τους(βελτιστοποίηση των εργασιών) και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

νέες αγορές (άνοιγμα παγκόσμιων αγορών και πρόληψη εμπορικών φραγμών). 

Υπάρχουν ασφαλώς και περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία αφορούν στην μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι και οι 

κυβερνήσεις μπορούν ευνοηθούν με την υιοθέτηση προτύπων ISO διότι μέσω αυτών 

μπορούν να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις της ποιότητας των εισαγωγών και εξαγωγών 

σε όλο τον κόσμο (iso.gr, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Επειδή ο όρος ''Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης'' έχει διαφορετικά ακρωνύμια στις περισσότερες γλώσσες(IOS στα 

αγγλικά, ION στα γαλλικά) αποφασίστηκε να δοθεί η ονομασία ISO από την ελληνική λέξη ίσος* 
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3.3. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Για τη βελτίωση της ποιότητας, έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμα εργαλεία και μέθοδοι 

που στοχεύουν στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων. Μία διαδεδομένη μέθοδος 

για την αξιολόγηση της ποιότητας σε έναν οργανισμό είναι η σύγκριση με τα κριτήρια 

που θέτονται στα διεθνή βραβεία ποιότητας. Στόχος αυτής της μεθόδου είναι η παροχή 

ενός εργαλείου στους οργανισμούς για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους (Flynn 

and Saladin, 2001). Υπάρχουν πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένων των Malcolm 

Baldrige National Quality Award (www.nist.gov/baldrige) και European Quality Award 

(www.efqm.org)  

Η βελτίωση της ποιότητας εμπεριέχει και την έννοια της αλλαγής σε κάποια κύρια 

στοιχεία ενός οργανισμού, όπου τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι εύκολα 

πραγματοποιήσιμο εγχείρημα. 

3.3.1. ΒΡΑΒΕΙΟ DEMING  

 

Το βραβείο Deming δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Ιαπώνων Επιστημόνων και 

Μηχανικών (Union of Japanese Scientists and Engineers-JUSE) το 1951, σε 

αναγνώριση και εκτίμηση των επιτευγμάτων του W. Edwards Deming  για το έργο του 

στο στατιστικό ποιοτικό έλεγχο (juse.or, 2014). Το βραβείο περιλαμβάνει διαφορετικές 

κατηγορίες, ανάλογα με το ποιος αξιολογείται, και έτσι, υπάρχει το βραβείο για την 

ατομική επίδοση στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή στατιστικών τεχνικών και 

στατιστικών μεθόδων ελέγχου, το οποίο δίνεται σε άτομα ή σε ομάδες που έχουν 

συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ή στις στατιστικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται ή στη διάδοση της φιλοσοφίας ευρύτερα (Vokurka et 

al, 2000). Ακόμη, υπάρχει το βραβείο που δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 

παραρτήματα αυτών και έχουν επιτύχει βελτίωση απόδοσης μέσω της εφαρμογής του 

ποιοτικού ελέγχου στην αναζήτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και το βραβείο 

που δίδεται σε επιχειρήσεις παραγωγικής διαδικασίας που επιτυγχάνουν τον ανωτέρω 

σκοπό.  
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3.3.2 ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MALCOLM BALDRIGE  

 

Το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. καθιέρωσε το 1987 το βραβείο ποιότητας 

Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award- MBNQA) θέλοντας να 

ηγηθεί μιας εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας των αμερικανικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κύριος λόγος της θέσπισης του βραβείου αυτού, το οποίο 

μπορεί να θεωρηθεί ως η απάντηση των Η.Π.Α. στην καθιέρωση του Ιαπωνικού 

βραβείου ποιότητας Deming, ήταν η βελτίωση της Εθνικής Ανταγωνιστικότητας με την 

οικοδόμηση ενεργειών και συνεργασιών εντός του ιδιωτικού τομέα και μεταξύ όλων 

των επιπέδων της Κυβέρνησης (nist.gov. 2014). 

Οι στόχοι του βραβείου είναι: α) η προώθηση των αμερικανικών επιχειρήσεων, ώστε να 

βελτιώσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητά τους, ως μέσο αναγνώρισης και να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω αύξησης των κερδών, β) η αναγνώριση 

των επιτευγμάτων των επιχειρήσεων, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους, και η υιοθέτηση των πρακτικών τους από άλλες 

επιχειρήσεις, γ) η δημιουργία οδηγιών και κριτηρίων, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς για την αξιολόγηση των δικών τους προσπαθειών 

βελτίωσης, δ) η παροχή βοήθειας προς τις υπόλοιπες αμερικανικές επιχειρήσεις, για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και ε) η προβολή και η 

προώθηση των αρχών της ΔΟΠ (asq.org, 2014). 

Υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες βραβείων, σύμφωνα με τις οποίες διαγωνίζονται οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν βραβεία για 

επιχειρήσεις, βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(λιγότεροι από πεντακόσιοι υπάλληλοι), νοσηλευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, όπου μέχρι δύο επιχειρήσεις ή οργανισμοί μπορούν να κερδίσουν το βραβείο 

σε κάθε μία από τις κατηγορίες κάθε χρόνο (nist.gov. 2014). 
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3.3.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   
 

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

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

επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης, όταν πολλές από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις 

της Ευρώπης συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος επιβίωσης τους ήταν ο μεγαλύτερος 

προσανατολισμός στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών (efqm.org, 2014).  

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

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

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

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

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών (efqm.org, 2014).  Ο στόχος του EQA 

είναι να ενισχυθεί η θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά με την 

αποδοχή της ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και με την τόνωση και την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων βελτίωσης της ποιότητας (Bohoris, 

1995). Για την εφαρμογή του βραβείου στις ευρωπαϊκές χώρες έχει καθοριστεί ένας 

εθνικός εκπρόσωπος, τον οποίο για την Ελλάδα αντιπροσωπεύει η Ελληνική Εταιρία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Σήμερα, το ίδρυμα αριθμεί περισσότερες από 

οχτακόσιες εταιρίες μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μεγάλες πολυεθνικές 
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εταιρίες και σημαντικές εθνικές εταιρίες, καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα γνωστών 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

Το EQA αποτελείται από δύο τμήματα: τον Ευρωπαϊκό Έπαινο για την Ποιότητα 

(European Quality Prize), το οποίο απονέμεται σε επιχειρήσεις που αριστεύουν σε 

πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των κριτηρίων του 

βραβείου, και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο 

από αυτούς τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να 

διαγωνιστούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και 

τμήματα επιχειρήσεων, λειτουργικές μονάδες επιχειρήσεων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

και δημόσιους οργανισμούς (efqm.org, 2014).     

Τα κριτήρια αφορούν: α) την ηγεσία και τους τρόπους με τους οποίους η ίδια 

αναπτύσσει και διευκολύνει την επίτευξη της αποστολής και του οράματος, δημιουργεί 

τις αξίες που απαιτούνται για μακροπρόθεσμη επιτυχία και τις εφαρμόζει μέσω 

κατάλληλων ενεργειών και συμπεριφοράς και κατά πόσο συμμετέχει ενεργά για τη 

διασφάλιση ότι το σύστημα διοίκησης του οργανισμού αναπτύσσεται και εφαρμόζεται, 

β) την πολιτική και τη στρατηγική που ακολουθεί ο οργανισμός, δηλαδή τους τρόπους 

με τους οποίους εφαρμόζει την αποστολή και το όραμα βάσει των αναγκών των 

εμπλεκομένων με τον οργανισμό και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, και με 

ποιο τρόπο υποστηρίζονται με τη βοήθεια κατάλληλων πολιτικών, σχεδίων, στόχων και 

διαδικασιών, γ) το ανθρώπινο δυναμικό και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

διαχειρίζεται, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τη γνώση και τις δυνατότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και πώς προάγει την 

ισότητα, τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, 

και εξετάζεται το σύστημα επικοινωνίας, αναγνώρισης και ανταμοιβής και πώς αυτά 

παρακινούν το προσωπικό και το δεσμεύουν, ώστε να χρησιμοποιεί τις ικανότητες και 

τις γνώσεις του για το καλό του οργανισμού (Δερβιτσιώτη, 1993). 

Ακόμα, τα κριτήρια ελέγχουν: δ) τους συνεργάτες και τους πόρους, και πιο 

συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός σχεδιάζει και διαχειρίζεται 

τους εξωτερικούς του συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους διαθέσιμους πόρους, 

ώστε να υποστηρίξει την πολιτική και τη στρατηγική και την αποτελεσματική 

λειτουργία των διαδικασιών, και πώς αυτός ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις 

σταθμισμένες, τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος, ε) τις διαδικασίες και πώς αυτές σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και 



 

20 

βελτιώνονται, ώστε να ικανοποιείται πλήρως ο τελικός πελάτης, στ) τα αποτελέσματα 

που επιτυγχάνει ο οργανισμός σε σχέση με τους πελάτες του, και ζ) τα αποτελέσματα 

σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό του. Τέλος, ελέγχονται η) τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται σε σχέση με την κοινωνία, και θ) τα αποτελέσματα σε σχέση με 

σημαντικά στοιχεία για την πολιτική και τη στρατηγική του (Δερβιτσιώτη, 1993).              

3.4 TQM ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Η πτυχή της ποιότητας έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό σήμερα. Η αύξηση της ζήτησης από τους πελάτες για την 

καλύτερη ποιότητα των προϊόντων στην αγορά έχει ενθαρρύνει πολλές εταιρείες για 

την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να ανταγωνιστούν με 

επιτυχία στην αγορά (Lakhal et al., 2006). Για να ανταποκριθούν στην πρόκληση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν 

σημαντικούς πόρους στην προσαρμογή και την εφαρμογή πρακτικών Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ) στις λειτουργίες τους. 

Στην ουσία λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

ένα σύστημα το οποίο βοηθάει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την 

εστίαση της οργάνωσης για το τι είναι σημαντικό για τον πελάτη. Επίσης αντιμετωπίζει 

την επιδίωξη της ποιότητας ως μια βασική οργανωτική λειτουργία που είναι εξίσου 

σημαντική με την παραγωγή ή την εμπορία. . Σημαντικό ρόλο όμως παίζουν και οι 

συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην αγορά, η δυναμική της οποίας αλλάζει τους όρους 

ανταγωνισμού στους οποίους λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Επιπλέον δεν θα πρέπει 

ξεχνάμε ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στη δημιουργία της γνώσης μέσω της καινοτομίας και την βελτίωση των 

παραγωγικών διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας τους (Irani et al., 2002).   

 

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιόριζαν την 

ανταγωνιστικότητα του διεθνούς εμπορίου αφορούσαν την ποιότητα και το κόστος 

παραγωγής (Δερβιτσιώτης, 2001). Οι συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο δρουν και 

συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις είναι πιο αβέβαιες από ποτέ και καθιστούν απαραίτητη 

προϋπόθεση τον συνδυασμό της ποιότητας, την μείωση του κόστους παραγωγής και 

την αύξηση της παραγωγικότητας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί η σχέση 

την οποία έχει ποιότητα με την παραγωγικότητα. 
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Η βελτίωση της ποιότητας βοηθά την επιχείρηση στην δραστική μείωση του ποσοστού 

των ελαττωματικών προϊόντων (Δερβιτσιώτης, 2001). Λέγοντας ελαττωματικά 

προϊόντα εννοούμε τις μονάδες του παραγόμενου προϊόντος οι οποίες εκπίπτουν από τις 

προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί κατά την διαδικασία της σχεδίασης του προϊόντος. 

Μέσω της μείωσης των ελαττωματικών προϊόντων επιτυγχάνεται η αύξηση της 

παραγωγικότητας, διότι για την ίδια ποσότητα παραγόμενου προϊόντος  απαιτούνται 

πλέον λιγότερες ποσότητες πρώτης ύλης, λιγότερες ώρες απασχόλησης των 

εργαζομένων κ.α. Επιπλέον ως συνεπακόλουθο της μείωσης των ελαττωματικών 

μειώνονται και τα αποθέματα στην παραγωγική διαδικασία γεγονός το οποίο βοηθάει 

στην μείωση της σπατάλης των πόρων.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές προκειμένου να αυξήσουν το 

περιθώριο κέρδους τους για τις πωλήσεις και την απόδοση της επένδυσης τους, αν 

μπορούν να είναι σε θέση να προσφέρουν  προϊόντα υψηλής ποιότητας με συνέπεια 

(Reed et al., 2000). Δύο από τους μεγαλύτερους γκουρού σε θέματα ποιότητας ,ο 

Deming και ο Juran  συμφωνούν μεταξύ τους  ότι ο σκοπός της διαχείρισης της 

ποιότητας είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών 

(Powel, 1995). Οι αρχές των ιδεών τους ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με την άποψη που 

βασίζεται στην αγορά όσον αφορά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει 

από την ικανότητα της εκάστοτε επιχείρησης να είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τα 

προϊόντα της κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να προσθέτουν αξία για τους πελάτες.  Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα περιλαμβάνει την τιμή ή το κόστος, την αξιοπιστία στην 

παράδοση, την καινοτομία των προϊόντων και τον χρόνο διάθεσης τους στην αγορά. 

Οι ανάγκες των πελατών συνεχίζουν να εξελίσσονται ανάλογα με την διαφοροποίηση 

του τρόπου ζωής, την υψηλή ποιότητα και την λειτουργικότητα την οποία αναμένουν 

από κάθε προϊόν (Porter, 1985; Barney, 1991). Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται σε 

παγκόσμια κλίμακα οι περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς και μη επιχειρηματικές 

οργανώσεις υιοθετούν την διοίκηση ολικής ποιότητας ως πρωταρχική φιλοσοφία της 

διαχείρισης για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους και να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.  

Επίσης, σε ορισμένες αγορές, υπάρχει μια αύξηση της προσφοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές από χώρες χαμηλού κόστους εργασίας, όπως 

εκείνες στην Άπω Ανατολή, το πρώην ανατολικό μπλοκ, την Κίνα, το Βιετνάμ και την 

Ινδία. Η συνεχής βελτίωση στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα με εστίαση 
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στον πελάτη σε όλη την οργάνωση και η έμφαση στην ευελιξία και την ποιότητα 

αποτελούν τα βασικά μέσα με τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όλες αυτές τις 

ανταγωνιστικές απειλές. Αυτός είναι ο λόγος που η ποιότητα, η διαχείριση και η 

συνεχής βελτίωση της εκλαμβάνονται από πολλές οργανώσεις, ως τα μέσα με τα οποία 

μπορούν να επιβιώσουν σε όλο και πιο επιθετικές αγορές και να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. Ως αποτέλεσμα των 

προσπαθειών που καταβάλλονται από τους οργανισμούς να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

αγορές η απαίτηση για ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών και των διαδικασιών έχει 

αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών (Dale et al., 2007). 

Το κρίσιμο ζήτημα το οποίο καθορίζει την ανταγωνιστική επιτυχία μιας επιχείρησης 

είναι η δυνατότητα την οποία έχει να ενσωματώνει τα αποτελέσματα της βελτίωσης της 

ποιότητας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των καταναλωτών, με 

τα μέτρα της κερδοφορίας της επιχείρησης (Flynn et al, 1995). Οι εταιρείες που είναι 

σχετικά πιο ανταγωνιστικές από τους αντιπάλους τους, αυξάνουν το μερίδιο τους στην 

αγορά επειδή οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις διαδικασίες της πώλησης στις Βιομηχανίες 

αλλά και στους τύπους των Βιομηχανικών πωλήσεων. Στην συνέχεια αναλύεται ο 

ρόλος και η ιδέα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Επίσης 

αναφέρεται η σχέση της ποιότητας με τις πωλήσεις αλλά και οι επιπτώσεις που έχει 

στην εταιρική απόδοση. Τέλος γίνεται εννοιολογική προσέγγιση του ρόλου της 

κερδοφορίας και της ποιότητας. 

4.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

Η βιομηχανική πώληση συχνά αντιμετωπίζει ποικιλόμορφες προκλήσεις, η 

διαφορετικότητα των οποίων χρειάζεται εμβάθυνση στην γνώση των τμημάτων 

πωλήσεων των εκάστοτε εταιριών (Rangan & Isaacson, 1991). Θέλοντας να δώσουμε 

έναν ορισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι βιομηχανικά προϊόντα αναφέρονται τα 

προϊόντα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες για την κατασκευή 

άλλων προϊόντων, πχ. κατασκευή μικροκυκλωμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή τα 

προϊόντα που οι επιχειρήσεις αγοράζουν μαζικά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν 

για τις ανάγκες τους, π.χ. αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από τα νοσοκομεία κ.λπ 

(Ζιγκιρίδης, 2011). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον διαχωρισμό των 

διάφορων προϊόντων τα οποία μπορούν να εμπίπτουν είτε στην κατηγορία των 

καταναλωτικών είτε στην κατηγορία των βιομηχανικών. Για παράδειγμα όταν μια 

βιομηχανία αγοράζει για επαγγελματική χρήση ηλεκτρονικούς υπολογιστές θεωρούνται 

βιομηχανικά προϊόντα , εν αντιθέσει με την περίπτωση κατά την οποία αγοράζεται ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής από μια οικογένεια για οικιακή χρήση και στην ουσία 

αποτελεί καταναλωτικό είδος. Τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως και τα καταναλωτικά, 

διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που εισέρχονται στην 

παραγωγική διαδικασία του οργανισμού που τα προμηθεύεται. Οι κατηγορίες αυτές 

αναλύονται ακολούθως:  

1) Απευθύνονται συνήθως σε περιορισμένο αριθμό αγοραστών. Οι 

βιομηχανικοί αγοραστές προϊόντων αποτελούν μια μικρότερη πίτα σε σχέση με την 

αγορά των καταναλωτών διότι συνηθέστερα πρόκειται για συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν ανάγκη τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

2) Ο προσδιορισμός του όγκου και της αξίας πωλήσεων αποτελεί μια 

περίπλοκη διαδικασία. Στην ουσία τα βιομηχανικά προϊόντα δεν έχουν ένα 
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ασφαλή τρόπο μέτρησης  (όπως συμβαίνει με τα καταναλωτικά), ούτε είναι εύκολος 

πάντα ο υπολογισμός, διότι αναφερόμαστε σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από 

πολλές επιχειρήσεις. 

