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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο της σύγχρονης οικονομίας, ο έντονος 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για την επίτευξη της κυριαρχίας στην ήδη 

υπάρχουσα και σε συνεχώς αναδυόμενες αγορές, οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, 

η παγκοσμιοποίηση και οι συνεχώς πιο απαιτητικοί πελάτες, έχουν καταστήσει την 

ποιότητα ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβίωση και την εξέλιξη μιας σύγχρονης 

επιχείρησης. Σ’ αυτήν την προσπάθεια διαχείρισης της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών, συμβάλλουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία 

ασχολούνται με τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης στο μέρος που αφορά 

στην παρεχόμενη ποιότητα. Τα συστήματα ISO αποτελούν μια μορφή τέτοιων 

συστημάτων, λόγω της ύπαρξης συγκεκριμένων κανόνων που πρέπει να τηρούνται. 

Επιπλέον, είναι εφαρμόσιμα σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ενώ είναι δημοφιλή 

σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μετά την άφιξη του τελευταίου προτύπου ISO 9001 

το έτος 2008, ο αριθμός των πιστοποιημένων οργανισμών παγκοσμίως ακολουθεί 

αυξητική πορεία. 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η εφαρμογή των ΣΔΠ, εργαλείων και 

τεχνικών ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η σημαντικότητα 

και εφαρμογή των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (ΚΠΕ) ενός ΣΔΠ. Τα 

αποτελέσματα, τα κίνητρα και τα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την 

εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, εξετάζονται μέσω ενός ερωτηματολογίου, που 

στάλθηκε σε 600 ελληνικές επιχειρήσεις, που εκπροσωπούσαν όλους τους κλάδους 

της οικονομικής δραστηριότητας, πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Επιπλέον, σ’ αυτήν την έρευνα παρουσιάζεται μια πρόταση ομαδοποίησης των ΚΠΕ, 

που χρειάζονται για την απαραίτητη λειτουργία ενός ΣΔΠ, σε έξι παράγοντες.  

Η ύπαρξη δεδομένων πολλών διαστάσεων και η ονοματική και διατεταγμένη 

φύση τους, οδήγησε στη χρήση μεθόδων από το πεδίο της πολυδιάστατης 

στατιστικής, όπως είναι η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (ΠΑΑ) και η 

παραγοντική ανάλυση των πολλαπλών αντιστοιχιών (MCA). Οι μεθοδολογίες αυτές 

επιτρέπουν την άντληση της πληροφορίας απ’ ευθείας από τα δεδομένα, χωρίς καμία 

εκ των προτέρων στατιστική προϋπόθεση (π.χ. κανονικότητα κλπ). Μ’ αυτόν τον 

τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να διευρυνθούν και να επεκταθούν οι σκέψεις του 
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ερευνητή για τα ζητήματα της έρευνας, διαμέσου της ανάδειξης των σημαντικότερων 

χαρακτηριστικών. Σε αυτήν την προσπάθεια συνέβαλαν επίσης, ειδικοί πίνακες 

συμπτώσεων, οι οποίοι ονομάζονται πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης και παρέχουν 

ακόμη καλύτερα ποσοστά ερμηνείας του προς ανάλυση φαινομένου. Με αυτόν τον 

τρόπο, προηγήθηκε της έρευνας μια γενική ανάλυση όλων των μεταβλητών, η οποία 

έδωσε τις κατευθύνσεις για τα ερωτήματα/ζητήματα που ενδείκνυτο να μελετηθούν.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση, αποκάλυψαν ποιοι είναι 

οι πιο σημαντικοί ΚΠΕ για τη λειτουργία των ΣΔΠ, καθώς και την ύπαρξη διαφοράς 

ανάμεσα στο βαθμό σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ. Επιπρόσθετα, ξεκάθαρα 

αποτυπώθηκε ότι η χρήση άλλων μεθοδολογιών, μεθόδων/τεχνικών ποιότητας στην 

Ελλάδα, είναι χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες. Επιπλέον, εμφανείς διαφορές 

εντοπίστηκαν ανάμεσα σε όλες τις παραπάνω μεταβλητές και συγκεκριμένες 

δημογραφικές μεταβλητές, όπως έτη πιστοποίησης, μέγεθος, εφαρμογή παραπάνω 

του ενός ΣΔΠ. Οι μεθοδολογίες του κλάδου της πολυδιάστατης ανάλυσης που 

εφαρμόστηκαν, αποδείχθηκαν ιδανικές για την ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων, καθώς αποκάλυψαν εύκολα τις έντονες διαφοροποιήσεις που υπήρχαν.  

Λέξεις κλειδιά: Σύστημα διοίκησης ποιότητας, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας,  

πολυδιάστατες στατιστικές μέθοδοι, παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, 

παραγοντική ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών, πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης, 

ελληνικές επιχειρήσεις, ISO 9001:2008. 
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ABSTRACT 

The large quantities of goods and services in the economy, the intense competition, 

the continuous technological evolution, globalization, and increasingly demanding 

customers establish quality as a very important tool for the survival and evolution of a 

modern enterprise. In this respect, the Quality Management Systems, which many 

times exist as standards, are the most comprehensive in scope. These quality 

management systems deal with the improvement of company performance and assist 

in the continuous effort for quality. They take the shape of formal standards (like ISO) 

or of theories and concepts (like Total Quality Management). Moreover they are 

popular and applicable in every kind of organization and have expanded all around the 

world. After the arrival of ISO 9001:2008, the number of certified organisations 

continues to increase. 

In the present study the implementation of quality management systems 

(QMSs) and quality tools/techniques is being surveyed in Greek enterprises, as well as 

the importance and implementation of specific critical success factors (CSFs) of a 

QMS. The benefits, motives, problems, derived from the quality management systems 

implementation and all the above subjects are examined through a questionnaire in 

500 Greek enterprises from all business sectors, certified with ISO 9001:2008. In 

addition in this study, a proposition of six factors, to group the CSFs for the 

appropriate function of a QMS is presented.  

The multidimensional, nominal and ordinal form of the data, led to the 

utilization of methods from the multidimensional statistics field, like correspondence 

analysis (CA) or multiple correspondence analysis (MCA). These methodologies 

allow the extraction of information directly from the data, without any a priori 

statistical assumption. This way the researcher’s thoughts for the research subjects, 

are expanded through the designation of the most important characteristics. With the 

contribution of some special tables of coincidence, data from the questionnaire was 

analysed, so to be able to distinct correspondences between different categories of 

companies, like certified ones, big or small size, manufacturing ones and providing 

services. Basic hypotheses to be answered are, if there is a difference in the 

importance and implementation of the CSFs of a QMS, which factors are considered 
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to be the more important, the level of use of quality management methods, techniques 

and tools and the effect of the demographic variables. 

The findings revealed the more important CSFs and differences between the 

implementation and importance of the CSFs. The results also displayed that the use of 

standards, tools/techniques was low compared to other countries. Differences were 

evident between all the above variables and certain demographics, like years of 

certification, size, and the implementation of more than one QMS. The methods from 

the multidimensional statistic field proved to be identical for the existent data and 

revealed easily the strong correspondences existed.  

Keywords: Quality management systems, critical success factors, multidimensional 

statistical methods, correspondence analysis, MCA, special tables of coincidence, 

greek enterprises, ISO 9001:2008. 
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Σκοπός και σύντομη παρουσίαση της διατριβής 

 

1 Σκοπός της διατριβής 

Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό  στη σημερινή εποχή το γεγονός πως η διασφάλιση της ποιότητας 

είναι πρώτιστης σημασίας για την βιωσιμότητα και εξέλιξη κάθε επιχείρησης, που 

δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της σύγχρονης οικονομίας. Η παγκοσμιοποίηση και οι 

συνεχώς αναδυόμενες-δυνητικές αγορές, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, ο έντονος 

ανταγωνισμός με απώτατο στόχο την εκπαραθύρωση των αντιπάλων επιχειρήσεων και την 

επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους, η πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών και φυσικά οι ολοένα 

αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, καθιστούν περισσότερο από ποτέ σήμερα επιτακτική 

την αποσαφήνιση και διερεύνηση του όρου της ποιότητας. Ως εκ τούτου, η ποιότητα έχει 

εδραιωθεί πλέον ως ένα σημαίνον τμήμα της σύγχρονης επιχείρησης και ένα από τα εξέχοντα 

πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Πολλές προσπάθειες ορισμού του όρου έχουν γίνει από σύγχρονους θεωρητικούς, όμως η 

επικρατούσα άποψη είναι πως ‘’ποιότητα’’ είναι η συμμόρφωση του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) 

στις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των επιθυμιών του 

πελάτη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ακόμη, αξίζει να επισημανθεί πως η φιλοσοφία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) έχει επηρεάσει δραστικά τη σχετική με την ποιότητα θεωρία, αφού δίνει 

έμφαση στην ικανοποίηση και ενεργοποίηση, όλου του ανθρώπινου δυναμικού ή αλλιώς των 

εξωτερικών και εσωτερικών πελατών. 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται τα πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας, τα ISO, 

που είναι και τα πιο διαδεδομένα. Ήδη αυτά πέρασαν σε μια νέα εποχή με το καινούριο πρότυπο 

9001 του έτους 2008, το οποίο είναι περισσότερο επικεντρωμένο στον πελάτη από ότι τα 

προηγούμενα (ISO, 2011). 

Επιπρόσθετα, είναι διακριτό ότι οι στατιστικές τεχνικές και τα εργαλεία, αναγνωρίζονται 

και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο πεδίο της διασφάλισης ποιότητας, αλλά και 

αναπτύσσονται και νέες μεθοδολογίες όπως π.χ. η 6σ, που ενσωματώνει στη θεωρία της, πολλές 

τέτοιες στατιστικές τεχνικές, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 
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Η επικέντρωση στη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και η προσπάθεια βελτίωσης των 

διαδικασιών και των προϊόντων που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό, οδηγούν αρκετές 

επιχειρήσεις στη χρήση των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας (ΣΔΠ), που διαχειρίζονται την 

ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Έρευνα που διεξήχθη σε ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά στις 

επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001, απέδειξε πως η Ελλάδα είναι ακόμα 

στην φάση της ανάπτυξης, δηλαδή τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας έχουν τη δυνατότητα 

περαιτέρω εξάπλωσης στις ελληνικές επιχειρήσεις (Franceschini et al., 2011). Είναι όμως πιθανό, η 

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, να έχει επηρεάσει δραματικά το επιχειρηματικό 

περιβάλλον και συνεπώς και τη διοικητική λειτουργία των οργανισμών, που αποτελούν το πεδίο 

εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης ποιότητας.  

Θεωρήθηκε λοιπόν ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της επικρατούσας κατάστασης στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, όσον αφορά στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, αφού, αντίστοιχη 

έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλες τις πτυχές οικονομικής δραστηριότητας 

και είναι πιστοποιημένες με την τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 9001, δεν είχε 

πραγματοποιηθεί μέχρι το 2012, έτος που ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων 

της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική συλλογής δεδομένων με ερωτηματολόγιο, το οποίο, 

περιείχε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις προέκυψαν μετά από πιλοτική 

έρευνα και διεξοδική διερεύνηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 

9001:2008, επιχειρήθηκε η ανίχνευση της εφαρμογής των ΣΔΠ, της χρήσης εργαλείων-τεχνικών 

ποιότητας, της σημαντικότητας των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (ΚΠΕ) ενός ΣΔΠ και άλλων 

στοιχείων της λειτουργίας ενός συστήματος ποιότητας. Στο τελικό στάδιο, μετά την καταγραφή 

και κωδικοποίηση των απαντημένων ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων. 

Για να διαμορφωθούν και να διερευνηθούν τα ζητήματα της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 

μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων, ενός κλάδου της στατιστικής επιστήμης, που έχει ως στόχο την 

επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, που έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα και συναντώνται 

ευρέως στις σύγχρονες επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της παραγοντικής 

ανάλυσης των αντιστοιχιών (ΠΑΑ) και των πολλαπλών αντιστοιχιών (MCA), οι οποίες 

αναπαριστούν τα δεδομένα γραφικά και αναζητούν αντιστοιχίες μεταξύ τους και θεωρούνται 

ιδανικές όταν υπάρχουν δεδομένα ονοματικής μορφής και σε διατεταγμένες κλίμακες. Τέτοιου 

τύπου δεδομένα υπάρχουν στην παρούσα διατριβή, όπου εφαρμόστηκε κυρίως η πολλαπλή ΠΑΑ. 
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Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για 

τη συγκριτική αξιολόγηση των απόψεων των ατόμων διαφορετικών ομάδων για κριτήρια-

παράγοντες, που είναι διατυπωμένα σε κλίμακες Likert (Moschidis, 2015). Με τη χρήση αυτών 

των πινάκων, τα ποσοστά ερμηνείας είναι υψηλότερα και αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η δομή των δεδομένων. 

Με τη βοήθεια της MCA και της γενικής ανάλυσης που προηγήθηκε (βλ. Ενότητα 3.2), 

αναζητήθηκαν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ και στις ερωτήσεις 

δημογραφικού περιεχομένου, όπως το μέγεθος, τα έτη πιστοποίησης, τα έτη λειτουργίας, ο κλάδος, 

οι εξαγωγές. Ανάλογες διαφοροποιήσεις με τις δημογραφικές μεταβλητές ερευνήθηκαν και για 

άλλα θέματα, όπως: 

 Εφαρμογή κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας των συστημάτων ποιότητας 

 Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ποιότητας και εργαλείων/τεχνικών 

 Επιδόσεις των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση 

 Προβλήματα από την πιστοποίηση 

 Κίνητρα για πιστοποίηση 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης, ανάμεσα στη σημασία που δίνεται 

στους ΚΠΕ και στην εφαρμογή τους. Η διαφορά αυτή δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει 

σημαντικά την ομαλή λειτουργία των συστημάτων ποιότητας. Η MCA κατόρθωσε να επισημάνει 

τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στα παραπάνω θέματα, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση 

των ερωτημάτων της έρευνας (βλ. Ενότητες 3.4, 4.4, 5.4). Τέλος, μια από τις κύριες προθέσεις της 

έρευνας, ήταν η συγκέντρωση στοιχείων ικανών να οδηγήσουν, σε ένα πρώτο επίπεδο, σε 

συγκριτικά στοιχεία των συστημάτων ποιότητας όσον αφορά στο πως αυτά εφαρμόζονται στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες αλλά και -μεταβαίνοντας από το τοπικό στο χρονικό πεδίο- όπως αυτά 

εφαρμόζονταν σε άλλες χρονικές περιόδους αντιστικτικά με τη σημερινή εποχή. 