3) Η διαδικασία αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων είναι πολύπλοκη. Η 

αγορά  πολλών βιομηχανικών προϊόντων έχει ως σκοπό συνήθως ειδικές χρήσεις. 

Επιπλέον οι ποσότητες οι οποίες αγοράζονται είναι μεγάλες, έχοντας ως συνέπεια 

την αυξημένη αξία τους, ενώ η αγορά τους προϋποθέτει πολύπλοκες διαδικασίες, 

όπως καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών, μειοδοτικούς διαγωνισμού κ.λπ. 

4) Η προώθηση τους στηρίζεται κυρίως στην προσωπική πώληση, γιατί 

συνήθως πρόκειται για προϊόντα τεχνολογίας που προορίζονται για ειδικές 

χρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικός ο ρόλος του πωλητή, διότι 

ενεργεί ως σύμβουλος του πελάτη, για να του προσφέρει τεχνική υποστήριξη 

(Ζιγκιρίδης, 2011). 

4.1.1 ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τον Αυλωνίτη και Σταθακόπουλο (1997, σ. 76-77) οι τύποι των 

βιομηχανικών πωλήσεων διαφοροποιούνται σε σχέση με τις δραστηριότητες των 

πωλητών όπως αυτές εμφανίζονται ακολούθως: 

1)Ιεραπόστολος: Ο τύπος αυτός του πωλητή δεν παίρνει παραγγελίες αλλά προσπαθεί 

να ενημερώσει για τα προϊόντα της εταιρίας και να χτίσει τη φήμη της. 

2) Διανομέας: Ο τύπος αυτός του πωλητή κάνει τη διανομή και την παράδοση του 

προϊόντος στον πελάτη. 

3) Λήπτης Παραγγελίας: Ο τύπος αυτός του πωλητή έρχεται σε επαφή με το σημείο 

πώλησης , παίρνει παραγγελίες , ελέγχει τα αποθέματα και καθορίζει το ύψος της 

παραγγελίας. 

4) Τεχνικός Πωλητής: Αυτός ο τύπος πωλητή πουλάει εξειδικευμένα και πολύπλοκα 

τεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. 

5)Δημιουργός Ζήτησης: Ο τύπος αυτός του πωλητή προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτηση 

για το νέο προϊόν της επιχείρησης του. 

Επιπλέον αναφέρονται ο Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος (1997, σ. 77-78) και σε  μια 

διαφορετική ταξινόμηση των βιομηχανικών πωλήσεων, στην οποία αναγνωρίζονται 
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τέσσερις τύποι πωλήσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος 

όπως αυτοί διακρίνονται ακολούθως: 

I)Εμπορικές πωλήσεις-Εμπορικός Πωλητής: Ο πωλητής αυτού του τύπου αναπτύσσει 

και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με μια σχετικά σταθερή ομάδα πελατών. Το στυλ 

αυτό των πωλήσεων ταιριάζει καλύτερα σε προϊόντα που έχουν συγκεκριμένες και 

καθιερωμένες αγορές. 

II) Ιεραποστολικές Πωλήσεις-Ιεραπόστολος Πωλητής: Βασικός στόχος του είναι να 

πείσει του έμμεσους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν της επιχείρησης που 

αντιπροσωπεύει από τους άμεσους πελάτες της επιχείρησης. 

ΙΙΙ) Τεχνικές Πωλήσεις-Τεχνικός Πωλητής: Αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια στην 

εξοικείωση του πελάτη του πελάτη με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις 

δυνατότητες χρήσης του. Είναι σημαντική η ικανότητα του πωλητή να παίζει το ρόλο 

του «επιλυτή προβλήματος» . 

IV) Πωλήσεις σε Νέους Πελάτες-Πωλητές Νέων Πελατών: Η κύρια ευθύνη αυτού του 

τύπου πωλητή είναι να αναγνωρίζει νέους πελάτες για την επιχείρηση και να πετυχαίνει 

πωλήσεις από αυτούς τους πελάτες. 
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4.2. ΡΟΛΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤQM ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η κατανόηση και η πεποίθηση στη φιλοσοφία και τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να 

εφαρμόσουν τις βασικές ιδέες της. Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν την αποτυχία των 

προγραμμάτων της ΔΟΠ που προκαλείται από την αδυναμία κατανόησης από πλευράς 

της ηγεσίας των βασικών εννοιών της (Hendricks & Singhal, 1999).  Η βασική ιδέα της 

φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αφορά την συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των πελατών. Με βάση αυτή την αντίληψη, η ολοκληρωμένη υιοθέτηση 

των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας απαιτεί τις αλλαγές στην στάση όλων των 

εργαζομένων με σκοπό την αποδοχή της ποιότητας του πολιτισμού, την προθυμία τους 

να αλλάξουν, αλλά και τη συνεχή βελτίωση (Crosby, 1979). 

Η φιλοσοφία των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας πρέπει να επεκτείνεται σε 

όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Το έργο της θα είναι εφαρμόσιμο μόνο εάν το σύνολο 

της οργάνωσης, από τη διοίκηση μέχρι τις χαμηλότερες τάξεις της οργάνωσης, 

υιοθετήσουν την ποιότητα ως φιλοσοφία και τρόπο εργασίας. Όταν η κουλτούρα και η 

φιλοσοφία όλων των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό επικεντρώνεται στην ποιότητα, 

τότε και το αποτέλεσμα της παραγωγής δεν θα μπορεί παρά να είναι ποιοτικό (Irani et 

al., 2002). Η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα μπορούσε επίσης να εκφραστεί και ως μια 

αλλαγή στον τρόπο εργασίας ενός οργανισμού . Αναλύοντας την φιλοσοφία της ,θα την 

χαρακτηρίζαμε ως μια προσπάθεια για αλλαγή στην κουλτούρα , στους κανόνες  και τις 

αξίες , στις  πεποιθήσεις, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και στον τρόπο 

λειτουργίας  ενός οργανισμού (Hendricks & Singhal, 2000). Πολλοί συγγραφείς έχουν 

επισημάνει τον κεντρικό ρόλο τον οποίο οφείλει να έχει η ηγεσία στις αναγκαίες ριζικές 

αλλαγές οι οποίες επιτελούνται στην κουλτούρα και στον τρόπο της εργασίας σε έναν 

οργανισμό.  

Οι οργανωτικές αλλαγές όμως αποτελούν μια μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη 

διαδικασία. Έχουν ως στόχο μια συνειδητή και ελεγχόμενη ανάπτυξη εστιάζοντας 

επίσης και στην αλλαγή της οργάνωσης με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της οργάνωσης (Mehra et al., 2001).  

Είναι σημαντικό ότι όλες οι αλλαγές (οργανωτικές, τεχνικές, τεχνολογικές και 

διαπροσωπικές) θα πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ τους δυναμικά, γιατί μεμονωμένα 

δεν μπορούν να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
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Όπως τονίστηκε και πιο πάνω η κατάλληλη εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ   μπορεί να 

δημιουργήσει μια κουλτούρα ποιότητας, στην οποία ο στόχος του κάθε εργαζομένου 

είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Ο κύριος στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους 

εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη της μέγιστης κατανομής της εξουσίας 

και την ευθύνη της ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας την αποστολή, το 

όραμα, τους στόχους και τις πολιτικές οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται από τους 

εργαζομένους δημιουργώντας το απαραίτητο σύστημα αξιών μέσα στη επιχείρηση 

(Ross, 1995). 

Η κουλτούρα ενός οργανισμού αποτελεί για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν 

τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται έτσι ώστε να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς 

στόχους και να ικανοποιήσουν τους πελάτες (Hinton & Schaffer, 1994). Επίσης η 

κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να μετρηθεί με το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι είναι 

σε θέση να εντοπίσουν ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία και στη συνέχεια να 

ανταποκριθούν σε αυτό επιτυγχάνοντας το δυνατότερο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, 

επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται ευέλικτα στις αλλαγές, 

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών του. Διότι αποδεδειγμένα οι πελάτες 

αποτελούν ζωτικής σημασίας κύτταρο για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας μέσα στην 

επιχείρηση η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές. 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η ΔΟΠ αποτελεί μια 

διαχειριστική προσέγγιση η οποία βασίζεται στην ποιότητα της οργάνωσης, 

επιτρέποντας την παρακολούθηση και την προσαρμογή των αλλαγών στο περιβάλλον, 

όπως επίσης και τις αλλαγές στην οργάνωση, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

στην ευελιξία της οργάνωσης σε σχέση με τις εξωτερικές αλλαγές (Maull et al., 2001). 

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με τη γενική έννοια 

της, δίνει έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, τη διαχείριση των διαδικασιών, την 

συνεχή βελτίωση, την κατάρτιση και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στον 

οργανισμό.  

Η αποδοτική μετάδοση της ιδέας της ΔΟΠ εξασφαλίζει ένα χαμηλό επίπεδο  στις 

διακυμάνσεις της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας, και βοηθάει 

προκειμένου να βελτιωθεί η ικανοποίηση των πελατών. Στην ουσία λοιπόν, η επιτυχής 

εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον οργανισμό εξαρτάται από 

την εναρμόνιση της με την υπάρχουσα οργανωτική κουλτούρα (Prajogo, 1999). Αν 

υπάρχει συμβατότητα, η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορεί να 
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ενσωματωθεί πιο εύκολα στην οργανωτική κουλτούρα, ως μια συνισταμένη των κοινών 

αξιών, των αρχών και των κανόνων της ποιότητας. Η βάση αυτής της κουλτούρας είναι 

η δέσμευση και η ευαισθητοποίηση για την ποιότητα και η δέσμευση στην οργάνωση.   

4.3 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εταιρίες κολοσσοί της Αμερικής όπως η Ford και η 

Xerox είχαν απολέσει μεγάλα μερίδια αγοράς από τις αντίστοιχες Ιαπωνικές εταιρίες τα 

προϊόντα των οποίων πουλούσαν περισσότερο όντας ποιοτικά ανώτερα (Anschutz, 

1995). Υπό τον φόβο της ανεπανόρθωτης καταστροφής και του αφανισμού τους 

απευθύνθηκαν σε ειδικούς συμβούλους ποιότητας όπως ο Deming προκειμένου να τους 

βοηθήσουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορική αναδρομή διαπιστώνουμε ότι οι ανησυχίες των 

επιχειρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας, ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, 

κατά την περίοδο της οικονομικής τους ανάπτυξης. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν 

είναι απλώς ένα εργαλείο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

είναι και ένας τρόπος διαχειριστικής σκέψης για κάθε τύπο εταιρείας. Οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Spiro et all., 

2008). Με την οικονομία της ελεύθερης αγοράς σε πολλά μέρη του κόσμου, τα αγαθά 

μπορούν πλέον να παράγονται σε οποιοδήποτε σημείο, όπου το κόστος παραγωγής 

είναι το φθηνότερο. 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές  και τις εισαγωγές με 

ποικίλους τρόπους όπως: α) ο ανταγωνισμός των τιμών έχει γίνει πιο σκληρός, β) πλέον 

η διαφοροποίηση των προϊόντων κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα ζήτησης, γ) η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία των προϊόντων έχουν γίνει απαραίτητα προαπαιτούμενα. 

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες εστιάζουν στην σχέση ποιότητας και  πωλήσεων σε 

αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες στις οποίες οι επιχειρήσεις έδιναν σημασία στην 

αξία και στην σχέση των κερδών μέσω των πωλήσεων. Στην ουσία  οι εταιρείες όταν 

εξέταζαν ζητήματα που σχετίζονταν με την αύξηση των πωλήσεων τους κατέφευγαν σε 

λύσεις οι οποίες αφορούσαν τη βελτίωση του τμήματος των πωλήσεων (Kitchens, 

1997). Κάθε βήμα σε μια διαδικασία πώλησης θα πρέπει να γίνεται με σαφώς 

καθορισμένες προσπάθειες και οι ενέργειες θα πρέπει να σχεδιάζονται με σαφήνεια. 

Προφανώς βασικός στόχος  των επιχειρήσεων είναι τα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα 

κέρδη απλά έχει αλλάξει ο τρόπος επίτευξης τους από τις εταιρίες. Η επιτυχία των 
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επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, στις οποίες 

σημαντικό ρόλο αποτελεί η ποιότητα. Εξάλλου δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε μια παγκοσμιοποιήμενη αγορά στην οποία 

οι πελάτες αν δεν τους καλύψει η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών της μίας 

επιχείρησης μπορούν να απευθυνθούν σε μια τεράστια αγορά (Powell, 1995). 

Ο απώτερος στόχος της διαδικασίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι να 

εξασφαλίσει ότι το σύνολο του οργανισμού επικεντρώνεται στους πελάτες και 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους (Lakshman, 2006). Η λειτουργία του 

τμήματος των πωλήσεων είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μέσω των οποίων θα διατηρηθεί η εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης. Η λειτουργία των πωλήσεων μπορεί να παρέχει σημαντική 

πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες οι οποίες εμφανίζονται βραχυπρόθεσμα, ενώ δεν 

θα πρέπει να ξεχνά το μέλλον, εντοπίζοντας τις  νέες ευκαιρίες , ικανοποιώντας  επίσης 

τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών  

Είναι σημαντικό, οι εργαζόμενοι στον οργανισμό συνεχώς να καταρτίζονται και να 

παρέχεται επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση η οποία να αφορά τις μεθόδους και την 

έννοια της ποιότητας που περιλαμβάνει συνήθως τις αρχές Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, τις δεξιότητες της ομάδας, και την επίλυση προβλημάτων (εκπαίδευση που 

αφορούν την ποιότητα) (Churchill et all., 1993). Κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για να 

εργάζονται μαζί σε μια ατμόσφαιρα που να καλλιεργεί την ατομική πρωτοβουλία. 

 

Βασικό ρόλο για μια εταιρεία αποτελεί  ο προσδιορισμός το τι θέλει ο πελάτης και το τι 

χρειάζεται επειδή οι ανάγκες του καθορίζουν τις πωλήσεις και τελικά την κερδοφορία 

των οργανισμών. Για να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία, ένας 

οργανισμός πρέπει να κατανοήσει την αξία των πελατών της και να επιδιώξει να 

δημιουργήσει τα κατάλληλα προϊόντα τα οποία μπορούν να παρέχονται σε σημαντικά 

χαμηλότερο κόστος ανάλογα και με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα την οποία επιζητεί 

ο πελάτης. 
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4.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Η απόδοση του οργανισμού δείχνει το πώς ένας οργανισμός φτάνει στην αποστολή και 

τους στόχους τους οποίους είχε θέσει.  Η οργανωτική απόδοση των επιχειρήσεων 

επικεντρώνεται κυρίως στην οικονομική και την οργανωτική προοπτική. Η οικονομική 

προοπτική δίνει έμφαση στη σημασία των εξωτερικών παραγόντων της αγοράς, όπως η 

ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων. Από την άλλη η οργανωτική πλευρά βασίζεται 

σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης( 

όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση και η υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ από τους 

εργαζομένους). 

 

Από το 1980 και μετά οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις θετικές 

επιπτώσεις των πρακτικών της ΔΟΠ στη συνολική αποτελεσματικότητα και τις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων (Hinton & Schaffer, 1994). Πρόσφατες μελέτες έχουν 

προσπαθήσει να προσεγγίσουν και να συνδέσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι 

επιχειρήσεις για βελτίωση της απόδοσης με τα κριτήρια των γνωστών μοντέλων που 

αφορούν τα Βραβεία Ποιότητας (Hendricks & Singhal, 1997). Τα βραβεία Ποιότητας 

παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο για την αξιολόγηση κατά την οποία οι οργανώσεις 

μπορούν να μετρήσουν τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας τους αλλά και των 

αποτελεσμάτων τους.  

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία αφορά τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας έχει απασχολήσει  πολυάριθμους μελετητές σε όλο τον κόσμο.  Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ποιότητα του προϊόντος που 

παράγεται, την παραγωγικότητα και την οργανωτική αποτελεσματικότητα, καθώς και 

την οργανωτική απόδοση και την ανταγωνιστικότητα (Mehra et all, 2001). Είναι μια 

ομαδική δραστηριότητα η οποία απαιτεί έμφαση σε μια νέα κουλτούρα και καλεί για 

την πειθαρχία και την ποιότητα της γνώσης. Πολλές μελέτες έχουν ερευνήσει σε βάθος 

τις πρακτικές της ΔΟΠ και πως αυτές παρέχουν μια προσέγγιση για τη βελτίωση της 

οικονομικής θέσης των οργανισμών. Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές έχουν καταφέρει να 

παρέχουν αποδείξεις ότι η ΔΟΠ έχει θετικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική 

απόδοση  αλλά και εν γένει στη συνολική απόδοση της επιχείρησης (Irani et all, 2002). 

Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια σημαντική και θετική 

επίδραση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

οργανισμών και στην ικανοποίηση του πελάτη, η οποία, με τη σειρά της, βελτιώνει 
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σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών αυτών (Terziovski & Samson, 

1999).   

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση η 

οποία βοηθάει τη στήριξη της βελτίωσης των οργανωτικών επιδόσεων. Έχει ευρέως 

θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία διαχείρισης για τη σταθερότητα των 

επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ,την ευημερία και την διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

Η μέτρηση της ποιότητας αντιμετωπίζει συνήθως τα κρίσιμα ερωτήματα όπως το γιατί 

μετράμε τα πράγματα, τι θα πρέπει να επιλέξουμε για να μετρήσουμε, και το πώς 

μπορούμε να τα μετρήσουμε. Επικεντρώνεται σε οργανωτικά συστήματα και επιδιώκει 

να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα (Feng et all, 2008). Περιλαμβάνει τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων, και τις μετέπειτα κατάλληλες βελτιώσεις. Όπως έχει υπογραμμιστεί 

και από τον Deming είναι αδύνατο να βελτιώσουμε το οτιδήποτε αν πρώτα δεν έχουμε 

βρει τον τρόπο να το μετρήσουμε. Η οργανωτική απόδοση αναφέρεται στο πόσο καλά 

ένας οργανισμός επιτυγχάνει τους οικονομικούς του στόχους, έχοντας 

προσανατολισμένη την προσοχή του προς την αγορά (Hendricks and Singhal,2000).  

Παλαιότερες μελέτες  χρησιμοποιούσαν ως μέτρο σύγκρισης τους δείκτες οικονομικής 

απόδοσης, τέτοιου είδους προσεγγίσεις όμως μπορεί να αποφέρουν εσφαλμένα 

αποτελέσματα (Subedi, & Maheshwari, 2007). Πλέον γίνονται ευρέως αποδεκτοί και 

άλλοι τρόποι μετρήσεως της απόδοσης οι οποίοι χρησιμοποιούν τόσο τα οικονομικά 

όσο και τα κριτήρια της αγοράς. Τέτοιου είδους μέτρα εμφανίζονται ακολούθως:  

1) μέσω της επιστροφής της επένδυσης (ROI),  

2) μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς, 

3) μέσω του περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων,   

4) μέσω της αύξησης των πωλήσεων 

Η διαδικασία ανάλυσης της απόδοσης  διασφαλίζει ότι όλες οι αποκλίσεις λαμβάνονται 

κατάλληλα υπόψη, μετρώνται και ανταποκρίνονται με συνέπεια. Ένας οργανισμός 

πρέπει να αναλύσει τις αλλαγές οι οποίες προκύπτουν στο εσωτερικό του αλλά και του 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται (Hinton & Schaffer, 1994).  Επιπλέον, οι 

διαχειριστές θα πρέπει να αναλύσουν τις μεταβολές οι οποίες ανιχνεύονται και να 

παρέχουν συνεπή ανταπόκριση και βελτίωση. Μέσα από αυτήν την διαδικασία θα 
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μπορέσει η επιχείρηση να διασφαλίσει την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών της 

προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο αποτέλεσμα. μέσω της σταθερότητας, της 

ανάπτυξης ,της ευημερίας και της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

4.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Τα οφέλη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν θα πρέπει να κρίνονται στις 

βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αλλά θα πρέπει να υπάρχει υπομονή και πίστη στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την 

χρηματοοικονομική αλλά και την συνολική επίδοση της επιχείρησης (Hendricks & 

Singhal, 2000). Από πολλούς ερευνητές οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 έχουν 

ταυτιστεί με την διαπίστωση της αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησης μέσω του 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.  

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες όμως, στη δεκαετία του 1980 κυρίαρχο 

ρόλο σηματοδοτεί η υιοθέτηση της ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια 

στρατηγική διαχείρισης μέσω της οποίας προωθείται σε ολόκληρη την επιχείρηση η 

ιδέα της ποιότητας, έχοντας ως έμφαση τον προσανατολισμό προς τον πελάτη και το 

περιβάλλον (Yusof & Aspinwall, 2000). Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ΔΟΠ ως 

ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να παράγουν και να παραδίδουν προϊόντα ή υπηρεσίες, 

οι οποίες είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της. Η 

προσοχή στην ποιότητα δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, 

μέσω τόσο των επιπτώσεων στο κόστος παραγωγής αλλά και μέσα από τα κέρδη. 

Επίσης τις προηγούμενες δεκαετίες τα θέματα τα οποία αφορούσαν την ποιότητα 

επικεντρώνονταν κυρίως σε τομείς στους οποίους ο ρόλος της μπορούσε να βοηθήσει 

στην προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η 

επιρροή που η ποιότητα είχε σε θέματα  εξοικονόμησης κόστους ήταν πάντα  πιο 

προσιτή όταν διερευνούνταν οι κύριες οικονομικές συνέπειες της (Subedi & 

Maheshwari, 2007). Κατά την τελευταία δεκαετία, όμως, οι ερευνητές και οι εταιρείες 

έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να έχει σε θέματα οικονομικών 

αποτελεσμάτων του οργανισμού αλλά και κερδοφορίας . Στον τομέα αυτόν εμπίπτουν 

πολλές και διαφορετικές μεταβλητές, εκτός από τη βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών 

(όπως η τιμολόγηση, η διανομή, ο ανταγωνισμός  και η διαφήμιση), οι οποίες μπορούν 

να επηρεάσουν τα κέρδη της εταιρείας. 
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Για την επίτευξη κερδοφορίας, απαιτείται η εξασφάλιση της απόλυτης ικανοποίησης 

των πελατών μέσω των προϊόντων ή υπηρεσιών που τους προσφέρονται (Saizarbitoria, 

2006). Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οργανώσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα 

διαχείρισης της καλής ποιότητας μέσω του οποίου θα μπορεί να ελέγχει το προϊόν ή την 

υπηρεσία που πρόκειται να κατασκευαστεί και τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αγοράς-στόχου.  

Θέλοντας να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην προσέγγιση αυτή, θα πρέπει να 

τονίσουμε πως η ίδια η εταιρεία θα πρέπει πρώτα να οργανώσει ένα σύστημα ποιότητας 

μέσα από το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια στα οποία θα 

αξιολογούνται τα προϊόντα (Powell, 1995). Μέσω των κριτηρίων θα μπορούν να 

αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το οποίο θα 

παράγεται για την αγορά. Για να είναι όμως πιο κατανοητή η προσέγγιση αυτή 

παρακάτω αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούν τα 

παραγόμενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες: 

4.5.1.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πιο βασικό χαρακτηριστικό είναι το προσχέδιο 

του προϊόντος. Είναι λογικό διότι αφορά τον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος, πάνω 

στον οποίο διαπιστώνονται αν πληροί τις αρχικές προτιμήσεις και επιθυμίες των 

καταναλωτών (Prajogo, 1999).   

 

4.5.2. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ως συνέχεια του πρώτου χαρακτηριστικού θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το ποσοστό 

στο οποίο το τελικό προϊόν έχει πετύχει τις αυστηρές  προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν 

στα αρχικά σχέδια και τις μελέτες. Προφανώς και το ιδεατό σενάριο είναι τα προϊόντα 

να κατασκευάζονται ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές μέσω των οποίων 

σχεδιάζονται αλλά θα πρέπει να οριοθετείται και ένα ποσοστό ομαλής προσέγγισης 

στην παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος (Black & Porter, 1996). 

 

 

 



 

34 

4.5.3.  Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Τα δύο προηγούμενα χαρακτηριστικά επαφίονταν στις διαδικασίες και στον σχεδιασμό 

του προϊόντος ενώ το τελευταίο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με σωστή και καλή 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η εμπιστοσύνη των πελατών, η ικανοποίηση τους και η 

αφοσίωση τους μπορεί να εδραιώσει την θέση του τελικού προϊόντος μας στην αγορά 

(Irani et al, 2004).  Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι πολλές φορές δεν έχει 

σημασία πόσο καλό μπορεί να είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, αν δεν παρουσιάζονται 

ανάλογα στους πελάτες, και αν δεν καλύπτουν τις όποιες ανησυχίες των πελατών. Αν 

λοιπόν δεν δίνεται η δέουσα προσοχή στις ανάγκες των πελατών και στην ικανοποίηση 

τους, τότε δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη, δύο 

αρετές οι οποίες  παίζουν βασικό ρόλο στην αναγνώριση του προϊόντος ή της υπηρεσία 

στην αγορά και στην εν γένει βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται και ο απώτερος στόχος του κάθε 

οργανισμού ή επιχείρησης ο οποίος  είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. Η επίτευξη της 

μεγιστοποίησης του κέρδους συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση της 

αντιλαμβανόμενης αξίας την οποία προσδοκά ο πελάτης όταν αποκτά τα προϊόντα ή 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες (Heras et al, 2000). Όσο υψηλότερη είναι η 

αντιλαμβανόμενη αξία, τόσο περισσότερο οι πελάτες θα είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν την υψηλότερη τιμή η οποία με την σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερος 

κέρδος. 

Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε πώς ο οικονομικός αντίκτυπος της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία. Στην ουσία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 

ότι  η επιτυχία και η αποτυχία των εφαρμογών της ΔΟΠ συχνά κρίνεται από τη 

σύγκριση των πραγματικών ωφελειών έναντι των αρχικών  προσδοκιών τους οποίους 

θέτει ο κάθε οργανισμός (Terziovski & Samson, 1999). Εάν οι επιχειρήσεις θέτουν 

υψηλές και μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει μια 

εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ, τότε κινδυνεύουν με αποτυχία ακόμα και εκείνες οι 

εφαρμογές της, οι οποίες έχουν αποδώσει αρκετά καλά αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα ιστορικά στοιχεία καθώς επίσης και στο 

όραμα των δύο βιομηχανιών (TOYOTA & ΧΡΩΤΕΧ). Επίσης αναλύονται τα 

συστήματα ολικής ποιότητας των δύο εταιρειών και εξετάζεται η σύνδεση την οποία 

έχουν με την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους είτε στην βελτίωση της κερδοφορίας 

είτε στην αύξηση των πωλήσεων τους. Τέλος παρουσιάζεται μια πιλοτική εφαρμογή 

μέσω ερωτηματολογίου για την εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ προκειμένου να διαπιστωθεί ο 

βαθμός στον οποίο η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές της ΔΟΠ. 

5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤOYOTA ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ       

 

Η TOYOTA είναι ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία που εδρεύει στην πόλη Toyota, 

Aichi,  της Ιαπωνίας. Το 2013 η πολυεθνική εταιρεία διέθετε 333.498 εργαζόμενους σε 

όλο τον κόσμο και από το Μάρτιο του 2013 είναι η δέκατη τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία 

στον κόσμο με βάση τα έσοδα. Η TOYOTA ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 

αυτοκινήτων το 2012 (από την παραγωγή), και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η εταιρεία 

ανέφερε ότι παρήγαγε το 20.000.000-ό της όχημα. Από τον Νοέμβριο του 2013 είναι 

επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ιαπωνία από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, 

καθώς και από τα έσοδα (wikipedia.org, 2014). 

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Kiichiro Toyoda το 1937, ως θυγατρική από την εταιρεία 

του πατέρα του, για τη δημιουργία αυτοκινήτων. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1934, ενώ 

ήταν ακόμα τμήμα της TOYOTA, δημιούργησε το πρώτο της προϊόν, τον κινητήρα 

Type A, και το 1936 το πρώτο της επιβατικό αυτοκίνητο, το TOYOTA AA 

(wikipedia.org, 2014). Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος την βρίσκει να κατασκευάζει 

στρατιωτικά φορτηγά ενώ στις μέρες μας η TOYOTA αποτελεί έναν πραγματικό 

γίγαντα με δραστηριότητες που ξεφεύγουν από την παραγωγή αυτοκινήτων. Γεωργικά 

μηχανήματα, υφάσματα, ηλεκτρικές ραπτομηχανές και αργαλειοί, ρομποτική, 

οικονομικές υπηρεσίες και βιοτεχνολογίες συνεισφέρουν στον τεράστιο τζίρο της, ενώ 
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η φιλοσοφία της αφορά την ανάπτυξη της τόσο σε δίκτυο, όσο και σε εγκαταστάσεις 

κατασκευής και έρευνας, που θα της επιτρέψουν να εξελίξει τα αυτοκίνητά της. Το 

2008, οι ετήσιες πωλήσεις της TOYOTA ξεπέρασαν αυτές του ομίλου της General 

Motors, κάνοντας την TOYOTA το νούμερο ένα στον κόσμο (sportdrive.gr, 2008). 

Στο εμπορικό σήμα της TOYOTA, υπάρχουν τρεις οβάλ κύκλοι, οι οποίοι 

συνδυάζονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας το γράμμα «Τ» , δηλαδή το αρχικό γράμμα 

του ονόματος της TOYOTA. Η αλληλοεπικάλυψη των δύο κατακόρυφων οβάλ 

κύκλων, στο εσωτερικό του μεγαλύτερου κύκλου, εκφράζουν την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία της ΤΟΥΟΤΑ, η οποία μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει μια αμοιβαία 

επωφελή σχέση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πελάτες και την ίδια την εταιρία. 

Επιπρόσθετα, ο μεγαλύτερος οβάλ κύκλος που πλαισιώνει τους δύο εσωτερικούς, 

αντιπροσωπεύει την παγκόσμια επέκταση της τεχνολογίας TOYOTA και την ιδιαίτερη 

προτίμηση που εκδηλώνει συνεχώς το καταναλωτικό κοινό σε όλο το κόσμο για τα 

προϊόντα της, καθώς επίσης και τις απεριόριστες δυνατότητες της μάρκας για το μέλλον 

(6thgear.gr, 2012). 

Η TOYOTA έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της έχοντας 

αποκτήσει φήμη για την παραγωγή οχημάτων τα οποία είναι πολύ υψηλής ποιότητας σε 

όλο τον κόσμο. Η ίδια η εταιρεία πιστεύει στον έλεγχο της ποιότητας τον οποίο θεωρεί 

ως βασικό μέρος των δραστηριοτήτων της για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών 

που και να είναι οικονομικά και να υπερβαίνουν τις ανάγκες των πελατών της. 

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της , ενημερώνει και εκπαιδεύει 

όλα τα μέλη της σε δραστηριότητες ελέγχου της ποιότητας (Προσέγγιση της TOYOTA 

στην ποιότητα, 2014). 

Η ποιότητα της TOYOTA βασίζεται στην ευελιξία και την ομαδική εργασία των μελών 

που την απαρτίζουν. Η προσεκτική επιλογή και η συνεχής δομημένη εκπαίδευση έχει 

οδηγήσει σε ένα εργατικό δυναμικό που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, ευέλικτο και με 

υψηλά κίνητρα, το οποίο μπορεί να δεσμευτεί για τη διατήρηση και τη βελτίωση της 

απόδοσης της εταιρείας (Προσέγγιση της TOYOTA στην ποιότητα, 2014). 

Η φιλοσοφία της είναι βασισμένη στην δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης σχέσης με 

τους προμηθευτές της, μέσω της έγκαιρης επιλογής και τη συνεχούς κοινής ανάπτυξης 

των κατάλληλων διαδικασιών. Αυτό επέτρεψε στους προμηθευτές της  να συμβάλλουν 

ενεργά στις βελτιώσεις στο σχεδιασμό και στη διαδικασία παραγωγής. Η Εταιρεία 

εξετάζει συνεχώς τους στόχους και τα επιτεύγματα της για να διασφαλίσει ότι θα 
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συνεχίσει ο πελάτης να απολαμβάνει την ίδια ευχαρίστηση κάθε φορά (Προσέγγιση της 

TOYOTA στην ποιότητα, 2014). 

5.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η φιλοσοφία της ΔΟΠ στην TOYOTA, αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας δύο βασικές 

αρχές:  

 η ποιότητα είναι χτισμένη μέσα σε κάθε στάδιο  

 η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί συνεχώς. 

 Από την ίδρυσή της, η αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA, κέρδισε το βραβείο Deming 

το 1965 και το Βραβείο Ποιοτικού Ελέγχου το 1970, μετά την εισαγωγή του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας (SQC) το 1949. Έχει εφαρμόσει τις αρχές τη Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (TQM) με βάση τις σταθερές τις συνεχούς βελτίωσης (kaizen) αλλά 

και της συνολικής συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων(είτε εσωτερικά με 

τους εργαζομένους είτε εξωτερικά με τους προμηθευτές) (toyota-global.com, 2014). 