 

 

2 Σύντομη παρουσίαση της διατριβής 

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση της διατριβής, ανά κεφάλαιο. 
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Αρχικά παρουσιάζεται μια εισαγωγή στη διατριβή, που περιλαμβάνει τους σκοπούς και 

περιληπτικά το περιεχόμενο των κεφαλαίων που ακολουθούν. 

Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται θεωρητική αναμόχλευση και αποσαφήνιση του όρου ‘’ποιότητα’’: 

καταγράφεται η σημαντικότητα της διοίκησης ποιότητας στο σύγχρονο μάνατζμεντ και 

αναλύονται τα συστήματα ποιότητας, τα οποία αποτελούν την αποτύπωση όλων αυτών των 

θεωριών σε ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο έχει ως αποστολή τη διαχείριση της ποιότητας σε 

ολόκληρο τον οργανισμό.  

Ακόμη, αναφέρεται η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών σε όλους τους κλάδους των 

επιχειρήσεων παγκοσμίως και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν ως μοντέλα μέτρησης και 

αξιολόγησης της απόδοσης των οργανισμών σε θέματα ποιότητας. Αναλυτικότατα εξετάζεται το 

ISO 9001:2008, το οποίο είναι το πρότυπο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι επιχειρήσεις του 

δείγματος και αποτυπώνονται πολλές θεωρητικές του προσεγγίσεις. Ενδελεχώς αναφέρεται και η 

ΔΟΠ, η οποία θεωρείται η σημαντικότερη θεωρία για τα συστήματα ποιότητας, από την οποία 

προέρχονται οι περισσότεροι ΚΠΕ, που καταγράφονται αργότερα, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στα 

βραβεία ποιότητας, τα οποία με τις ομάδες κριτηρίων που περιέχουν, βοήθησαν στη δημιουργία 

του μοντέλου ομαδοποίησης των ΚΠΕ.  

Εκτός από τα παραπάνω ΣΔΠ, καταγράφονται και άλλες μεθοδολογίες ή πρότυπα 

ποιότητας, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, όπως τα ISO 14001, OHSAS 18001, BRC 

κ.α., καθώς και τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία ενός ΣΔΠ, τα εργαλεία και οι τεχνικές, τα οποία 

βοηθούν στην κατάλληλη λειτουργία του ΣΔΠ. Στόχος ήταν να ερωτηθούν οι επιχειρήσεις για τη 

χρήση τους με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

Τέλος στο ίδιο κεφάλαιο διερευνώνται οι ΚΠΕ, οι οποίοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία, 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση ενός συστήματος ποιότητας. Γίνεται 

προσπάθεια ορισμού τους και αναφέρονται οι σημαντικότεροι από αυτούς, όπως έχουν προταθεί 

από άλλους μελετητές. Αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τα 

συστήματα διοίκησης ποιότητας, προέρχονται κυρίως από έρευνες που έγιναν για τη ΔΟΠ, αλλά 

και για άλλα ΣΔΠ, όπως EFQM, Baldrige κ.α. 

Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι τρόποι μέτρησης των επιδόσεων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σε μια επιχείρηση, σε συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της, 

όπως η ποιότητα, η ικανοποίηση των πελατών, η οργανωτική βελτίωση κ.α. 
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Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται στοιχεία από τις πολυδιάστατες στατιστικές μεθόδους. 

Πιο συγκεκριμένα, αναλυτικότερα παρουσιάζεται η μέθοδος της MCA που κυρίως 

χρησιμοποιείται, με στοιχεία από τη θεωρία της, όπως τύποι δεδομένων-μεταβλητών, τύποι 

πινάκων και έννοιες όπως αδράνεια, νέφος σημείων, προφίλ, παραγοντικοί άξονες, παραγοντικό 

επίπεδο. Σε αυτό το σημείο αναφέρονται επίσης οι πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι 

εφαρμόζονται παράλληλα με την MCA και με τη χρήση τους επιτυγχάνονται αισθητά καλύτερα 

ποσοστά ερμηνείας. 

Αναφέρονται δηλαδή τα θεωρητικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου και επίσης χρησιμοποιούνται πρακτικά παραδείγματα για την 

καλύτερη κατανόησή της. Με όλα αυτά τα στοιχεία που καταγράφονται για τη μέθοδο, έγινε 

διακριτή η δυνατότητά της να απεικονίζει με παραστατικό και βέλτιστο τρόπο τις τάσεις που 

περιλαμβάνονται στα δεδομένα, χωρίς να υπάρχει καμία εκ των προτέρων στατιστική προϋπόθεση. 

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον ερευνητή, καθώς τα δεδομένα 

καθορίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η έρευνα, αποκαλύπτοντας τις ενδεχόμενες 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που ερευνώνται. 

Αξίζει τέλος να επισημανθεί πως η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι κοινή για όλα τα 

ζητήματα της διατριβής, καθώς υπάρχει ένα κοινό ερωτηματολόγιο για όλα τα θέματα. Το δείγμα 

αποτελείται από 500 επιχειρήσεις στις οποίες τα ερωτηματολόγια –προϊόν πιλοτικής έρευνας που 

συνέβαλλε τα μέγιστα στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη διατύπωση των ερωτήσεων- στάλθηκαν 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ταχυδρομικώς, με e-mail ή FAX, κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τον εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης και καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα δημοσίων 

σχέσεων και μάρκετινγκ. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι 50 ΚΠΕ που συγκεντρώθηκαν και χρησιμοποιούνται στο 

ερωτηματολόγιο. Αυτοί οι ΚΠΕ, επιχειρήθηκε να συμπεριλάβουν τις περισσότερες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας ενός ΣΔΠ.  

Ακόμη, στο ίδιο κεφάλαιο, αναφέρονται οι ομαδοποιήσεις που έχουν προταθεί από άλλους 

ερευνητές, αλλά και η προτεινόμενη ομαδοποίηση των 50 ΚΠΕ του συστήματος ποιότητας, σε έξι 

κατηγορίες/ομάδες. 

Τέλος, καταγράφεται η σύνδεση της ΔΟΠ και των μοντέλων αριστείας (EFQM) με το ISO 

9001. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται η επιλογή των ΚΠΕ που επιλέχθηκαν και προέρχονται 
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κυρίως από τις παραπάνω μεθοδολογίες. Παράλληλα, αναφέρεται η λειτουργία των συστημάτων 

ποιότητας (με τη βοήθεια και των ΚΠΕ τους), ως μοντέλων αποτίμησης των ενεργειών, που είναι 

σχετικές με την ποιότητα σε έναν οργανισμό. 