Η έννοια Kaizen είναι μια βασική επιχειρηματική στρατηγική της TOYOTA η οποία 

αναπτύχθηκε έχοντας ως στόχο να βελτιώσει σταδιακά τις διαδικασίες που εμπλέκονται 

με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Μέσω της φιλοσοφίας αυτής μπορεί να 

επιτευχθεί  ένα ανώτερο ποιοτικά αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο με λιγότερη 

προσπάθεια. Καμία διαδικασία δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί τέλεια, αλλά μπορεί 

πάντα να βελτιωθεί (toyota-global.com, 2014).  

 

Η TOYOTA βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη δεκαετία 

του 1980, όταν έγινε σαφές ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό στην ιαπωνική ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα. Τα γιαπωνέζικα αυτοκίνητα άντεχαν περισσότερα χρόνια από τα 

αμερικάνικα, ενώ και η συχνότητα με την οποία παρουσίαζαν βλάβες ήταν μικρότερη. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1990 ήταν ξεκάθαρο ότι σε σύγκριση με άλλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες της Ιαπωνίας, η TOYOTA είχε κάτι που την έκανε ακόμη πιο 

ξεχωριστή. Ήταν ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των αυτοκινήτων που οδηγούσε 

σε διαδικασίες και προϊόντα ασύγκριτης συνεκτικότητας. 

Η Toyota σχεδίαζε περισσότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα σε συντομότερο χρόνο, 

πετυχαίνοντας όμως ανταγωνιστικό κόστος παρά τους συγκριτικά υψηλούς μισθούς 

των Ιαπώνων εργατών. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι κάθε φορά που η 
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TOYOTA βρισκόταν σε αδυναμία και έμοιαζε ευάλωτη στον ανταγωνισμό, κατόρθωνε 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και επανερχόταν δριμύτερη (Jeffrey K. Liker, 2004). 

5.2.1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΟΤΑ  

Η σημαντικότερη κατάκτηση της TOYOTA ήταν η κατασκευαστική της φιλοσοφία που 

ονομάστηκε Σύστημα Παραγωγής TOYOTA (ΣΠΤ). Το ΣΠΤ βασίζεται σε πέντε 

βασικές αξίες (γνωστές και με την ρήση «The Toyota Way» ) οι οποίες είναι κοινές και 

ασκούνται από όλους τους  υπαλλήλους της TOYOTA σε κάθε επίπεδο στην 

καθημερινή τους εργασία αλλά και στις σχέσεις τους (Jeffrey K. Liker, 2004). Οι αρχές 

αυτές παρουσιάζονται ακολούθως: 

Ι)Συνεχής βελτίωση 

 Πρόκληση: Για να διατηρηθεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα και να ανταποκριθούν 

όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε πρόκληση με  θάρρος και δημιουργικότητα απαιτείται 

όλοι να συνειδητοποιήσουν τις αξίες του ίδιου του οράματος. 

 Kaizen: Με απλά λόγια οι αρχές του Kaizen αφορούν την συνεχή βελτίωση. 

Δεδομένου ότι καμία διαδικασία δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια, υπάρχει πάντα 

χώρος για βελτίωση. 

 Genchi Genbutsu: Προκειμένου να λύσεις ένα πρόβλημα θα πρέπει να πας στην 

πηγή για να διαπιστώσεις τις πραγματικές αιτίες του και να πάρεις τις σωστές 

αποφάσεις, με τη συναίνεση και την επίτευξη των στόχων που πάντα πρέπει να 

έχεις (TOYOTA Production System Brochure, 2014).   

ΙΙ) Σεβασμός για τους ανθρώπους  

 Σεβασμός: Η Toyota σέβεται τους ανθρώπους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή 

προσπάθεια προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες και να οικοδομήσει μια σχέση 

αμοιβαίας εμπιστοσύνη. 

 Ομαδική εργασία: Η Toyota ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και μεγιστοποιεί την ατομική και 

ομαδική απόδοση (TOYOTA Production System Brochure, 2014).   

Το Σύστημα Παραγωγής της TOYOTA δίνει την δυνατότητα σε όλα τα μέλη της 

ομάδας να βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση της ποιότητας με τη συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών . Η συμμετοχική δραστηριότητα επηρεάζει κάθε πτυχή της οργάνωσης της 

εταιρείας και περιλαμβάνει ένα κοινό σύνολο αξιών, γνώσης και κατάλληλων 

διαδικασιών. Επιπλέον εμπιστεύεται τους εργαζομένους  δίνοντας τους την δυνατότητα 
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με σωστά καθορισμένες ευθύνες σε κάθε βήμα της παραγωγής και ενθαρρύνοντας κάθε 

μέλος της ομάδας να αγωνιστούν για τη συνολική βελτίωση του οργανισμού (TOYOTA 

Production System Brochure, 2014). 

Το Σύστημα Παραγωγής της TOYOTA όπως είναι σήμερα έχει αναπτυχθεί και 

τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών. Ωστόσο, τα οφέλη που μπορούν να 

προκύψουν από τις τεχνικές και τις διαδικασίες διαχείρισης μπορούν επίσης να 

εφαρμοστούν και σε άλλους τύπους επιχειρήσεων. Το ΣΠΤ έχει εφαρμοστεί σε 

ολόκληρο τον οργανισμό, δίνοντας απτά οφέλη όσον αφορά την ποιότητα και την 

αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών της (TOYOTA Production System 

Brochure, 2014). 

Το Σύστημα Παραγωγής της TOYOTA έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια φήμη όντας 

το κορυφαίο σε επιχειρηματική φιλοσοφία, το οποίο  παρέχει μετρήσιμα οφέλη από την 

άποψη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στον τομέα των βιομηχανιών. 

Πολλοί κατασκευαστές έχουν στόχο να υιοθετήσουν τις αρχές του ΣΠΤ, ακόμα και 

πανεπιστημιακοί και σύμβουλοι διαχείρισης σε όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει 

στρατηγικές και προγράμματα βελτίωσης των επιχειρήσεων βάσει του ΣΠΤ (TOYOTA 

Production System Brochure, 2014). 

5.2.2. KAIZEN: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σε πολλούς οργανισμούς η διαδικασία της αλλαγής μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Στην 

TOYOTA οι συνεχείς αλλαγές είναι ένας τρόπος ζωής, χάρη στη βασική φιλοσοφία της 

εταιρείας για συνεχή βελτίωση γνωστή ως kaizen. Η φιλοσοφία Kaizen σημαίνει ότι 

όλα τα μέλη της ομάδας σε ολόκληρη την οργάνωση συνεχώς αναζητούν τρόπους για 

να βελτιώσουν τις λειτουργίες και τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας 

υποστηρίζοντας αυτή τη διαδικασία βελτίωσης. Η φιλοσοφία αυτή απαιτεί επίσης τη 

σαφήνεια όσον αφορά το τι πρόκειται να επιτευχθεί (καθορισμός σαφών στόχων που 

χρίζουν  βελτίωση)  (TOYOTA Production System Brochure, 2014). 

Η φιλοσοφία Kaizen είναι η καρδιά του Συστήματος Παραγωγής της TOYOTA.  

Όπως όλα τα συστήματα μαζικής παραγωγής, η διαδικασία της TOYOTA απαιτεί ότι 

όλα τα καθήκοντα, τόσο των ανθρώπων όσο και των μηχανημάτων, να καθορίζονται με 

μεγάλη ακρίβεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ποιότητα και η βελτίωση της 

αποδοτικότητα (TOYOTA Production System Brochure, 2014). 
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Στο ΣΠΤ, τα μέλη της ομάδας καλούνται να συμμετάσχουν σε γκρουπ ομάδων 

προκείμενου να εξετάσουν τις διαδικασίες και να κάνουν έγκαιρα προτάσεις, 

προκειμένου να κρατήσουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Δεν θα πρέπει να 

λειτουργούν και να συμπεριφέρονται  σαν μηχανές αλλά στην ουσία καλούνται να 

έχουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο των διαδικασιών. Μέσω της εμπλοκής τους η εταιρεία 

επιτυγχάνει να  δημιουργεί την ευθύνη για την επιτυχία της διαδικασίας, αυξάνοντας 

τόσο το ηθικό όσο και την ποιότητα. Οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου συζητηθούν οι αποκλίσεις στην ποιότητα 

και να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι για την εξάλειψη των αιτίων τους. Η λογική και 

το όφελος όλων των βελτιώσεων θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από την 

εφαρμογή (TOYOTA Production System Brochure, 2014). 

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η έννοια του Kaizen δεν βασίζεται 

μόνο σε βελτιώσεις οι οποίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από ειδικούς 

υπαλλήλους σε θέματα διαχείρισης. Στην πραγματικότητα, αφορά όλους τους 

εργαζομένους, στηριζόμενο στην ευρεία γνώση, τις δεξιότητες και την εμπειρία των 

ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά. Για παράδειγμα, στις  μονάδες παραγωγής που 

βρίσκονται στην Ευρώπη έγιναν περίπου 3.000 προτάσεις για βελτιώσεις σε μια χρονιά 

(TOYOTA Production System Brochure , 2014). 

5.2.3. ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Το Σύστημα Παραγωγής της TOYOTA οριοθετήθηκε με σκοπό να βλέπει πέρα από τις 

αρχές που είναι καθαρά σχετιζόμενες με τις διαδικασίες παραγωγής. Επεκτείνεται σε 

ολόκληρο τον οργανισμό, από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ μέχρι την διαχείριση, και 

την ανάπτυξη των προϊόντων. Η TOYOTA φροντίζει να γαλουχήσει μια αίσθηση της 

υπερηφάνειας και της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας. Οι αρχές αυτές 

εξασφαλίζουν ότι κάθε μέλος της ομάδας συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση των 

διαδικασιών όσο αποτελεσματικές και αποδοτικές είναι δυνατόν να παραμείνουν 

(TOYOTA Production System Brochure , 2014). 

Η φιλοσοφία Kaizen είναι ένα από τα θεμέλια του Συστήματος Παραγωγής της 

TOYOTA διότι δεν είναι μόνο μια διαδικασία, αλλά και μια στάση ζωής της ίδιας της 

επιχείρησης. Η συνεχής προσπάθεια της TOYOTA για τη βελτίωση εξασφαλίζει ότι οι 

πελάτες της θα έχουν πάντα άριστα προϊόντα για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 

και να απολαύσουν τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες. Η εταιρεία 

συνεργάζεται επίσης με τους πελάτες της προκειμένου να επιτύχει πιο άμεσα τις 
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βελτιώσεις των υπηρεσιών της προς αυτούς, και  να καταφέρει να βελτιστοποιήσει τις 

επενδύσεις τους σε προϊόντα της TOYOTA (TOYOTA Production System Brochure, 

2014). 

Όταν πρόκειται για την ποιότητα, δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμό στο Σύστημα 

Παραγωγής της TOYOTA. Η αρχή της αφορά την δημιουργία των απαραίτητων 

έλεγχων ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Με την εξασφάλιση 

ότι όλες οι διεργασίες είναι ορατές, βοηθούν στο να διασφαλιστεί ότι οι ανωμαλίες 

γίνονται άμεσα αντιληπτές και συνάμα αντιμετωπίσιμες. Βελτιώσεις γίνονται συχνά ως 

αποτέλεσμα της ανακάλυψης προβλημάτων (TOYOTA Production System Brochure, 

2014). 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι η έμφαση στην 

τυποποίηση. Οι πιο άμεσοι τρόποι ανάπτυξης,  βασίζονται σε τυποποιημένες εργασίες 

οι οποίες όχι μόνο διασφαλίζουν σταθερά υψηλά επίπεδα ποιότητας, αυξανόμενο ρυθμό 

παραγωγής, και παρέχουν ένα σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της συνεχούς 

βελτίωσης (TOYOTA Production System Brochure, 2014). 

Το Σύστημα Παραγωγής της TOYOTA ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών 

αποτελεσματικά και έγκαιρα, συνδέοντας κάθε παραγωγική δραστηριότητα στην 

πραγματική ζήτηση αγοράς. Προκειμένου να επιτευχθεί η ευελιξία και η 

αποτελεσματικότητα, έχοντας παράλληλα ομαλή ροή εργασιών, είναι απαραίτητο να 

έχουμε τα σωστά πράγματα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Τα μέλη της ομάδας 

μπορούν να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους χωρίς διακοπή, η οποία οδηγεί σε 

καλύτερη ποιότητα, έγκαιρη παράδοση, και την μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών 

(TOYOTA Production System Brochure, 2014). 

5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΠ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ/ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι ζωτικής σημασίας 

να διατηρήσεις και να αναπτύξεις την ισχυρή εικόνα της μάρκας . Για να διατηρήσεις 

και να αναπτύξεις την εμπορική εικόνα, είναι απαραίτητο να αυξηθεί περαιτέρω η 

εμπιστοσύνη των πελατών, με την παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας προϊόντων 

τα οποία να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τη ζήτηση των πελατών. Η 

TOYOTA είναι σε θέση αποτελεσματικά να διατηρήσει και να αναπτύξει την εικόνα 

της, έχοντας ως αποτέλεσμα να αυξήσει τα μεγάλα μερίδια πωλήσεων τα οποία κατέχει, 
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με στόχο τα έσοδα και τα κέρδη να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και  να ενισχύσουν 

την οικονομική κατάσταση της εταιρείας (TOYOTA Report, 2014). 

Το σύστημα παραγωγής της εταιρείας είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο του τι κάνει την 

TOYOTA διαφορετικά και καθιστά τα προϊόντα της μια κερδοφόρα επένδυση για τις 

επιχειρήσεις των πελατών της. Οι πελάτες της ξέρουν τι να περιμένουν όταν αγοράζουν 

από την TOYOTA - έναν επιχειρηματικό εταίρο με τη δύναμη και την ευελιξία για να 

καλύψει τις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς. Η ποιότητα των προϊόντων της 

TOYOTA, χάρη στην συνεχή προσπάθεια της εταιρείας για βελτίωση, έχει άμεση  

οφέλη για τους πελάτες τους .Οι δαπάνες περιορίζονται στο ελάχιστο, χάρη στην καλή 

απόδοση των  επενδύσεων με βάση την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία τους 

(TOYOTA Report, 2014). 

Η κερδοφορία της Toyota επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες 

περιλαμβάνουν:  

 

• τον όγκο των πωλήσεων οχημάτων,  

• τον συνδυασμό των μοντέλων και επιλογών οχημάτων τα οποία πωλούνται,  

• το κόστος της έρευνας και της ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών,  

• τις τιμές των πρώτων υλών,  

• την ικανότητα του ελέγχου του κόστους της ποιότητας,  

• την αποτελεσματική χρήση της παραγωγικής ικανότητας,  

• τη δυσμενή επίδραση της παραγωγής, λόγω της εξάρτησης από διάφορους 

προμηθευτές για την παροχή των προμηθειών,  

• τις μεταβολές στην αξία του γιεν και των άλλων νομισμάτων  

Η Toyota παραμένει ο ηγέτης στα κέρδη, τις πωλήσεις και την ποιότητα. O 

μεγαλύτερος αυτοκινητοκατασκευαστής στον κόσμο με την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου οικονομικού έτους (2013), κατέγραψε ρεκόρ κερδών τα 

οποία έφτασαν στα 2,29 τρις γεν (16,2 δις ευρώ), που ισοδυναμούν με 73,5% αύξηση 

σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος στο οποίο καταγράφηκαν 1,32 τρις γεν 

κέρδη(9,33 δις ευρώ). Ταυτόχρονα πρόκειται για νέο ρεκόρ κερδοφορίας της εταιρείας, 

το οποίο  καταρρίπτει το προηγούμενο του οικονομικού έτους 2007 με 2,27 τρις γεν  

(16 δις ευρώ) (Financial Results Toyota, 2014). 
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Επιπλέον, υπολογίζεται ότι τα 900 εκατ. γεν από τα κέρδη οφείλονται στην πτώση της 

ισοτιμίας του ιαπωνικού νομίσματος απέναντι στο δολάριο.  

Ειδικότερα, η Toyota πούλησε το διάστημα της 1 Απριλίου 2012 έως την 31 Μαρτίου 

2013 περίπου 9,1 εκατ. αυτοκίνητα σε όλον τον κόσμο, δηλαδή 245.369 περισσότερα 

σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην Ιαπωνία έφτασε τις 2,4 εκατ. 

πωλήσεις, στη Βόρεια Αμερική τις 2,5 εκατ. και στην Ευρώπη τις 844.003 (+44.918). 

Μόνον στις υπόλοιπες ασιατικές χώρες είχε μία ελαφρά κάμψη της τάξης των 75.000 

αυτοκινήτων, καθώς πούλησε περίπου 1,6 εκατ. οχήματα (Financial Results Toyota, 

2014). 
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5.4 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΤΕΧ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. (η πλήρης επωνυμία της είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ) 

δημιουργήθηκε το 1945 ως Ομόρρυθμος Εταιρεία και απέκτησε την σημερινή νομική 

μορφή της ανώνυμης Εταιρείας το 1963 (chrotex.gr, 2014). 

Οι κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται: 

 Στην Αθήνα για τον Εμπορικό - Οικονομικό (Ε/Ο) κλάδο, και 

 Στον Ασπρόπυργο Αττικής για τον Βιομηχανικό - Τεχνικό (Β/Τ) κλάδο που 

περιλαμβάνει: Παραγωγή, Συσκευασία, Τεχνικά τμήματα, Εργαστήρια Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D), Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας (Q.C.), Προμήθειες, 

Αποθήκευση, Διακίνηση όπως επίσης και την Διασφάλιση Ποιότητας. 

Λειτουργούν επίσης άλλα δύο Υποκαταστήματα στην Ελλάδα: 

 Στη Θεσσαλονίκη γραφείο πωλήσεων και τμήμα αποθήκευσης και διακίνησης 

ετοίμων προϊόντων. 

 Στον Βόλο εργοστάσιο παραγωγής.         

                                    

 

           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Παράλληλα η ΧΡΩΤΕΧ έχει ιδρύσει δυο Υποκαταστήματα στην Βουλγαρία και την 

Ρουμανία ενώ έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της 

Σερβίας, της Κύπρου, της Αλβανίας και της Μέσης Ανατολής αποδεικνύοντας έτσι την 

διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της (Εγχειρίδιο ποιότητας, 2014). 

 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ 

Το προσωπικό που απασχολείται στην Ελλάδα ανέρχεται στα 230 άτομα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να διαπιστώσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εργαζομένων της εταιρείας ΧΡΩΤΕΧ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

A/A ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 Δημοτικό 32 13.92% 

2 Κατωτέρα και Δημοτικό 10 4.35% 

3 Γυμνάσιο 10 4.35% 

4 Γυμνάσιο και Τεχνική 

επαγγελματική κατάρτιση 
5 2.17% 

5 Λύκειο 55 23.91% 

6 Ελεύθερες σπουδές (Λύκειο) 50 21.74% 

7 Τ.Ε.Ι. 10 4.35% 

8 Πανεπιστήμιο 40 17.39% 

9 Μεταπτυχιακές σπουδές 15 6.52% 

10 Διδακτορικό 3 1.30% 

(Στοιχεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) 

Σε όλη την πορεία της, η Εταιρεία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, συνεχή 

επιστημονική έρευνα και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων εμπορικής πολιτικής. 

Ενδεικτικό είναι ότι είναι από τις πρώτες Εταιρείες που από το 1993 πιστοποιήθηκε από 

τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) σύμφωνα με το ISO 9004/1993, το 

οποίο στην συνέχεια αναβάθμισε το 1995 ISO 9001/1993, το 2001 ISO 9001/2000 και 

το 2008 επιπλέον με το ISO 14001/2004 (Διαφημιστικό Φυλλάδιο ΧΡΩΤΕΧ). 

Η στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας σήμερα εστιάζεται στην έρευνα, την ανάπτυξη, 

την παραγωγή και την διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων άριστης ποιότητας. Τα 

εργαστήρια της Εταιρείας είναι στελεχωμένα με έμπειρο και εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, που αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για την ικανοποίηση 

των σύγχρονων τάσεων και λύσεις για τις ανάγκες των πελατών της (Διαφημιστικό 

Φυλλάδιο ΧΡΩΤΕΧ). 
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Τα δύο εργοστάσια της ΧΡΩΤΕΧ στον Ασπρόπυργο και στο Βόλο, διαθέτουν 

εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να επεξεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις πρώτες ύλες. Σε συνδυασμό με τον αυστηρό, σχολαστικό και συστηματικό 

ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έχουν σαν αποτέλεσμα αυτή τη 

σταθερή, υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας για την οποία επανειλημμένα 

έχει βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς ποιότητας από το 1964 (Διαφημιστικό 

Φυλλάδιο ΧΡΩΤΕΧ). 

Σήμερα με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των κατασκευών εμφανίζονται 

ολοένα και πιο συχνά ανάγκες για χρώματα με ιδιαίτερες ιδιότητες. Ξεκινώντας από την 

κεντρική στρατηγική επιλογή της ΧΡΩΤΕΧ για ανάπτυξη και παραγωγή 

εξειδικευμένων προϊόντων άριστης ποιότητας, σήμερα βρίσκονται στη διάθεσή των 

καταναλωτών περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα που με τις παραλλαγές 

αποχρώσεων, στιλπνότητας και συσκευασιών ξεπερνούν τα 950 ετοιμοπαράδοτα είδη. 

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας καλύπτονται από το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

(Διαφημιστικό Φυλλάδιο ΧΡΩΤΕΧ). 

 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΡΩΤΕΧ 

5.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας, που έχει αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί στην επιχείρηση με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008, έχει βοηθήσει την επιχείρηση στην δημιουργία ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων με ορατά αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας στις εκπεφρασμένες 

καταναλωτικές ανάγκες, τόσο στις τρέχουσες δοσοληψίες όσο και στις μακροχρόνιες 

σχετικές απαιτήσεις προσαρμογής, θεωρείται βασικό κριτήριο επιτυχίας και αποτελεί 
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ορίζοντα για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης  (β.λ παράρτημα Πολιτική Ποιότητας, 

2004). 

Η εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οφέλη 

που έχει αποκομίσει η ΧΡΩΤΕΧ δεδομένης της δυνατότητας που δίνεται από την 

εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας για εστίαση της προσοχής της 

επιχείρησης στην αγορά και στον πελάτη και διάγνωση των αναγκών και προσδοκιών 

του. Οι υπηρεσίες, που προσφέρει η εταιρεία στους αγοραστές και καταναλωτές των 

προϊόντων της, τείνουν να διευκολύνουν την ορθή χρήση τους και να εμπεδώνουν την 

ικανοποίηση του καταναλωτή από την όλη προσφορά της εταιρείας (β.λ παράρτημα 

Πολιτική Ποιότητας, 2004). 

 Στην επιχείρηση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην συνεπή κατανόηση από κάθε 

εργαζόμενο της σημασίας και της συμβολής της θέσης του στην επίτευξη των στόχων 

Ποιότητας της εταιρείας, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων αυτών και συνεπώς μόνιμη επιδίωξη της. Επιπλέον η ακρίβεια και η 

συνδυασμένη σκοπιμότητα κάθε παραγωγικής ή άλλης λειτουργικής διεργασίας στην 

εταιρεία, σε μικρή και σε μεγάλη κλίμακα, συνιστούν κύρια μέριμνα με σκοπό την 

εξάλειψη αποκλίσεων και περιττών εργασιών που υποβαθμίζουν την παραγωγικότητα. 

Βασική επιδίωξη της ΧΡΩΤΕΧ αποτελεί η εμπέδωση πνεύματος και συστήματος 

συνεργασίας με τους προμηθευτές, που να αντανακλά τις απαιτήσεις της πολιτικής και 

των προγραμμάτων Ποιότητας της εταιρείας, καθώς και καθεαυτή η επιλογή τους με 

κριτήρια τις απαιτήσεις αυτές αποτελούν μόνιμη επιδίωξη (β.λ παράρτημα Πολιτική 

Ποιότητας, 2004). 

Η ενδοεπιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας, στο 

μέτρο που την αφορά, εξομοιώνεται ως προς την Πολιτική Ποιότητας με τα 

παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και καλύπτεται με ίση σημασία από την πολιτική 

αυτή. Η εκάστοτε οργάνωση της εταιρείας καλύπτει με επάρκεια την ανάγκη τήρησης 

της Πολιτικής Ποιότητας και διασφαλίζει συνεχή ικανότητα προσαρμογής του 

Συστήματος Ποιότητας της στις εξελίξεις του περιβάλλοντος  (β.λ παράρτημα Πολιτική 

Ποιότητας, 2004). 

Η εκάστοτε οργάνωση της εταιρείας διασφαλίζει ειδικότερα, μέσω των περιγραφών 

θέσεων εργασίας, των Διαδικασιών του συστήματος και της κατάρτισης των στελεχών 

της, την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, που αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας 

προς τους επαγγελματίες καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και τη 
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λειτουργία των βιομηχανικών της διεργασιών (β.λ παράρτημα Πολιτική Ποιότητας, 

2004). 

5.5.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση θέλοντας να προσαρμοστεί στις υψηλές απαιτήσεις 

των πελατών της για ελαχιστοποίηση των αστοχιών στην παραγωγή των προϊόντων της 

έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα διαχείρισης παραπόνων. Οι αντικειμενικοί σκοποί για 

την διαχείριση παραπόνων καθορίζονται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους της 

Εταιρείας, με γνώμονα αφενός την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

αφετέρου την ικανοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα που έχει αποφασισθεί και 

με τελικό στόχο την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης (β.λ παράρτημα Διαδικασία 49, 

2010). 

Για τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών Ποιότητας, λαμβάνονται υπόψη 

δεδομένα όπως υφιστάμενες και μελλοντικές τάσεις του κλάδου, στοιχεία 

ανταγωνισμού, απόψεις, προτάσεις, παράπονα που έχουν διατυπωθεί από τρίτους 

συναρτήσει των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, νέες τεχνολογίες και νέος εξοπλισμός, πορεία και 

αποτελέσματα αντικειμενικών σκοπών και στόχων που ήδη έχουν θεσπιστεί, ευρήματα 

εσωτερικών επιθεωρήσεων (β.λ παράρτημα Διαδικασία 49, 2010). 

Για κάθε αντικειμενικό σκοπό του Συστήματος διαχείρισης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 

καθορίζουν τις διεργασίες οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη του και την 

εφαρμογή της υιοθετούμενης Πολιτικής Ποιότητας και Στρατηγικής της Εταιρείας. 

Επιπλέον, κάθε Διευθύνων Σύμβουλος, για τις διεργασίες που επιτελούνται από τον 

κλάδο που διευθύνει, καθορίζει τους Υπεύθυνους για την παρακολούθηση και μέτρηση 

τους και σε συνεργασία με αυτούς τους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων και 

οικονομικών δεικτών, που απαιτούνται για την παρακολούθηση και μέτρηση των 

διεργασιών, όπου εφαρμόζεται (β.λ παράρτημα Διαδικασία 49, 2010). 

Η Ανώτατη Διοίκηση αξιολογεί την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος Ποιότητας, βασισμένου σε διεργασίες, σε συνεχή βάση μέσω της 

ενασχόλησής της με αυτό και της ενημέρωσης που λαμβάνει από τα ανώτερα στελέχη 

της Εταιρείας, στα πλαίσια του προγραμματισμού και των ανασκοπήσεων των 

δραστηριοτήτων των οργανωτικών μονάδων. Επίσης, παρακολουθείται η πορεία των 
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διεργασιών και η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του Συστήματος Ποιότητας 

Επίσης επανεξετάζεται η καταλληλότητά τους και επαναπροσδιορίζονται (εάν 

απαιτείται) οι διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, η Πολιτική για την Ποιότητα και 

οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα (β.λ παράρτημα Διαδικασία 48, 2007). 

Επιπλέον των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων της, η Ανώτατη Διοίκηση ανασκοπεί 

σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείας, ώστε 

να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η 

αποτελεσματικότητά του. Για το σκοπό αυτό έχει καθιερωθεί η Επιτροπή Ποιότητας, με 

την οποία επιτελείται η αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση και της ανάγκης για 

αλλαγές στις διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων της 

πολιτικής για την ποιότητα και των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα (β.λ 

παράρτημα Διαδικασία 48, 2007). 

Η ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης των αντικειμενικών σκοπών πραγματοποιείται 

στα πλαίσια των Απολογισμών, σε διαδοχικές χρονικές στιγμές, σύμφωνα με τη 

συχνότητα ανασκόπησης που έχει καθοριστεί στον Ετήσιο Προγραμματισμό της 

αρμόδιας οργανωτικής μονάδας και τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 

προτάσεων για τη βελτίωση των διεργασιών και της αποτελεσματικότητας του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καταγράφονται στην Αναφορά Στοχοθέτησης (β.λ 

παράρτημα Διαδικασία 48, 2007). 

5.6 ΜΠΟΡΕΙ Η ΔΟΠ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ(ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ/ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το πιο σημαντικό σημείο στην πρόληψη της επανεμφάνισης των προβλημάτων σε 

βάθος είναι η εξέταση των αιτίων και η αναγνώριση δημιουργίας των κατάλληλων 

αντίμετρων  για τη διόρθωσή τους. Τα επιχειρησιακά πρότυπα θα πρέπει να 

επανεξετάζονται και να αναθεωρούνται ανάλογα με την κατάσταση. Είναι σημαντικό 

να βρεθεί η αιτία των προβλημάτων προκειμένου να είναι άμεση και πιο λειτουργική η 

διαδικασία επίλυσης του αρχικού προβλήματος. 

 Όπως τονίστηκε και προηγουμένως στην εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στις ανάγκες των πελατών της και στο πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τα 

οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία συμβαίνουν. Έχοντας ενσωματώσει τις βασικές 

ιδέες της ΔΟΠ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αρκετά δυνατό σύστημα 
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διαχείρισης και επίλυσης των παραπόνων τα οποία εμφανίζονται είτε λόγω 

προβλημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την σύσταση του προϊόντος 

(παρακολουθούνται από την εταιρεία ως τεχνικά παράπονα) είτε προβλημάτων τα 

οποία προέκυψαν κατά την διαδικασία συσκευασία των προϊόντων(παρακολουθούνται 

από την εταιρεία ως παράπονα συσκευασίας). Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικοί 

πίνακες στους οποίους διαπιστώνουμε την δραστική μείωση την οποία υπέστησαν τα 

παράπονα των πελατών ανά 10Klt πωλούμενου προϊόντος  τα οποία  στην περίοδο 

2005-2008(περίοδο εισαγωγής του νέου μέτρου έλεγχου των παραπόνων) μειώθηκαν με 

συνολικό ρυθμό μεταβολής τετραετίας που έφτασε στην Α κατηγορία το ποσοστό -

24,29% και στην Β κατηγορία το ποσοστό -21,51% (Δείκτες Ποιότητας, 2009) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ 10KLT 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Στατιστικός κωδικός 
Πλήθος παραπόνων 

Πλήθος παραπόνων ανά 

10Klt 

Ρ
υ

θ
μ

ό
ς 

μ
ετ

α
β

ο
λ
ή

ς 

Σ.Κ. Περιγραφή 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

A1.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ CHROMASYSTEM 121 64 51 51 1,22 0,52 0,31 0,28 -52,00% 

A1.2 ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 13 10 11 9 0,04 0,03 0,04 0,03 -5,07% 

Α1.3 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ – 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

4 4 0 4 0,07 0,07 0,00 0,04 -35,00% 

Α1.4 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

39 56 25 47 0,21 0,32 0,14 0,27 0,37% 

Α2.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑΣ 10 22 8 4 0,23 0,68 0,20 0,12 -26,34% 

Α2.2 
ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
18 24 15 4 0,50 0,64 0,39 0,11 -35,20% 

ΣΥΝΟΛΟ 205 180 110 119 0,27 0,23 0,13 0,15 -24,29% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 10 KLT 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Στατιστικός κωδικός 
Πλήθος παραπόνων 

Πλήθος παραπόνων ανά 

10Klt 

Ρ
υ

θ
μ

ό
ς 

μ
ετ

α
β

ο
λ
ή

ς 

Σ.Κ. Περιγραφή 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

A1.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ CHROMASYSTEM 12 16 14 18 0,12 0,13 0,08 0,10 -10,10% 

A1.2 ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17 5 2 4 0,05 0,01 0,01 0,01 -55,78% 

Α1.3 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ – 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,05 120,00% 

Α1.4 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

47 24 24 23 0,26 0,14 0,14 0,13 -22,05% 

Α2.1 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑΣ 
0 0 1 1 0,00 0,00 0,02 0,03 84.29% 

Α2.2 
ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
12 5 1 4 0,34 0,13 0,03 0,11 -53,27% 

ΣΥΝΟΛΟ 88 50 42 55 0,12 0,06 0,05 0,07 -21,51% 

 

5.6.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΠ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ/ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Παρακάτω παρατίθεται σχετικός πίνακας πωλήσεων της περιόδου 2005-2008 (περίοδο 

εισαγωγής του νέου μέτρου έλεγχου των παραπόνων) με όλες τις στατιστικές 

υποκατηγορίες των προϊόντων της εταιρείας,  για να γίνει και πιο ευδιάκριτη η 

επίδραση την οποία είχε η βελτίωση του συστήματος Δοπ της εταιρείας (Στοιχεία 

Πωλήσεων ανα επιεν 2005-2008).     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Ετος Επιεν 
Λίτρα 

πωλήσεων 
Αξία 

πωλήσεων 

Λίτρα 
πωλήσεων 

ανά έτος 

Αξία 
πωλήσεων 

ανά έτος 

2005 Α1.1 1.072.830 4.151.659     

2005 Α1.2 3.129.135 9.309.200     

2005 Α1.3 723.598 2.228.036     

2005 Α1.4 1.594.234 8.110.603     

2005 Α2.1 428.637 1.452.956     

2005 Α2.2 599.018 2.688.606 7.547.451 27.941.061 

2006 Α1.1 1.365.908 5.485.521     

2006 Α1.2 3.219.113 9.958.019     

2006 Α1.3 744.099 2.383.567     

2006 Α1.4 1.538.618 8.237.403     

2006 Α2.1 321.954 1.143.028     

2006 Α2.2 613.134 2.938.258 7.802.826 30.145.797 

2007 Α1.1 1.663.382 7.195.888     

2007 Α1.2 3.097.633 9.548.954     

2007 Α1.3 926.897 1.958.391     

2007 Α1.4 1.731.487 9.543.039     

2007 Α2.1 402.130 1.359.685     

2007 Α2.2 381.599 1.762.115 8.203.126 31.368.072 

2008 Α1.1 1.807.990 7.617.359     

2008 Α1.2 2.882.949 8.990.499     

2008 Α1.3 1.018.797 2.073.477     

2008 Α1.4 1.715.678 9.838.547     

2008 Α2.1 324.248 1.090.332     

2008 Α2.2 379.942 1.858.971 8.129.605 31.469.186 

            

    31.683.009 120.924.116 31.683.009 120.924.116 

 

Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τους πίνακες 2 (Αριθμός τεχνικών παραπόνων ανά 

10Klt πωλούμενου προϊόντος), 3 (Αριθμός παραπόνων συσκευασίας ανά 10Klt 

πωλούμενου προϊόντος) και 4 (Συνολικές πωλήσεις πωλούμενου προϊόντος) του 2008 

με του προηγούμενου έτους, διαπιστώνουμε σαφή βελτίωση της ποσοστιαίας 

συμμετοχής τους τόσο στις συνολικές πωλήσεις όσο και στα μικτά κέρδη. Επιπλέον ο 

γενικός δείκτης  ικανοποίησης  πελατών σε σύγκριση με το 2007 εμφανίζεται αισθητά 

βελτιωμένος.  