Επιπλέον, αναφέρονται τα ζητήματα/ερωτήματα που τίθενται προς έρευνα και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν. Έχοντας υπόψη το βασικό στόχο που είναι η διερεύνηση της 

κατάστασης σχετικά με τα συστήματα ποιότητας στις ελληνικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις, τα 

κυριότερα ζητήματα προς εξέταση που προέκυψαν από τη γενική ανάλυση που προηγήθηκε (βλ 

Ενότητα 3.2), είναι τα ακόλουθα: διερεύνηση του βαθμού σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ του 

συστήματος ποιότητας, ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ΚΠΕ, διαφορές ανάμεσα στη σημασία και 

την εφαρμογή των ΚΠΕ, αλληλεπίδραση των ΚΠΕ με δημογραφικές μεταβλητές (όπως μέγεθος, 

έτη λειτουργίας, έτη πιστοποίησης κ.α.)  

Κατόπιν, παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα για αυτό το κομμάτι της έρευνας, μετά 

την ανάλυση που προηγήθηκε. Η ανάλυση αυτή, πραγματοποιείται με τη βοήθεια της MCA και 

της ταυτόχρονης χρήσης των πινάκων αξιολόγησης (όπου ήταν δυνατό), γεγονός που συμβάλλει 

στην ανάδειξη των έντονων τάσεων που υπάρχουν στα δεδομένα. Στην ανάλυση κάθε ζητήματος 

που παρουσιάζεται, ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για να είναι πιο απλή και κατανοητή η 

διαδικασία. Γίνεται ταυτόχρονα μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για ανάλογα θέματα που έχουν 

διερευνηθεί ήδη τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. 

Τελικά προκύπτουν αρκετές διαφοροποιήσεις, όπως: σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με άλλες 

έρευνες στην Ελλάδα, ύπαρξη διαφοράς μεταξύ σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ του 

συστήματος ποιότητας, αλλά και η επίδραση συγκεκριμένων κατηγορικών μεταβλητών, όπως ετών 

πιστοποίησης, μεγέθους, λειτουργίας και άλλων ΣΔΠ (εκτός από το ISO 9001:2008). 

Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές ποιότητας για το 

σύστημα ISO 9001 και μέσω του ερωτηματολογίου διερευνάται η χρήση τους σε ελληνικές 

επιχειρήσεις. Επίσης, αναζητείται ποια ΣΔΠ (εκτός από το ISO 9001) εφαρμόζουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις. Στην ανάλυση των παραπάνω θεμάτων, εξετάζεται επίσης, αν επιδρούν 

συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα, 

όπου και πάλι προέκυψε ότι ορισμένες δημογραφικές μεταβλητές (μέγεθος, έτη πιστοποίησης, 

εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ) επηρεάζουν τη χρήση και εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων ποιότητας.  

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται διερεύνηση επιπλέον ζητημάτων που υπάρχουν στο 

ερωτηματολόγιο, όπως τα σημαντικότερα κίνητρα, ή τα προβλήματα και οι επιδόσεις σε σχέση με 
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τη λειτουργία των συστημάτων ποιότητας ISO. Εξετάζεται τέλος η διαφοροποίηση των παραπάνω 

μεταβλητών σε σχέση με τις δημογραφικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου, αλλά και οι 

ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλες τις ως άνω μεταβλητές, όπως των κινήτρων με τις 

επιδόσεις. 

Στο Κεφάλαιο 6 αναφέρονται διεξοδικά τα συμπεράσματα, της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε, αναζητείται η συμβολή της, οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε 

και διερευνώνται οι μελλοντικές της επιδιώξεις. Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων επηρεάζουν την απόδοση τους, όσον αφορά στα 

συστήματα ποιότητας, όπως το μικρό τους μέγεθος, η επιβολή υποχρεωτικής πιστοποίησης λόγω 

εξωτερικών παραγόντων και η μη επιλογή χρήσης των ΣΔΠ για την πραγματική βελτίωση των 

διεργασιών και εν τέλει της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών, παρά για άλλους μη 

ουσιαστικούς λόγους. Προκύπτει λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις έχουν γνώση των ΚΠΕ συστημάτων 

ποιότητας, θεωρούν τους περισσότερους από αυτούς σημαντικούς, αλλά δεν τους εφαρμόζουν 

αναλόγως στην πράξη. Η χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας φαίνεται ότι είναι χαμηλότερη 

σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ άλλες μεθοδολογίες και συστήματα ποιότητας, δεν έχουν τύχει 

ιδιαίτερης αναγνώρισης και εφαρμογής από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Συμπερασματικά, η 

επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων στην εφαρμογή των ΚΠΕ, σε σχέση με άλλες χρονικές 

περιόδους, είναι χαμηλότερη. Δύο ακόμη δημογραφικές μεταβλητές (εκτός από το μέγεθος) που 

επηρεάζουν θετικά τη βαθμολογία στις περισσότερες ερωτήσεις, είναι τα περισσότερα έτη 

πιστοποίησης και η εφαρμογή και άλλου/ων ΣΔΠ εκτός από το ISO 9001. 

Τέλος είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα αναδεικνύει επίσης τη 

χρησιμότητα της ΠΑΑ στην εύρεση αντιστοιχιών, όταν υπάρχουν δεδομένα της μορφής που 

περιέχει το ερωτηματολόγιο. Ειδικά η ανάλυση με τη χρήση των πινάκων συγκριτικής 

αξιολόγησης, από την οποία προκύπτουν ακόμη καλύτερα ποσοστά ερμηνείας, ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις ύπαρξης ερωτήσεων σε μορφή κλίμακας. Οι μέθοδοι αυτές της πολυδιάστατης 

στατιστικής ανάλυσης, μπορούν να αποδειχθούν ένα χρήσιμο εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες, 

για την ανάλυση δεδομένων με ανάλογα χαρακτηριστικά.  

Στην έρευνα αυτή, περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραρτήματα: 

Α. Πίνακες με συγκεντρωτικά αποτελέσματα άλλων ερευνών 

Β. Ερωτηματολόγιο έρευνας και συνοδευτική επιστολή 

Γ. Κωδικοποίηση μεταβλητών ερωτηματολογίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ποιότητα, συστήματα ποιότητας, ΚΠΕ 

1.1 Εισαγωγή  

 

Η υπερπληθώρα αγαθών και υπηρεσιών, ο έντονος ανταγωνισμός, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη, 

η παγκοσμιοποίηση και επιπλέον οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών, έχουν καταστήσει 

την ποιότητα πολύ σημαντική για την επιβίωση και εξέλιξη μιας επιχείρησης. Επιπλέον η ποιότητα 

έχει αναδειχθεί ως μια ανταγωνιστική στρατηγική για τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

επιδόσεων ενός οργανισμού σε σχέση με άλλους, με τους οποίους ανταγωνίζεται. Για αυτούς τους 

λόγους θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως ένα πολύ απαραίτητο τμήμα της σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας και του πεδίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Έχουν αναφερθεί αρκετοί ορισμοί για την ποιότητα, όμως o επικρατέστερος είναι (ASQ, 

2013): η συμμόρφωση του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) με τις προδιαγραφές που σχεδιάστηκε, οι 

οποίες βασίζονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών του πελάτη. Αλλιώς η ποιότητα ορίζεται ως “ο 

βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιεί ή ακόμη και υπερβαίνει τις προσδοκίες των 

πελατών” (Reeves & Bednar, 1994, σελ.432) και επιπλέον υπάρχει ο ορισμός από το ISO 8402 

(1994, σελ.11): “το σύνολο των χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, τα οποία δηλώνουν την ικανότητά του να ικανοποιεί καθορισμένη ανάγκη”. Από τους 

παραπάνω ορισμούς είναι σαφές, ότι η ποιότητα αφορά όχι μόνο στην ικανοποίηση του πελάτη, 

αλλά και του παραγωγού. Από την πλευρά του πελάτη, έχει σχέση με την ικανοποίηση του από τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και για τον παραγωγό σχετίζεται με την κατάλληλη εφαρμογή των 

λειτουργιών, με αποτέλεσμα το προϊόν να φτάνει στον τελικό αποδέκτη, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές με τις οποίες σχεδιάστηκε. 

Με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης των οργανισμών στις σχετικές με την ποιότητα 

ενέργειες, δημιουργήθηκε ένας κλάδος στο πεδίο του μάνατζμεντ, η διοίκηση ποιότητας, η οποία 

ασχολείται με τη διαχείριση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό και είναι 

σχετικές με την ποιότητα. Μετέπειτα αναπτύχθηκαν και τα συστήματα ποιότητας, τα οποία 

συγκεκριμενοποιούν αυτές τις ενέργειες. Ιδιαίτερη αναφορά στην παρούσα, γίνεται στο πρότυπο 

ISO 9001, αλλά και στη σύνδεσή του με σημαντικά συστήματα διοίκησης ποιότητας (ΣΔΠ), όπως 

με τη διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) και τα βραβεία αριστείας. Με τη βοήθεια θεωρητικών 
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στοιχείων των συστημάτων ποιότητας, όπως των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, που 

επεξηγούνται αργότερα (βλ. Ενότητα 1.6), υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός πλαισίου, το 

οποίο δύναται να αξιολογήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σύστημα ποιότητας. Για 

αυτόν το λόγο πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναζητώντας 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (ΚΠΕ) από όλα τα γνωστά συστήματα ποιότητας (ΔΟΠ, EFQM, 

6σ κ.α.), κυρίως όμως από τη ΔΟΠ, η οποία σχετίζεται άμεσα με το ISO 9001 (Βλ.Κεφ.3,4). Οι 

ΚΠΕ οι οποίοι τελικά συγκεντρώθηκαν, αναφέρονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3. 

1.2 Ποιότητα   

1.2.1 Γενικά  

Η πρώτη αναφορά και χρήση τεχνικών, οι οποίες συνέβαλλαν στον έλεγχο της ποιότητας, ήδη 

υπήρξε από τη δεκαετία του 1920, με τον Shewart και το διάγραμμα ελέγχου και τον Dodge και 

τον έλεγχο δειγματοληψίας. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τη γρήγορη εξέλιξη της 

τεχνολογίας, η ανάγκη για ποιοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα, ήταν ακόμη πιο επιτακτική. Τα 

αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη επιθυμούσαν την επέκταση σε νέες αγορές και κατανόησαν τη 

σημαντικότητα της ποιότητας σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία 

και η ΗΠΑ αρχικά και αργότερα άλλες όπως η Ν.Κορέα και η Ταϊβάν, με τη βοήθεια της 

ποιότητας, πέτυχαν την επιδιωκόμενη προώθηση των προϊόντων τους παγκοσμίως. Ειδικά οι 

Ιάπωνες, η οικονομία των οποίων μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρισκόταν σε στάδιο 

θεμελίωσης, ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν στοιχεία κουλτούρας ποιότητας στο πεδίο της 

διοίκησης. Με τη πολύτιμη συμβολή των ιδεών και θεωριών του Deming από το 1950 και μετά, 

μετέφεραν μεθόδους στατιστικού ελέγχου στην παραγωγή, προσπαθώντας αρχικά να εντοπίσουν 

τα ελαττωματικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο προσέφεραν πραγματικά ποιοτικά προϊόντα, τα 

οποία ξεχώρισαν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αυτή η αναγέννηση της Ιαπωνικής 

οικονομίας, ξεκίνησε στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ηλεκτρονικών. Τη 

σκυτάλη πήραν οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις όπως οι Ford, General Electric, IBM, 

Motorola κ.α., οι οποίες συνέχισαν αυτήν την πορεία και μάλιστα με τη βοήθεια άλλων 

θεωρητικών επιστημόνων προχώρησαν περαιτέρω. Όπως ήταν επόμενο, ακολούθησε η ευρωπαϊκή 

ήπειρος με αντίστοιχες ενέργειες, όπως η έκδοση των προτύπων ISO, αλλά και του βραβείου του 

EFQM.  

Από τα παραπάνω αναφερθέντα, διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος της βιομηχανίας στις 

παραπάνω χώρες, ήταν πρωτοπόρος στην προσπάθεια για διαχείριση και αξιοποίηση της ποιότητας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 24 

και των ωφελειών της. Aργότερα οι ίδιες πρακτικές μεταφέρθηκαν και στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών, σε σημείο μάλιστα τα τελευταία χρόνια η διοίκηση (ή διαχείριση) ποιότητας (ΔΠ), να 

χρησιμοποιείται πιο εντατικά σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα ο Selden 

(1998), διατύπωσε την άποψη ότι αυτή η εξάπλωση της κουλτούρας ποιότητας είναι εμφανής 

ακόμα και στα πεδία των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης του πελάτη μιας 

επιχείρησης. Ένας από τους ‘’γκουρού’’ της ποιότητας, ο Juran, ανέφερε ότι ο 20
ος

 αιώνας ήταν ο 

αιώνας της παραγωγικότητας, ενώ προέβλεψε ότι ο 21
ος

 θα είναι αυτός της ποιότητας. Η 

στρατηγική σημασία της ποιότητας έχει απασχολήσει σοβαρά και τις εθνικές κυβερνήσεις (Lee et 

al., 2003) και αυτό φαίνεται στις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται για τη δημιουργία και 

λειτουργία εθνικών βραβείων ποιότητας, όπως του ΕFQM, του Baldrige κ.α. 

Σύμφωνα με τον Klefsjo (2003), η ποιότητα αλλά και τα συστήματα ποιότητας, τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω (βλ. Ενότητα 1.4), έχουν περάσει από τέσσερις φάσεις ανάπτυξης (Σχήμα 

1.1), από τις οποίες η διοίκηση ποιότητας (βλ. Ενότητα 1.3), είναι η πιο πρόσφατη. 

 

Σχήμα 1.1 Φάσεις της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας 

Πηγή: Klefsjo (2003)  

 

1.2.2 Ορισμοί της ποιότητας  

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 1.1, εχουν διατυπωθεί κατά καιρούς αρκετοί ορισμοί της 

ποιότητας (βλ. Ενότητα 1.1), οι οποίοι είναι ανάλογοι με το ρόλο που αυτή κατέχει στις 

διοικητικές λειτουργίες του οργανισμού. Γενικά αναφέρεται ότι η ποιότητα είναι μια έννοια που 

εύκολα γίνεται αντιληπτή από όλους, αλλά υπάρχει δυσκολία στον ακριβή ορισμό της. Ένας από 

τους παλιούς ‘’γκουρού’’ της ποιότητας (βλ. Υποενότητα 1.2.3), ο Juran (1964), αναφέρει ότι 
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ποιότητα είναι η καταλληλότητα του προϊόντος για χρήση. Ο ίδιος επίσης αναφέρει (Juran, 1968), 

ότι ποιότητα είναι η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και ένας άλλος ερευνητής, ο Crosby 

(1979), ότι είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.  