Ειδικότερα το έτος 2005 οι πωλήσεις των κατηγοριών των προϊόντων έφτασαν τις 

7.547.451 με αξία 27.941.061€. Το 2006 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις φτάνοντας τις 

7.802.826 με αξία 30.145.797€. Η θετική επίδραση στις πωλήσεις συνεχίστηκε και το 

2007 κυμάνθηκαν στις 8.203.126 με αξία 31.368.072€. Τέλος το 2008 υπήρξε μια 

ανεπαίσθητη μείωση και έφτασαν τις 8.129.605 με αξία 31.469.186€. 
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5.7 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ    

Βάσει του θεωρητικού υποβάθρου που παρουσιάστηκε παραπάνω και των καλύτερων 

πρακτικών, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να συμπληρωθεί πιλοτικά από ένα 

στέλεχος διοίκησης της εταιρείας Χρωτεχ, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο η 

εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές της ΔΟΠ και αν ενδιαφέρεται να 

εξελίξει τις υπάρχουσες διαδικασίες προς όφελος της.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι τέσσερις ερωτήσεις που σχετίζονται με 

θέματα γενικού περιεχομένου, με θέματα ποιότητας και ζητημάτων γύρω από αυτή που 

παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ τέλος υπάρχουν και κάποια 

στοιχεία του συμμετέχοντος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ενημέρωσης και 

συμμετοχής των εργαζομένων της εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στη 

συγκεκριμένη ενότητα και οι απαντήσεις του συμμετέχοντος είναι συμπληρωμένες με 

την κόκκινη ένδειξη. 

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

 

Επωνυμία της Εταιρείας: ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 

 

Νομική μορφή της Εταιρείας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έτος ίδρυσης της επιχείρησης: 1945 

 

Μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων): 230 

 

 

Θέση του ερωτώμενου στην εταιρεία: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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1)Κατά τη γνώμη σας, ποια από τις παρακάτω λέξεις προσδιορίζουν καλύτερα τη 

ποιότητα(Δεν υπάρχει περιορισμός για μια μόνο απάντηση): 

 Υψηλό κόστος (ακριβό) 

 

 Ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών (εργαζόμενοι εταιρείας) 

 

 Ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (πελάτες, προμηθευτές κλπ) 

 

 Αύξηση των πωλήσεων και του κέρδους 

 

 Αντιλαμβανόμενη αξία σε σχέση με τα χρήματα που επενδύονται 

 

 Ομαδική εργασία 

 

 Συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και του προμηθευτή 

2)Πιστεύετε ότι οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας θα λειτουργούσαν(ή 

λειτουργούν)  στον οργανισμό σας: 

 Πολύ καλά 

 

 Σχετικά καλά 

 

 Καθόλου καλά (Οι ερωτήσεις 3 και 4 δεν εφαρμόζονται) 

 

 Δεν μπορώ να πω  

3)Θα είχε/έχει ευεργετικές συνέπειες ένα πρόγραμμα Δοπ για τον οργανισμό σας: 

 Ναι 

 

 Όχι (Η ερώτηση 4 δεν εφαρμόζεται) 

 

 Δεν μπορώ να πω 
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4) Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χρησιμοποιείται για τη βελτίωση (Δεν υπάρχει 

περιορισμός για μια μόνο απάντηση): 

o Του σχεδιασμού του προϊόντος 

 

o Της κοστολόγησης 

 

o Της μείωσης των αλλαγών των  παραγγελιών 

 

o Της αύξηση του μεριδίου αγοράς 

 

5)Ποια είναι η αντίληψη του οργανισμού σας σχετικά με την ποιότητα: (Δεν υπάρχει 

περιορισμός για μια μόνο απάντηση): 

 Συμβάλλει στην εξάλειψη των ελαττωματικών προϊόντων 

 

 Αποτελεί  εργαλείο για την αύξηση των κερδών 

 

 Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

 Άλλα (Παρακαλώ διευκρινίστε) _____________________________ 

 

6)Πώς θα αξιολογούσατε τη σημασία της ποιότητας στα προϊόντα / υπηρεσίες: 

 Πολύ σημαντική 

 

 Σημαντική 

 

 Σε κάποιο βαθμό σημαντική 

 

 Καθόλου σημαντική 

 

 Δεν μπορώ να πω 
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7)Πώς θα αξιολογούσατε την ικανοποίηση των πελατών: 

 Πολύ σημαντική 

 

 Σημαντική 

 

 Σε κάποιο βαθμό σημαντική 

 

 Καθόλου σημαντική 

 

8)Σημειώστε την σειρά σπουδαιότητας των κάτωθι στοιχείων: 

 Κόστος: 1 

 

 Πεδίο εφαρμογής: 3 

 

 Προγραμματισμός: 2 

 

 Ποιότητα: 4 

 

 Ασφάλεια: 5 

 

9)Ορίζετε τους στόχους της ποιότητας σας σύμφωνα με το επίπεδο: 

 

 Της κορυφαίας εταιρείας στον τομέα σας 

 

 Γενικά με τον ανταγωνισμό 

 

 Ανάλογα με το τρέχων επίπεδο της εταιρείας 

 

 Άλλο (διευκρινίστε): ___________________________________ 
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10)Συλλέγεται δεδομένα  για τη μέτρηση της απόδοσης της εταιρείας ή των 

διαδικασιών σας: 

 

 Ναι 

 

 Όχι 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

11)Πώς ο οργανισμός σας λύνει τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την 

ποιότητα: 

 

 Ανάθεση σε έναν υπάλληλο για την διερεύνηση και λύση τους 

 

 Δημιουργία μια πολυσύνθετης ομάδας  για την εξέταση κάθε προβλήματος 

 

 Μια μόνιμη ομάδα είναι πάντα διαθέσιμη 

 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________ 

 

12)Έχετε κάποιο σύστημα για τη συλλογή των προτάσεων των πελατών: 

 

 Ναι 

 

 Όχι 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

13) Με ποιό τρόπο μετράτε τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών: (Δεν υπάρχει 

περιορισμός για μια μόνο απάντηση): 

 Με την δημιουργία ερωτηματολογίων 

 

 Με τον αριθμό των παραπόνων 
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 Άλλες μέθοδοι (διευκρινίστε) ___________________________________ 

 

 Δεν μετριέται 

 

 

 14)Έχετε κάποιο σύστημα για τη συλλογή των προτάσεων/υποδείξεων των 

εργαζομένων: 

 

 Ναι 

 

 Όχι 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

15) Οι εργαζόμενοι σας είναι εξουσιοδοτημένοι  να προβαίνουν σε σημαντικές αλλαγές 

στην δημιουργία των διαδικασιών: 

 

 Πλήρως εξουσιοδοτημένοι 

 

 Μόνο οι προϊστάμενοι έχουν την δικαιοδοσία 

 

 Δεν χρειάζεται εξουσιοδότηση 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

16) Σε ποιο ποσοστό οι εργαζομένων σας είναι ευαισθητοποιημένοι με  την σημασία 

της ποιότητας: 

 

 90% 

 

17)Έχει ο οργανισμός σας κάποιο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας: 

 

 Ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας έχει εφαρμοστεί πρόσφατα 
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 Ένα σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας είναι ένα μέρος της εταιρικής πολιτικής 

εδώ και αρκετό καιρό  

 

 Ένα τέτοιο σχέδιο είναι υπό εξέταση 

 

 Όχι (παραλείψτε τα υπόλοιπα ζητήματα) 

 

18)Τι είδους πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας έχετε: 

 

 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ISO 9001 

 

 Ποιοτικός Έλεγχος 

 

 Διασφάλιση Ποιότητας 

 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________ 

 

 

19)Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αποτέλεσαν το κίνητρο για να ξεκινήσετε ένα 

πρόγραμμα Δοπ (Δεν υπάρχει περιορισμός για μια μόνο απάντηση):  

 

 Η πίεση από τους ανταγωνιστές 

 

 Η απαίτηση από τους πελάτες 

 

 Η απαίτηση από την Διοίκηση της εταιρείας σας 

 

 Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

 Η ανάγκη μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της επίδοσης 

 

 Η ανάγκη μείωσης των επαναλαμβανόμενων λαθών 

 

20)Έχει την πλήρη υποστήριξη των ανώτατων διοικητικών στελεχών το σχέδιο της 

ποιοτικής βελτίωσης σας: 
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 Ναι 

 

 Όχι 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

21)Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σας είναι(Δεν υπάρχει περιορισμός για μια 

μόνο απάντηση): 

 

 Αύξηση της παραγωγικότητας 

 

 Μείωση του κόστους 

 

 Συμμετοχή των εργαζομένων στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας 

 

 Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς  για το περιβάλλον και την ασφάλεια 

 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________ 

 

22)Το σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας σας περιλαμβάνει ποιο από τα παρακάτω μέτρα: 

 

 Κύκλοι ποιότητας και δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας 

 

 Η συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση των διαδικασιών 

 

 Μέτρηση του κόστους της ποιότητας 

 

 Άλλο (διευκρινίστε) ___________________________________ 
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23)Μετά την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας σας, η σχέση με 

τους πελάτες και τους προμηθευτές σας έχει: 

 

 Βελτιωθεί 

 

 Παρέμεινε ίδια 

 

 Μειωθεί 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

24) Θεωρείτε επιτυχημένο το πρόγραμμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του 

οργανισμού σας: 

 

 Ναι 

 

 Όχι 

 

 Δεν μπορώ να πω 

 

Αν θα θέλαμε να αναλύσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές απαντήσεις του 

ερωτώμενου, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θεωρεί την ποιότητα ως ένα στοιχείο το 

οποίο μπορεί όχι μόνο να συμβάλει στην ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών αλλά βοηθάει και στην δημιουργία ομαδικού κλίματος, αποτελώντας ευκαιρία 

συνεργασίας με τους προμηθευτές. Ακόμη, θεωρεί ότι οι αρχές τις ΔΟΠ λειτουργούν 

αρκετά καλά στην επιχείρηση και γενικότερα ότι τέτοιου είδους προγράμματα έχουν 

ευεργετικές δυνατότητες. Επίσης ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι στόχοι 

ποιότητας της επιχείρησης ορίζονται ανάλογα με το τρέχων επίπεδο της εταιρείας και 

συλλέγονται στοιχεία για την απόδοση των διαδικασιών της.  

 

Επιπλέον ενώ η εταιρεία έχει σύστημα συλλογής προτάσεων από τους πελάτες της 

(ερωτηματολόγια/αριθμός παραπόνων) δεν έχει κάποιου είδους αντίστοιχο σύστημα για 

τους εργαζόμενους της. Επίσης μόνο οι προϊστάμενοι της εταιρείας έχουν την 

δυνατότητα να προβούν σε σημαντικές διορθώσεις των διαδικασιών παρόλο που το 

σύνολο των εργαζομένων της είναι ευαισθητοποιημένοι με την σημασία της ποιότητας. 



 

63 

  

Εν κατακλείδι, ο συμμετέχων δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα που αφορούν την 

ποιότητα έχοντας συμμετοχή στο σχέδιο βελτίωσης της εταιρείας το οποίο αποτελεί 

μέρος της εταιρικής πολιτικής βασιζόμενο στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 

μείωσης του κόστους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα αλλά και οι 

προτάσεις που προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής θεωρίας αλλά και 

την ανάλυση της απόδοσης του συστήματος ΔΟΠ των δύο βιομηχανιών(TOYOTA & 

ΧΡΩΤΕΧ). 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύγχρονη καταναλωτική συνείδηση 

λόγω των συνεχών και ραγδαίων περιβαλλοντικών αλλαγών οδηγεί στην επιλογή 

προϊόντων τα οποία παράγονται από εταιρείες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

τις αρχές της ΔΟΠ. Αυτό είναι και το σημείο εκκίνησης για την δημιουργία του 

στρατηγικού σχεδιασμού τον οποίο θα πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες 

δεν έχουν απλά στόχο να επιβιώσουν αλλά και να κυριαρχήσουν στην αγορά που 

ανταγωνίζονται. Με απλά λόγια θα πρέπει να διαμορφώσουν  ένα πρόγραμμα που θα 

τους παρέχει σαφή κατεύθυνση και προσανατολισμό για το μέλλον της παραγωγής τους 

βάσει των αναγκών της αγοράς.  

Καθώς οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν τον ισχυρό ανταγωνισμό της παγκόσμιας 

οικονομίας, η έννοια της «ποιότητας» έχει εξελιχθεί να σημαίνει πολύ περισσότερα από 

την ακεραιότητα ενός παραγόμενου προϊόντος. Η ποιότητα αποτελεί πλέον μια 

φιλοσοφία, ένα σύστημα των μεθοδολογιών και πρακτικών, καθώς και τη συνεχή 

δέσμευση προς την επιχειρηματική αριστεία που καλύπτει όλα τα ζητήματα και 

δεσμεύει όλα τα άτομα  στα πλαίσια ενός οργανισμού. Επιπλέον οι εταιρείες 

βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με τις εξής προκλήσεις: 

 1) τις ριζικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στην σημερινή  παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία,  

2)τις  ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις,   

3)τις  προσδοκίες των πελατών για την συνεχιζόμενη αύξηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και των προϊόντων,  

4) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την απόδοση και την παραγωγικότητα αλλά και 

για την αναζήτηση όσο τον δυνατόν μεγαλύτερων κερδών . 
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Οι οργανισμοί οφείλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διάφορων δραστηριοτήτων 

βελτίωσης. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητες 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της 

ανάπτυξης της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας (Hinton & Schaffer R, 1994).  

Οι αρετές της φιλοσοφίας της ΔΟΠ δεν αποφέρουν μόνο τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων αλλά βοηθάνε τη συνεχή βελτίωση των ευκαιριών των επιχειρήσεων 

δίνοντας τους την δυνατότητα να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση της 

επένδυσης τους. 

6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την καταγραφή τις θεωρίας και των δύο μελετών διαπιστώνουμε ότι οι βιομηχανίες  

συναλλάσσονται σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας την διαχείριση της 

ποιότητας ως ένα κρίσιμο στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχή ανάπτυξη των 

καινοτομιών. Η διαχείριση της απόδοσης και η παρακολούθηση της ποιότητας είναι το 

κλειδί για τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης και την διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της.  

Αν θα θέλαμε να προσεγγίσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις, οφείλουμε να εστιάσουμε  

στους πελάτες, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, αποτελεί από  τις πιο  σημαντικές 

προκλήσεις των επιχειρήσεων. Οι πελάτες αυτό που αναζητούν είναι οργανισμούς που 

θα δημιουργήσουν ανώτερη ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η 

ανταγωνιστική πίεση για τη βελτίωση της ποιότητας δεν πρόκειται να μειωθεί .Σε αυτήν 

την κατεύθυνση οι εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχής πιέσεις για υψηλότερες 

επιδόσεις.  