Επιπρόσθετα έχει αναφερθεί, ότι η ποιότητα δύναται να αξιολογηθεί σε σχέση με τρεις 

παραμέτρους: την ικανοποίηση του τελικού χρήστη, τη διαδικασία που εκτελείται βάσει 

συγκεκριμένων προδιαγραφών και την τελική μορφή που αποκτά το προϊόν ή η υπηρεσία, 

τηρώντας αυτές τις προδιαγραφές. 

 

1.2.3 Γενικά στοιχεία για την ποιότητα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον- νέες τάσεις- 

επιχειρηματική αριστεία 

Από την εμφάνιση των εννοιών της ποιότητας και της εφαρμογής των ΣΔΠ που αναφέρονται 

παρακάτω στην Ενότητα 1.4, η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει δραματικά. Οι 

απαιτήσεις είναι διαφορετικές και η ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι όχι τόσο απλό, 

αλλά να εκφράζει εξαιρετική επίδοση και απόδοση μιας εταιρείας στην παραγωγή ενός ποιοτικού 

προϊόντος, η οποία επίδοση αυξάνει με τη σειρά της, την ικανοποίηση του πελάτη (Gomišček & 

Pibernik, 2011). Συνεπώς οι οργανισμοί και οι υπεύθυνοι για την ποιότητα πρέπει να 

προσαρμόζονται κατάλληλα, να μεταβάλλουν και τεχνολογικά τα συστήματά τους, προσπαθώντας 

να ανταποκρίνονται συνεχώς στις απαιτήσεις των πελατών τους, με αποτέλεσμα να είναι ικανοί να 

προσφέρουν το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη στιγμή και τιμή (Fisher, 1997). 

Αυτές οι απαιτήσεις είναι που πρέπει να τους καθοδηγήσουν, στο σχεδιασμό των 

συστημάτων ποιότητάς τους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Mouradian (2002, σελ.209) σε μια 

πραγματοποιηθείσα έρευνα, η οποία εξέτασε τα ελαττώματα σε αμερικανικά και ιαπωνικά 

αυτοκίνητα το 2001 σε σχέση με προηγούμενη του 1980, προέκυψε ότι τα ελαττώματα μειώθηκαν 

κατά 400%, παρ’ όλα αυτά οι πελάτες ήταν πιο απαιτητικοί από ότι παλιότερα και ικανοποιούνταν 

ακόμη δυσκολότερα.  

Σημαντική είναι και η αναφορά του Beckford (2002, σελ.3) για τις τέσσερις όψεις που έχει 

η ποιότητα, οι οποίες αξίζουν προσοχής και είναι οι παρακάτω: 

 Οικονομική: οι αγορές έχουν κορεστεί και συνεπώς πρέπει να δοθεί σημασία και στον 

τομέα των υπηρεσιών. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αναπτυχθεί εξίσου. Κύριος σκοπός 

όλων των οργανισμών πρέπει να είναι η οικονομική επιβίωση. 
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 Κοινωνική: μη ποιοτικά προϊόντα σημαίνουν σπατάλη για την κοινωνία, τις ανθρώπινες 

δυνατότητες και τους ανθρώπινους πόρους. Στόχος πρέπει να είναι η μείωση των ατελειών 

και των ελαττωματικών. 

 Περιβαλλοντική: το ίδιο με την κοινωνική, όμως εδώ αναφέρονται σε σπατάλη πηγών και 

πόρων, η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον. 

 Η πρόκληση του τομέα των υπηρεσιών: οι υπηρεσίες αποτελούν το 70% των οικονομιών 

και πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτές, με κύριο μέσο δράσης τα κατάλληλα εκπαιδευμένα 

άτομα. 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο της διοίκησης ποιότητας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Σύμφωνα με τον Maslow (1970) κάθε άνθρωπος έχει πέντε βασικές ανάγκες: ψυχολογική-

φυσιολογική, ασφάλεια, συμμετοχικότητα και αγάπη, αυτοεκτίμηση-αυτοσεβασμός, ολοκλήρωση-

αυτοπραγμάτωση. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τους 

πελάτες, αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού. Μάλιστα, η ικανοποίηση που 

προσφέρεται στον πελάτη, από ένα προϊόν ή υπηρεσία, συνεπάγεται ταυτόχρονα και τη δημιουργία 

καλής εικόνας για την επιχείρηση που παρήγαγε αυτό το προϊόν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

διαπιστώνεται ο πολύ σημαντικός ρόλος της ικανοποίησης του πελάτη, τον οποίο βέβαια, όλα τα 

πρότυπα και οι μεθοδολογίες ποιότητας έχουν αποδεχθεί και ενσωματώσει στη θεωρία τους, όπως 

αναφέρεται αργότερα (βλ. Ενότητες 1.3, 1.4) 

 

Επιχειρηματική αριστεία 

Η επιχειρηματική αριστεία (business excellence) ή αλλιώς οργανωσιακή αριστεία (organizational 

excellence) είναι μια πρακτική διοίκησης, η οποία χρησιμοποιεί συστηματικά θεωρίες και αρχές 

της διοίκησης ποιότητας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Έχει βεβαίως τις ρίζες της στη ΔΟΠ και 

μερικές φορές αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όμως εξελίχθηκε περαιτέρω και είναι μια πιο 

ολιστική αντίληψη και θεωρία, σε σχέση με τα πρώτα μοντέλα της ΔΟΠ, τα οποία έχουν και αυτά 

ως κύριο στοιχείο τους, την επίτευξη της οργανωσιακής αριστείας (Porter & Tanner, 2004). 

Μάλιστα τον ίδιο στόχο έχουν και τα βραβεία αριστείας (βλ. Υποενότητα 1.4.3). Κάποια από τα 

εργαλεία/μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εφαρμογής της επιχειρηματικής 

αριστείας και θα αναφερθούν αργότερα πιο αναλυτικά (βλ. Ενότητα 1.5), είναι: η lean, η έξι σίγμα, 

η balanced scorecard.  
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1.3 Διοίκηση ποιότητας 

Η διοίκηση ποιότητας όντας ένα κίνημα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση μιας εταιρείας, 

αναπτύχθηκε μέσα από μια προσέγγιση στρατηγικής οργάνωσης, σε ένα αρκετά αβέβαιο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και απαιτητικούς πελάτες (Lee et al., 2003). Επιπλέον, ο οργανισμός 

οφείλει να είναι προνοητικός όσον αφορά στην τεχνολογική του ικανότητα, στη μαζική 

εξατομίκευση, στην ευπροσάρμοστη παραγωγή και επίσης να διαμορφώνει μια κουλτούρα 

επικεντρωμένη στον πελάτη (Fisher, 1997; Fisher et al., 2000).  

Δύναται να ειπωθεί ότι η διοίκηση (ή μάνατζμεντ) ποιότητας ασχολείται με τη διαχείριση 

όλων εκείνων των δραστηριοτήτων-ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να διασφαλίζουν την 

ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών σε έναν οργανισμό. Η διοίκηση της ποιότητας έχει ήδη 

αναγνωριστεί ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επίσης θεωρείται ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να 

ανταπεξέλθει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό (Prajogo & Sohal, 2003). Η διοίκηση ποιότητας 

αποτέλεσε ένα παράδειγμα εξέλιξης της σκέψης στην επιστήμη του μάνατζμεντ, όμως όπως και 

στην περίπτωση της ποιότητας, δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός (Teixeira, 1999).  

Σύμφωνα με τον Morrison (1994) η διοίκηση ποιότητας έχει τις παρακάτω αρχές: 

 Μέτρηση (measurement): η μέτρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της 

χρησιμότητας μιας ενέργειας/διεργασίας. 

 Τυποποίηση (standardization): η σύγκριση/μέτρηση με συγκεκριμένα πρότυπα κατέχει 

σημαντικό ρόλο στην παραγωγή. 

 Επιθεώρηση (inspection): σημαντική ενέργεια για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν 

ανταποκρίνεται στην παραγγελία. 

 Συνεχής διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

 Ακρίβεια στις μετρήσεις, εξασφαλίζοντας εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας. 

 Ανατροφοδότηση: οι αποκλίσεις πρέπει να ανατροφοδοτούνται και να επιλύονται πριν 

γίνουν σφάλματα. 

Στο πλαίσιο της ΔΠ, αναπτύχθηκαν συστήματα τα οποία διευκολύνουν τις προσπάθειες της 

διοίκησης των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, αναφορικά με την 

ποιότητα. Η ΔΟΠ και τα πρότυπα ISO, είναι οι δύο μεθοδολογίες, οι οποίες αποτέλεσαν τα πιο 

σημαντικά ρεύματα της διοίκησης ποιότητας (Sun, 2000). Μια ακόμη απόδειξη αυτών των 
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εξελίξεων και απαιτήσεων, είναι η επανειλημμένη αναθεώρηση των προτύπων, όπως για 

παράδειγμα του ISO 9001 για 4
η
 φορά, η εμφάνιση νέων μεθοδολογιών όπως η έξι σίγμα, η lean 

έξι σίγμα, η καθιέρωση βραβείων ποιότητας κ.α. 

Παρακάτω έπεται μια σύντομη αναφορά στη διασφάλιση ποιότητας, η οποία όπως έχει 

αναφερθεί από τον Crosby (1979), είναι μια λειτουργική πτυχή της ποιότητας, αλλά και μια από τις 

φάσεις της εξέλιξής της (βλ. Υποενότητα 1.2.1). 

Διασφάλιση ποιότητας (Quality assurance): σύνολο προγραμματισμένων ή συστηματικών 

ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία εξασφάλισης ότι ένα προϊόν ή 

υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές (ISO 8402, 1986). Μ’ αυτόν τον τρόπο οι 

επιχειρήσεις στρέφονται στην πρόληψη των λανθασμένων ενεργειών και επομένως αυτή η 

διαδικασία ξεκινάει πριν από την παραγωγή και με τη συμβολή κατάλληλου συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας, αποπειράται να ελέγξει και να διατηρήσει αυτό το σύστημα σε 

ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργίας. 

 

 

1.4 Συστήματα διοίκησης/διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ)  

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν ορισμοί σχετικά με τα συστήματα διοίκησης, τα ΣΔΠ και τα 

συστήματα ποιότητας. Ως σύστημα
*
 διοίκησης ορίζεται ένα ‘’σύστημα το οποίο εγκαθιστά μια 

πολιτική, στόχους και τον τρόπο για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι’’ (ISO, 2005, σελ.14) ή 

αλλιώς, ‘’ένα σύστημα διοίκησης ενός οργανισμού μπορεί να συμπεριλάβει διαφορετικά 

συστήματα, όπως ένα σύστημα διοίκησης ποιότητας, ένα χρηματοοικονομικό σύστημα 

χρηματοοικονομικής διοίκησης, ή ένα σύστημα περιβαλλοντικής διοίκησης’’ (ISO, 2005, σελ.14). 

Μάλιστα στο ISO 9001:2008 (ISO, 2008b), τα συστήματα διοίκησης αναφέρονται ως Management 

system standards (MSSs), τα οποία είναι έγγραφα που παρέχουν οδηγίες, οι οποίες πρέπει να 

τηρούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία ενός συστήματος διοίκησης. Σύμφωνα με το ISO 

9001:2000 (ISO, 2000), σύστημα διαχείρισης ή διοίκησης ποιότητας είναι ένα σύστημα που 

ελέγχει και διευθύνει έναν οργανισμό, με σκοπό την καθιέρωση πολιτικών και αντικειμενικών 

στόχων για την επίτευξή τους, σε σχέση με την ποιότητα. Σε ένα σχετικό με το ISO λεξιλόγιο, το 

                                                           
*
 σύνολο ενεργειών μιας οντότητας ή ενός αντικειμένου που αλληλεπιδρούν με σκοπό τη δημιουργία ενός 

αποτελέσματος 
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ΣΔΠ ορίζεται ως “σύστημα διοίκησης το οποίο οδηγεί και διοικεί έναν οργανισμό, με την οπτική 

της ποιότητας“ (ISO, 2000, σελ.7). 

Αποτέλεσμα της επανάστασης και ανάπτυξης της ποιότητας, ήταν επιπροσθέτως, η 

δημιουργία συστημάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν θέματα ποιότητας. 

Προέκυψαν έτσι καινούριες θεωρίες, πρότυπα όπως τα ISO, αλλά και κρατικά βραβεία για 

μέτρηση επιδόσεων σχετικών με την ποιότητα. Τα πρότυπα για την ποιότητα, όπως τα ISO, που 

κυρίως εξετάζονται στην παρούσα διατριβή και είναι τα πιο διαδεδομένα, ήδη εισήλθαν σε μια νέα 

εποχή με τη βοήθεια του καινούριου προτύπου 9001 του έτους 2008. Το πρότυπο αυτό είναι πιο 

επικεντρωμένο στον πελάτη από ότι τα προηγούμενα (ISO, 2011), επίσης είναι λιγότερο 

επικεντρωμένο στη βιομηχανία και συνεπώς πιο γενικό. Η πορεία αυτών των προτύπων άρχισε από 

την Ευρώπη και πλέον έχουν εξαπλωθεί σε Αμερική και Ιαπωνία. Βέβαια, η προγενέστερη 

φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία άνθισε στην Ιαπωνία και δίνει 

έμφαση στην ικανοποίηση και ενεργοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού, ή αλλιώς των 

εξωτερικών και εσωτερικών πελατών
*
, έχει επηρεάσει επίσης σημαντικά τη σχετική με την 

ποιότητα θεωρία. Επιπλέον είναι εμφανές ότι οι στατιστικές τεχνικές και τα εργαλεία, 

αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη διοίκηση ποιότητας, αλλά 

αναπτύσσονται και νέες μεθοδολογίες, όπως για παράδειγμα η έξι σίγμα που ενσωματώνει στη 

θεωρία της, πολλές τέτοιες στατιστικές τεχνικές, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. Στην παρούσα 

διατριβή, εξετάζονται οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες, μεθοδολογίες και τα συστήματα 

ποιότητας. Ονομάζονται αλλιώς συστήματα διοίκησης ή διαχείρισης ποιότητας ή ΣΔΠ και αρκετές 

φορές έχουν τη μορφή προτύπων, δηλαδή είναι έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

αναγνωρισμένο φορέα και περιέχουν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, 

οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. Τέτοιο πρότυπο είναι βέβαια το ISO, αλλά υπάρχουν και γενικότερες θεωρίες και 

μεθοδολογίες διοίκησης ποιότητας όπως η ΔΟΠ, η έξι σίγμα κ.α. (βλ. Υποενότητα 1.4.3). 