Οι πελάτες θα απαιτούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, στα οποία οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διατεθειμένες να ωθήσουν την βελτίωση των 

διαδικασιών τους πέρα από τις προσδοκίες . Οι επιτυχημένες εταιρείες πρέπει να είναι 

σε ανταγωνιστική κατάσταση με την ισχυρότερη έμφαση στην ποιότητα στα 

στρατηγικά σχέδια τους με σκοπό να μπορέσουν να συνδέσουν όλα τα τμήματα τους 

προς ικανοποίηση του πελάτη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πρόθυμες να 

επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους προκειμένου να οικοδομήσουν την 

εταιρική τους κουλτούρα στις βασικές αρχές της ΔΟΠ. 
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Η μέγιστη τιμή από οποιοδήποτε σύστημα ποιότητας επιτυγχάνεται όταν οι διαδικασίες 

βελτιώνονται και ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά και οικονομικά σχέδια της 

επιχείρησης. Έτσι, το κλειδί για την επιλογή και την εφαρμογή του κατάλληλου 

σχεδίου δράσης είναι να μπορέσει η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί τις δυνάμεις της και 

να επικεντρωθεί στην ελάττωση των αδυναμιών της. Ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία είναι το κίνητρο για την εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης της ποιότητας στο οποίο οι προσδοκίες της διοίκησης δεν θα είναι 

δυσανάλογες σε σχέση με την δυνατότητα την οποία έχει. Οι παρακάτω λόγοι 

συνοψίζουν την δυσκολία εφαρμογής την οποία πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις:  

 

1)Έλλειψη οράματος  

2)Έλλειψη υποστήριξης διοίκησης  

3)Εσφαλμένη χρονική στιγμή  

4) Εσφαλμένη προσέγγιση 

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πολλές φορές 

αποτύγχαναν να εστιάσουν στις αρετές τις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας διότι το βασικό 

τους κίνητρο είναι η αμεσότητα και οι λύσεις τις οποίες μπορούν να τους δώσουν 

ανάλογα προγράμματα. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η αύξηση των 

πωλήσεων τους και η κερδοφορία. Θα πρέπει να αναλογιστούν όμως ότι αν θέλουν να 

επιτύχουν την μακροπρόθεσμη επιβίωση τους θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδώσουν την υψηλότερη ποιότητα, στον ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά, και 

σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος θα είναι σε θέση 

να συνδυάζουν την διαχείριση της ποιότητας, τη χρηματοοικονομική επίδοση αλλά και 

την ικανοποίηση των πελατών τους αποδίδοντας πάντα το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 48 

1.1 Σκοπός 

 Η τεκμηρίωση της διαδικασίας με την οποία η Ανώτατη Διοίκηση εξασφαλίζει 

το σαφή καθορισμό των Διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας 

και ανασκοπεί σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ώστε να 

εξασφαλίζονται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η 

αποτελεσματικότητά τους. 

1.2 Πεδίο Εφαρμογής 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

                    Αφορά την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας (Διευθύνοντες Σύμβουλοι  Ε/Ο 

και Β/Τ κλάδου και οι Αναπληρωτές τους), τους Δ.Υπ. και τους Υπ.Π. (Ε/Ο 

και Β/Τ κλάδου). 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην εργασία 

                    Αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υποκαταστήματος Ασπροπύργου, τον 

Συντονιστή και την Ομάδα Π.Υ.Α.Ε.. 

2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

2.1                Διαδικασία 41 : Έκδοση και έλεγχος εγγράφων Συστημάτων Διαχείρισης. 

2.2                Διαδικασία 46 : Στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού προϊόντων. 

2.3                Διαδικασία 49 : Αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας. 

2.4                Διαδικασία 123: Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών και στόχων-                                    

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

2.5                 Διαδικασία 125: Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών και στόχων-

Προγράμματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.  

2.6                Οδηγία 4801 : Σύνταξη Ταυτότητας Διεργασίας. 



 

2.7                Παράρτημα 4 Εγχειριδίου Ποιότητας: Διάγραμμα Κύριων και    

Υποστηρικτικών Διεργασιών Συστήματος Ποιότητας. 

2.8              Παράρτημα 5 Εγχειριδίου Ποιότητας: Διάγραμμα Υποδιεργασιών Συστήματος 

Ποιότητας. 

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

3.1 Ε/Ο : Εμπορικός - Οικονομικός. 

3.2 Β/Τ : Βιομηχανικός - Τεχνικός. 

3.3 Δ.Υπ. : Διευθυντής Υπηρεσίας. 

3.4 Υπ.Π. : Υπεύθυνος Ποιότητας. 

3.5 Διεργασία : Δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πόρους και υφίσταται 

διαχείριση για να καταστήσει δυνατή τη μετατροπή εισερχόμενων σε 

εξερχόμενα. Συχνά, τα εξερχόμενα από μία διεργασία αποτελούν άμεσα τα 

εισερχόμενα στην επόμενη διεργασία.  

a. Κύρια Διεργασία: Διεργασία της Εταιρείας, που κρίνεται από την Ανώτατη 

Διοίκηση πολύ σημαντική για την επίτευξη της Πολιτικής για την Ποιότητα 

και της Στρατηγικής της Εταιρείας. Για κάθε Κύρια Διεργασία καθορίζεται 

τουλάχιστον ένας αντικειμενικός σκοπός ποιότητας. 

b. Υποστηρικτική Διεργασία: Διεργασία της Εταιρείας, που από την Ανώτατη 

Διοίκηση κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των κύριων διεργασιών 

και την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους. Για όποιες από τις 

υποστηρικτικές διεργασίες κρίνεται ότι απαιτείται, καθορίζονται 

αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας. 

c. Υποδιεργασία: Αποτελεί υποσύνολο μίας διεργασίας, το οποίο είναι 

αυτοτελές όσον αφορά την εκπλήρωση του σκοπού του. Μία διεργασία είναι 

δυνατόν να συνιστάται από δύο ή περισσότερες υποδιεργασίες. Στο 

Παράρτημα 5 του Εγχειριδίου Ποιότητας: Διάγραμμα Υποδιεργασιών 

Συστήματος Ποιότητας, απεικονίζονται οι διασυνδέσεις των υποδιεργασιών 

εντός μίας διεργασίας, υποδηλώνοντας τη ροή εργασιών. 



 

3.6 Επιτροπή Ποιότητας: Επιτροπή, τακτικά μέλη της οποίας είναι οι 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι (Ε/Ο και Β/Τ κλάδου), οι Υπ.Π. (Ε/Ο και Β/Τ κλάδου) 

και οι Εσωτερικοί Επιθεωρητές του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας, ενώ 

όταν κρίνεται σκόπιμο συμμετέχουν και άλλοι Δ.Υπ., ανάλογα με το ζήτημα 

που εξετάζεται κάθε φορά. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, 

καθώς και τα έκτακτα μέλη σε θέματα που τα αφορούν, ενώ ο κάθε 

Διευθύνων Σύμβουλος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα της 

αρμοδιότητάς του. 

3.7 Π.Υ.Α.Ε.: Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. 

3.8 Συντονιστής Π.Υ.Α.Ε.: Συντονιστής της Ομάδας Π.Υ.Α.Ε..  

3.9 Ομάδα Π.Υ.Α.Ε.: Ομάδα που η σύστασή της, οι αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντά της ορίζονται στις Διαδικασίες 112 : Οργανωτικά θέματα (ΠΕΡ και 

ΥΑΕ) και 113 : Όργανα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ). 

4                Καθορισμός Διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας 

               Η Ανώτατη Διοίκηση προσδιορίζει τις διεργασίες που πρέπει να εκτελούνται 

προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά η Εταιρεία. Οι  διεργασίες του 

Συστήματος Ποιότητας αλληλεπιδρούν και αλληλοσχετίζονται όπως 

απεικονίζεται στα Παραρτήματα 4: Διάγραμμα Κύριων και Υποστηρικτικών 

Διεργασιών Συστήματος Ποιότητας και 5: Διάγραμμα Υποδιεργασιών 

Συστήματος Ποιότητας, του Εγχειριδίου Ποιότητας. Μέσω των 

ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας εξετάζεται η συνεχής 

καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των διεργασιών, όπως περιγράφεται 

στην §4.2. Επίσης, για την παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών 

ακολουθούνται κατάλληλες μέθοδοι, όπως περιγράφεται στη Διαδικασία 49: 

Αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας. 

 Με σκοπό το σαφή καθορισμό των διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας, 

πραγματοποιείται ανάλυσή τους με τη χρήση του εντύπου Ταυτότητα 

Διεργασίας (Φόρμα 48Ε3) και σύμφωνα με την Οδηγία 4801: Σύνταξη 

Ταυτότητας Διεργασίας. Οι ταυτότητες διεργασιών συντάσσονται από τους 

υπεύθυνους των διεργασιών, με μέριμνα του αρμόδιου Υπ.Π. και εγκρίνονται 

από τον αρμόδιο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης, ταυτότητα διεργασίας είναι 



 

δυνατόν να συνταχθεί για τις υποστηρικτικές διεργασίες, καθώς και για τις 

υποδιεργασίες, κατά την κρίση του υπεύθυνου της διεργασίας. 

 Τη σύνταξη του προσχεδίου μίας ταυτότητας διεργασίας ακολουθεί η δημόσια 

κρίση, όπως ισχύει για τα έγγραφα ποιότητας (βλέπε Διαδικασία 41: Έκδοση 

και έλεγχος εγγράφων ποιότητας).Με ευθύνη του αρμόδιου Υπ.Π., η 

Ταυτότητα Διεργασίας παραδίδεται στο συντάκτη και τον αρμόδιο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η αποστολή μίας ταυτότητας διεργασίας συνοδεύεται 

από το Φύλλο Παραλαβής Εγγράφου Ποιότητας (Φόρμα 41Ε16), το οποίο 

συντάσσεται για κάθε έκδοση ή αναθεώρηση της ταυτότητας διεργασίας, με 

ευθύνη του αρμόδιου Υπ.Π., ο οποίος τηρεί αντίγραφο της ταυτότητας 

διεργασίας. 

4.1               Ανασκόπηση από τη Διοίκηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  

 Η Ανώτατη Διοίκηση αξιολογεί την καταλληλότητα, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας, βασισμένου σε διεργασίες, 

σε συνεχή βάση μέσω της ενασχόλησής της με αυτό και της ενημέρωσης που 

λαμβάνει από τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, στα πλαίσια του 

προγραμματισμού και των ανασκοπήσεων των δραστηριοτήτων των 

οργανωτικών μονάδων. Επίσης, παρακολουθείται η πορεία των διεργασιών 

και η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του Συστήματος Ποιότητας. 

Επίσης επανεξετάζεται η καταλληλότητά τους και επαναπροσδιορίζονται (εάν 

απαιτείται) οι διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, η Πολιτική για την 

Ποιότητα και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, όπως περιγράφονται 

στη Διαδικασία 49. 

 

 Επιπλέον των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων της, η Ανώτατη Διοίκηση 

ανασκοπεί σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα το Σύστημα Ποιότητας 

της Εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η 

επάρκεια και η αποτελεσματικότητά του. Για το σκοπό αυτό έχει καθιερωθεί η 

Επιτροπή Ποιότητας, με την οποία επιτελείται η αξιολόγηση των ευκαιριών για 

βελτίωση και της ανάγκης για αλλαγές στις διεργασίες του Συστήματος 

Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για την ποιότητα και των 

αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. 



 

                               Άλλη μία οργανωτική δομή που έχει καθιερωθεί είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης 

(βλέπε Διαδικασία 46: Στρατηγικό πρόγραμμα σχεδιασμού προϊόντων), με την 

οποία επιτελείται ανασκόπηση, από την Ανώτατη Διοίκηση, της πορείας 

σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων της Εταιρείας και εξετάζονται οι 

πιθανοί τρόποι για τη συνεχή βελτίωση των σχετικών διαδικασιών / 

διεργασιών. 

 Όσον αφορά στις αποφάσεις που λαμβάνονται, ιεραρχούνται προτεραιότητες, 

παρακολουθείται η υλοποίησή τους και αξιολογείται η εφαρμογή τους. Οι 

αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση πόρων λαμβάνονται από τους Διευθύνοντες 

Συμβούλους και την τακτική διοίκηση της Εταιρείας. 

4.2               Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας 

 Η Επιτροπή Ποιότητας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τα 

παρακάτω θέματα πρέπει να καλύπτονται συνοπτικά, τουλάχιστον μία φορά 

κατά τη διάρκεια του έτους, είτε αυτά απορρέουν από προηγούμενη Επιτροπή 

Ποιότητας, είτε προκύπτουν ως έκτακτα θέματα και λαμβάνονται σχετικές 

αποφάσεις. 

   Πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων (είτε εσωτερικών, 

είτε επιθεωρήσεων που διενεργούνται από φορείς πιστοποίησης ή εξωτερικούς 

συνεργάτες). 

  Παρακολούθηση παραπόνων πελατών. 

  Πορεία των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί. 

  Παρακολούθηση των μη συμμορφούμενων τελικών προϊόντων καθώς και 

σημαντικών υποδείξεων / παρατηρήσεων των πελατών, οι οποίες σχετίζονται 

με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. 

   Καθορισμός και παρακολούθηση της πορείας της διεργασίας «Διαχείριση 

Ποιότητας» και των σχετικών αντικειμενικών σκοπών. Σχεδιασμός των 

κατάλληλων ενεργειών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της διεργασίας. 

                   Επίσης, όταν προκύπτει ανάγκη, η Επιτροπή Ποιότητας είναι δυνατόν να 

ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 



 

   Καθορισμός και επαναπροσδιορισμός (εάν απαιτείται) των διεργασιών του 

Συστήματος Ποιότητας, της Πολιτικής Ποιότητας και των αντικειμενικών 

σκοπών για την ποιότητα. 

 Προσαρμογή του Συστήματος Ποιότητας σε τεχνολογικές, οικονομικές 

συνθήκες και αλλαγές καθώς και σχετικές νομοθετικές / κανονιστικές 

αλλαγές, που θα μπορούσαν να το επηρεάσουν. 

 Έκδοση / αναθεώρηση εγγράφων ποιότητας (π.χ. Εγχειρίδιο Ποιότητας, 

Διαδικασίες Ποιότητας, Οδηγίες Ποιότητες, Ταυτότητες Διεργασιών, κ.ά.). 

 Άλλα θέματα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν, σχετίζονται με το 

Σύστημα Ποιότητας και απαιτούν τη συνδρομή της Επιτροπής Ποιότητας για 

να επιλυθούν. 

 Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας τηρούνται Πρακτικά (Φόρμα 

48Ε1) τα οποία υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Στα Πρακτικά 

αναφέρονται οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τα θέματα που 

συζητήθηκαν. 

                                Για όσες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις προκύπτουν εκκρεμότητες, 

προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες και καθορίζονται οι υπεύθυνοι 

για την υλοποίησή τους. Τα παραπάνω καταγράφονται στο έντυπο Πίνακας 

Εκκρεμοτήτων (Φόρμα 48Ε2) και ενημερώνονται οι υπεύθυνοι για την 

υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών, με μέριμνα του αρμόδιου Υπ.Π.. 

 Κάθε στέλεχος της Εταιρείας που του έχουν ανατεθεί ενέργειες προς υλοποίηση 

από την Ανώτατη Διοίκηση φροντίζει για την ορθή εκτέλεση τους στον 

προκαθορισμένο χρόνο. Οι Υπ.Π. παρακολουθούν την εξέλιξη των ενεργειών 

(που σχετίζονται με τον κλάδο τους) και ενημερώνουν κατάλληλα την 

τελευταία στήλη «Αποτελέσματα ενεργειών» της Φόρμας 48Ε2. 

                               Σε περιπτώσεις που χρειασθούν τροποποιήσεις των ενεργειών ή του χρόνου 

επιβολής που αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας, 

αυτές γίνονται σε συνεννόηση με τους Υπ.Π., κατόπιν πρωτοβουλίας του 

αρμόδιου στελέχους. Με μέριμνα του αρμόδιου Υπ.Π., οι σχετικές 

τροποποιήσεις αποτυπώνονται άμεσα στον Πίνακα Εκκρεμοτήτων. Σε κάθε 



 

περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου της φόρμας 48Ε2, αυτή αποστέλλεται 

στον Υπ.Π. του άλλου κλάδου για ενημέρωση.  

               Ενέργειες που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν μετατεθεί χρονικά, 

μεταφέρονται στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης και εξετάζονται τα 

αίτια της μη υλοποίησής τους. 

4.3               Ανασκόπηση από τη Διοίκηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής               

Διαχείρισης και του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 

 Η Ανώτατη Διοίκηση του Υποκαταστήματος Ασπροπύργου αξιολογεί την 

καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην εργασία, σε συνεχή βάση μέσω της ενασχόλησής της με αυτό 

και της ενημέρωσης που λαμβάνει από τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. 

                             Επιπλέον των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων της, η Ανώτατη Διοίκηση 

ανασκοπεί σε προγραμματισμένα διαστήματα τα ανωτέρω Συστήματα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η 

αποτελεσματικότητά τους. Με μέριμνα του Συντονιστή Π.Υ.Α.Ε., συντάσσεται 

Σημείωμα Εσωτερικής Επικοινωνίας (Φόρμα 48Ε18), με τίτλο «Έκθεση 

Εισερχομένων Ανασκόπησης Π.Υ.Α.Ε.», που υποβάλλεται στη Γενική 

Διεύθυνση του Β/Τ Κλάδου με κοινοποίηση στα μέλη της Ομάδας Π.Υ.Α.Ε.. Η 

Έκθεση που συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από σχετικά 

Παραρτήματα, καλύπτει συνοπτικά τα παρακάτω θέματα: 

 Αποτελέσματα επιθεωρήσεων. 

 Αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων, εφόσον αφορούν θέματα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη ή κρίνεται σκόπιμη η αναφορά τους.  

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις νομικές και άλλες 

απαιτήσεις που έχει αποδεχθεί η Εταιρεία.  

 Αποτελέσματα επικοινωνίας με δημόσιες αρχές και φορείς, που σχετίζονται με 

θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. 

 Βαθμός επίτευξης των τεθέντων σκοπών και στόχων του Στρατηγικού 

Προγράμματος Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. 



 

 Ατυχήματα και συμβάντα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην 

εργασία, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών πρόκλησης έκτακτης 

κατάστασης. 

 Σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές (υφιστάμενες ή νέες). 

 Αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου και εκτίμησης της επικινδυνότητας 

στους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 

μετρήσεων επικινδύνων παραγόντων στους χώρους εργασίας και 

συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων, 

όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 Στοιχεία μη – συμμορφώσεων και σχετικών διορθωτικών και προληπτικών 

ενεργειών. 

 Παράπονα, υποδείξεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις που αφορούν την 

Περιβαλλοντική Διαχείριση και τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην 

εργασία. 

 Προτάσεις βελτίωσης. Σε κοινή συνάντηση της Γενικής Διεύθυνσης του Β/Τ 

κλάδου με την Ομάδα Π.Υ.Α.Ε.., αξιολογείται το υλικό της ετήσιας «Έκθεσης 

Εισερχομένων Ανασκόπησης Π.Υ.Α.Ε.» (Σημείωμα Εσωτερικής Επικοινωνίας 

(Φόρμα 41Ε18)) και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τις επιβαλλόμενες 

ενέργειες στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συνεχούς βελτίωσης. Οι αλλαγές 

μπορεί να σχετίζονται με την πολιτική Π.Υ.Α.Ε. που ακολουθείται, τους 

σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Π.Υ.Α.Ε. και γενικότερα με 

άλλα στοιχεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης 

της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κρατούνται Πρακτικά Ανασκόπησης 

Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία, (Φόρμα 48Ε5)  τα οποία υπογράφονται από όλους 

τους συμμετέχοντες. Οι ληφθείσες αποφάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τη 

Διαδικασία 123: Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών και στόχων – 

Προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Διαδικασία 125: Καθορισμός 

αντικειμενικών σκοπών και στόχων – Προγράμματα διαχείρισης της Υγείας 

και Ασφάλειας στην εργασία. 



 

 

5               ΑΡΧΕΙΑ 

                              Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας (Φόρμα 48Ε1) και 

τα τυχόν συνημμένα έγγραφα τηρούνται σε φυσικό, διαρκές αρχείο, με ευθύνη 

των Υπ.Π. (Ε/Ο και Β/Τ κλάδου). Δεν τηρούνται σε αρχείο μεταβατικά 

προσχέδια εγγράφων ποιότητας. Ο Πίνακας Εκκρεμοτήτων (Φόρμα 48Ε2) 

τηρείται σε διαρκές και ανανεούμενο ηλεκτρονικό αρχείο, με ευθύνη των Υπ.Π. 

(Ε/Ο και Β/Τ κλάδου). Οι Ταυτότητες Διεργασιών (Φόρμα 48Ε3) τηρούνται σε 

φυσικό, διαρκές και ανανεούμενο αρχείο από το συντάκτη και τον αρμόδιο 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφο της Ταυτότητας Διεργασίας τηρείται σε 

φυσικό, διαρκές και ανανεούμενο αρχείο από τον αρμόδιο Υπ.Π. 

Η «Έκθεση Εισερχομένων Ανασκόπησης Π.Υ.Α.Ε..», (Σημείωμα Εσωτερικής 

Επικοινωνίας (Φόρμα 48Ε18)), τηρείται σε φυσικό αρχείο από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο Β/T κλάδο και τον Συντονιστή Π.Υ.Α.Ε. Το 

υπογεγραμμένο κείμενο Πρακτικών Ανασκόπησης Συστημάτων Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, (Φόρμα 48Ε5)  τηρείται 

σε φυσικό αρχείο από την Γενική Διεύθυνση και τον Συντονιστή Π.Υ.Α.Ε. 

6                ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

                              Φύλλο Παραλαβής Εγγράφου Ποιότητας Φόρμα 41Ε16. 

                              Πρακτικά Φόρμα 48Ε1. 

                              Πίνακας Εκκρεμοτήτων Φόρμα 48Ε2. 

                             Ταυτότητα Διεργασίας Φόρμα 48Ε3. 

                             Έκθεση Εισερχομένων Ανασκόπησης Π.Υ.Α.Ε. Φόρμα 48Ε18.  

                              Πρακτικά Ανασκόπησης Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία Φόρμα 48Ε5. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 49 

1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.1 Σκοπός 

               Η τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται και ανασκοπούνται οι 

αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες 

παρακολούθησης, αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τις 

διεργασίες της Εταιρείας. 

1.2 Πεδίο Εφαρμογής 

               Η Διαδικασία εφαρμόζεται σε όλη την Εταιρεία. Αφορά την Ανώτατη 

Διοίκηση της Εταιρείας (Διευθύνοντες Σύμβουλοι Β/Τ και Ε/Ο Κλάδου και οι 

Αναπληρωτές τους), τους Δ.Υπ. και τους Υπ.Π. (Β/Τ και Ε/Ο Κλάδου). 

2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

2.1 Διαδικασία 48 : Ανασκόπηση Συστημάτων Διαχείρισης. 

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

3.1 Αντικειμενικός σκοπός: Συνολικός σκοπός, που προκύπτει από την Πολιτική 

Ποιότητας της Εταιρείας, τον οποίο η ίδια η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη και 

ο οποίος είναι μετρήσιμος. 

3.2 Δείκτης παρακολούθησης: Μετρήσιμο μέγεθος, αντιπροσωπευτικό του 

σκοπού που τέθηκε, το οποίο προκύπτει με λήψη και επεξεργασία δεδομένων 

και παρέχει στοιχεία για τη θέσπιση και την πορεία υλοποίησης του σχετικού 

στόχου. 

3.3 Στόχος: Λεπτομερής απαίτηση επίδοσης, ποσοτικοποιημένη, όπου είναι 

πρακτικά εφικτό (με βάση σχετικό δείκτη παρακολούθησης), για το σύνολο 

της Εταιρείας ή για τμήματα της, η οποία προκύπτει από σχετικό 



 

αντικειμενικό σκοπό και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί 

σε συγκεκριμένο χρόνο, προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός. 

 

 

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

4.1 Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών για την Ποιότητα 

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα καθορίζονται από τους 

Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, με γνώμονα αφενός την υλοποίηση 

του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και αφετέρου την ικανοποίηση της Πολιτικής 

για την Ποιότητα που έχει αποφασισθεί και με τελικό στόχο την επίτευξη της 

συνεχούς βελτίωσης. 

Για τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών Ποιότητας, λαμβάνονται 

υπόψη δεδομένα όπως υφιστάμενες και μελλοντικές τάσεις του κλάδου, 

στοιχεία ανταγωνισμού, απόψεις, προτάσεις, παράπονα που έχουν διατυπωθεί 

από τρίτους συναρτήσει των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, νομοθετικό 

πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, νέες τεχνολογίες και 

νέος εξοπλισμός, πορεία και αποτελέσματα αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων που ήδη έχουν θεσπιστεί, ευρήματα εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

Για κάθε αντικειμενικό σκοπό ποιότητας, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 

καθορίζουν τις διεργασίες οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη του 

και την εφαρμογή της υιοθετούμενης Πολιτικής Ποιότητας και Στρατηγικής 

της Εταιρείας. Επιπλέον, κάθε Διευθύνων Σύμβουλος, για τις διεργασίες που 

επιτελούνται από τον κλάδο που διευθύνει, καθορίζει τους Υπεύθυνους για 

την παρακολούθηση και μέτρηση τους και σε συνεργασία με αυτούς τους 

δείκτες, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών δεικτών, που απαιτούνται για 

την παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών, όπου εφαρμόζεται. 

Τα παραπάνω καταγράφονται στο Στρατηγικό Προγραμματισμό Ποιότητας 

(Φόρμα 49Ε1) και εγκρίνεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Αντίγραφα 

της Φόρμας 49Ε1 ή αποσπάσματα της, διανέμονται, με μέριμνα των Υπ.Π. 

των δύο κλάδων, στους Υπεύθυνους για την παρακολούθηση και μέτρηση των 

αντικειμενικών σκοπών και των διεργασιών. Επίσης, με ευθύνη των 



 

τελευταίων, τα παραπάνω καταγράφονται στην Αναφορά Στοχοθέτησης 

(Φόρμα 49Ε3). 

4.1 Παρακολούθηση υλοποίησης στόχων Ποιότητας 

               Οι Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και μέτρηση των αντικειμενικών 

σκοπών και των αντίστοιχων διεργασιών, σε συνεννόηση με το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του κλάδου στον οποίο υπάγονται, θέτουν και εντάσσουν στον 

Ετήσιο Προγραμματισμό, τους στόχους και τη συχνότητα με την οποία θα 

ανασκοπείται η υλοποίηση των στόχων κατά τη διάρκεια του έτους και 

συμπληρώνουν τα στοιχεία αυτά και στην Αναφορά Στοχοθέτησης. 

              Η ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης των αντικειμενικών σκοπών 

πραγματοποιείται στα πλαίσια των Απολογισμών, σε διαδοχικές χρονικές 

στιγμές, σύμφωνα με τη συχνότητα ανασκόπησης που έχει καθοριστεί στον 

Ετήσιο Προγραμματισμό της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας και τα 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προτάσεων για τη βελτίωση 

των διεργασιών και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, καταγράφονται στην Αναφορά Στοχοθέτησης. 

               Η ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε κλάδου για την πορεία των 

αντικειμενικών σκοπών που παρακολουθούνται από οργανωτικές μονάδες του 

ίδιου κλάδου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμματισμών-

ανασκοπήσεων ή και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη. Η ενημέρωση των 

Διευθυνόντων Συμβούλων για την πορεία του Στρατηγικού Προγραμματισμού 

Ποιότητας, συνολικά, πραγματοποιείται στα πλαίσια συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Ποιότητας σύμφωνα με τη Διαδικασία 48: Ανασκόπηση 

Συστημάτων Διαχείρισης ή όποτε άλλοτε κρίνουν ότι απαιτείται στα πλαίσια 

της συνεργασίας τους. 

               Ο Διευθύνων Σύμβουλος κάθε Κλάδου σε συνεργασία με τα στελέχη της 

Εταιρείας που έχει ορίσει ως Υπεύθυνους για την παρακολούθηση και 

μέτρηση των διεργασιών και των αντίστοιχων στόχων, αξιολογεί τις ανάγκες 

που προκύπτουν και αναλόγως, δύναται να ορίσει Ομάδα Ποιότητας 

«Σύσταση Ομάδας Ποιότητας» (Φόρμα 49Ε2), που θα έχει ως έργο την 

εφαρμογή των παραπάνω. Για τις διεργασίες εκείνες που εμπλέκονται και οι 



 

δύο κλάδοι και απαιτείται η σύσταση Ομάδας Ποιότητας, ο ορισμός της 

γίνεται με τη συνεργασία και συμφωνία των Διευθυνόντων Συμβούλων. 

              Ο Υπεύθυνος κάθε Ομάδας Ποιότητας είναι αρμόδιος για το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων των μελών της Ομάδας και τη διενέργεια σχετικών 

συσκέψεων, κατά τις οποίες αναλύονται στοιχεία από την παρακολούθηση και 

μέτρηση των διεργασιών, ελέγχεται η πορεία υλοποίησης των στόχων 

ποιότητας, επιλύονται τυχόν εσωτερικά προβλήματα και συζητούνται 

προτάσεις για βελτίωση και λήψη κατάλληλων ενεργειών. 

4.2 Αναθεώρηση αντικειμενικών σκοπών, στόχων και δεικτών Ποιότητας 

             Οι αντικειμενικοί σκοποί τροποποιούνται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους 

της Εταιρείας, στα πλαίσια συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας ή όποτε 

άλλοτε κρίνουν ότι απαιτείται στα πλαίσια της συνεργασίας τους (προηγείται 

χρονικά της σύνταξης του Ετήσιου Προγραμματισμού, όταν είναι δυνατόν). 

Ομοίως, τροποποιούνται οι σχετικοί δείκτες παρακολούθησης, κατόπιν 

συνεννόησης με τους Υπεύθυνους για την παρακολούθηση των διεργασιών, 

όπου απαιτείται. Στην περίπτωση τροποποίησης των αντικειμενικών σκοπών 

και των δεικτών ποιότητας επανεκδίδεται ο Στρατηγικός Προγραμματισμός 

Ποιότητας (Βλέπε §§4.1.3, 4.1.4). 

             Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο 

σύνταξης του Ετήσιου Προγραμματισμού, επανεξετάζονται οι στόχοι 

Ποιότητας και η συχνότητα με την οποία θα ανασκοπείται η υλοποίηση των 

στόχων, από τους Δ.Υπ. των σχετικών οργανωτικών μονάδων, κατόπιν 

συνεννόησης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του κλάδου, όπου υπάγονται (Βλέπε 

§4.3.1). 

 



 

5 ΑΡΧΕΙΑ 

                 Ο Υπ.Π. κάθε κλάδου τηρεί, για λογαριασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου 

του κλάδου του ή / και του Αναπληρωτή του, σε διαρκές αρχείο, το 

Στρατηγικό Προγραμματισμό Ποιότητας (Φόρμα 49Ε1), συνοδευόμενο από 

τις Αναφορές Στοχοθέτησης (Φόρμα 49Ε3) για το σύνολο των 

αντικειμενικών σκοπών και δεικτών, καθώς και τα έντυπα Σύσταση Ομάδας 

Ποιότητας (Φόρμα 49Ε2). 

                Οι Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών / στόχων 

τηρούν, σε διαρκές αρχείο, αντίγραφο ή απόσπασμα της Φόρμας 49Ε1, 

αντίγραφο της Φόρμας 49Ε2 για τους αντικειμενικούς σκοπούς που 

παρακολουθούν και αντίγραφο της Φόρμας 49Ε3, καθώς και Πρακτικά των 

συσκέψεων, σε περίπτωση που υφίσταται Ομάδα Ποιότητας. 

 

6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Φόρμα 49Ε1 - Στρατηγικός Προγραμματισμός Ποιότητας.  

Φόρμα 49Ε2 - Σύσταση Ομάδας Ποιότητας. 

Φόρμα 49Ε3 - Αναφορά Στοχοθέτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Τα προϊόντα της εταιρείας εκφράζουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό 

τεχνικού και οικονομικού οφέλους για το πεδίο των καταναλωτικών χρήσεων, 

για το οποίο προορίζονται. Οι υπηρεσίες, που προσφέρει η εταιρεία στους 

αγοραστές και καταναλωτές των προϊόντων της, τείνουν να διευκολύνουν την 

ορθή χρήση τους και να εμπεδώνουν την ικανοποίηση του καταναλωτή από 

την όλη προσφορά της εταιρείας. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας στις 

εκπεφρασμένες καταναλωτικές ανάγκες, τόσο στις τρέχουσες δοσοληψίες όσο 

και στις μακροχρόνιες σχετικές απαιτήσεις προσαρμογής, θεωρείται βασικό 

κριτήριο επιτυχίας και αποτελεί ορίζοντα για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. 

.  Η συνεπής κατανόηση από κάθε εργαζόμενο της σημασίας και της συμβολής 

της θέσης του στην επίτευξη των στόχων Ποιότητας της εταιρείας, είναι 

βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών και συνεπώς μόνιμη 

επιδίωξη της.Η ακρίβεια και η συνδυασμένη σκοπιμότητα κάθε παραγωγικής 

ή άλλης λειτουργικής διεργασίας στην εταιρεία, σε μικρή και σε μεγάλη 

κλίμακα, συνιστούν κύρια μέριμνα με σκοπό την εξάλειψη αποκλίσεων και 

περιττών εργασιών που υποβαθμίζουν την παραγωγικότητα. 

.  Η εμπέδωση πνεύματος και συστήματος συνεργασίας με τους προμηθευτές, 

που να αντανακλά τις απαιτήσεις της πολιτικής και των προγραμμάτων 

Ποιότητας της εταιρείας, καθώς και καθεαυτή η επιλογή τους με κριτήρια τις 

απαιτήσεις αυτές αποτελούν μόνιμη επιδίωξη. Η ενδοεπιχειρησιακή παροχή 

υπηρεσιών μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας, στο μέτρο που την αφορά, 

εξομοιώνεται ως προς την Πολιτική Ποιότητας με τα παραγόμενα προϊόντα 

και υπηρεσίες και καλύπτεται με ίση σημασία από την πολιτική αυτή. Η 

εκάστοτε οργάνωση της εταιρείας καλύπτει με επάρκεια την ανάγκη τήρησης 

της Πολιτικής Ποιότητας και διασφαλίζει συνεχή ικανότητα προσαρμογής του 

Συστήματος Ποιότητας της στις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 

  Η εκάστοτε οργάνωση της εταιρείας διασφαλίζει ειδικότερα, μέσω των 

περιγραφών θέσεων εργασίας, των Διαδικασιών του συστήματος και της 

κατάρτισης των στελεχών της, την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, που 

αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επαγγελματίες καταναλωτές 



 

των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και τη λειτουργία των βιομηχανικών 

της διεργασιών. 

 

 

 

 