 

 

 

                                                           
*
 εξωτερικοί πελάτες θεωρούνται οι καταναλωτές και εσωτερικοί οι μέτοχοι-ιδιοκτήτες και το ανθρώπινο 

δυναμικό 
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1.4.1 ISO 9001:2008 

Γενικά 

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 αποτελεί ένα μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, βάσει 

του οποίου ένας οργανισμός μπορεί να πιστοποιηθεί, δηλαδή έπειτα από μια διαδικασία (η οποία 

ονομάζεται πιστοποίηση
**

) να αποκτήσει ένα έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του 

με ορισμένους κανόνες και κατευθύνσεις. Τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 

(ISO-International Standards Organization) περιέχουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις, σε θέματα 

διασφάλισης της ποιότητας. Ορισμένα χαρακτηριστικά του προτύπου 9001, είναι τα ακόλουθα: 

είναι εφαρμόσιμο σε κάθε κατηγορία προϊόντος, σε όλους τους κλάδους και μεγέθη των 

οργανισμών, διαθέτει πρόβλεψη για μία φυσική τάση προς τη βελτίωση των διεργασιών του 

οργανισμού και είναι απόλυτα συμβατό με άλλα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 

14001.  

 

Ιστορία του ISO 9000-1 

Η πρώτη έκδοση του προτύπου ήταν το 1987 και ακολούθησε η επόμενη το έτος 1994 και η τρίτη 

ήταν το 2000. Η αλλαγή του έτους 2000 ήταν αρκετά δραστική, καθώς εισήγαγε τις έννοιες του 

ελέγχου των διαδικασιών και έδωσε έμφαση στη δέσμευση που πρέπει να τηρεί η ανώτερη 

διοίκηση, στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και του προτύπου. 

Αξίζει να τονιστεί επίσης, ότι από τότε το πρότυπο ονομάστηκε ISO 9001, ενσωματώνοντας όλες 

τις προηγούμενες ISO 9000 εκδόσεις. Η τελευταία έκδοση του ISO 9001, το έτος 2008 (ISO, 

2008a) δεν περιείχε σημαντικές αλλαγές ή νέες απαιτήσεις. Οι κύριες αλλαγές του, περιλαμβάνουν 

ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με τις προηγούμενες απαιτήσεις του προτύπου 9001:2000 και 

προσπάθειες συμβατότητας με το ISO 14001:2004, με σκοπό να γίνει ο ενδεχόμενος συνδυασμός 

και των δύο προτύπων, πιο εύκολος και αποτελεσματικός. Μια ακόμη σημαντική μεταβολή ήταν 

ότι όλες οι κύριες διεργασίες πρέπει να παρακολουθούνται, να μετρώνται και να αναλύονται. 

Πάντως η σειρά των ISO προτύπων, είναι εφαρμόσιμη σε όλους τους οργανισμούς μεγάλους και 

μικρούς, βιομηχανίες ή/και υπηρεσίες (Heuvel et al., 2005).  

Η διεθνής ανταπόκριση στα πρότυπα ISO 9000, υπήρξε εξαιρετικά θετική (Tsiotras & 

Gotzamani, 1996). Όπως έχουν διαπιστώσει οι Gutierez-Gutierez et al. (2010) η πρακτική 

                                                           
**

 είναι μια διεργασία κατά την οποία βεβαιώνεται ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία έχει παραχθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις ενός προτύπου. 
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διοίκησης ποιότητας που χρησιμοποιείται πιο πολύ από όλες, είναι τα πρότυπα ISO. Ως το 

Δεκέμβριο του 2010, τουλάχιστον 1.109.905 πιστοποιητικά ISO 9001 έχουν εκδοθεί σε 178 χώρες 

και οικονομίες και η αύξηση από τον προηγούμενο χρόνο (το 2009), ήταν 4% (ISO, 2011). Αξίζει 

ακόμη να επισημανθεί, ότι οι τομείς με την περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη των 27 την 

περίοδο 1997-2003, ήταν όλοι από τον τομέα των υπηρεσιών (Heras-Saizarbitoria et al., 2011). Τα 

πρότυπα ISO 9000 χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως από πολλές επιχειρήσεις και θεωρούνται από 

τους πελάτες τους, ως συνώνυμο της ποιότητας (Trigueros Pina & Sansalvador Sellés, 2008). 

Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση του πελάτη, τοποθετεί τα 

πρότυπα ISO 9000, στο ίδιο επίπεδο με τη ΔΟΠ μεθοδολογία και φιλοσοφία (Coleman & Douglas, 

2003). Αναλυτικότερα στοιχεία για αυτήν τη σχέση υπάρχουν στην Υποενότητα 3.2.1.  

 

Λόγοι της εξάπλωσης 

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του ISO, έπαιξε η λειτουργία της κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.). Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες όπως η έκδοση της αναφοράς ‘’Global Approach to 

Conformity Assessment’’, η οποία παρακινούσε τις εταιρείες να υιοθετήσουν ένα σύστημα 

ποιότητας βασισμένο στο ISO 9000. Επίσης, το 1992 εκδόθηκαν καινούριες οδηγίες, στις οποίες 

τέθηκαν κανόνες υποχρεωτικής συμμόρφωσης για συγκεκριμένα προϊόντα και διαδικασίες. 

Συνεπώς η συμπερίληψη των προτύπων σε οδηγίες της Ε.Ε. για εμπορικές συναλλαγές και η 

παγκοσμιοποίηση συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των ISO ως διεθνών προτύπων και όχι μόνο ως 

ευρωπαϊκών (Drori et al., 2006). Οι επιχειρήσεις που έχουν επαφή με την Ευρωπαϊκή Αγορά, είναι 

πιθανότερο να έχουν κίνητρα ή να τους επιβληθεί από την αγορά η αναζήτηση της πιστοποίησης 

με ISO. Μάλιστα αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην εφαρμογή των 

απαιτήσεων του ISO 9000, σε σχέση με εταιρείες οι οποίες δεν έχουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη 

ή καθόλου διεθνείς συναλλαγές (Yahya & Goh, 2001) 

 

Συστατικά στοιχεία του ISO 

Το πρότυπο ISO 9001 συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του συστήματος (ISO, 2009) και ακολουθούν: 

 Συνολικές απαιτήσεις για το ΣΔΠ και τεκμηρίωση. 

 Ευθύνη της διοίκησης, στρατηγική-πολιτική, επικέντρωση στο στόχο, σχεδιασμός. 

 Διαχείριση και κατανομή πόρων. 

 Παραγωγή προϊόντων και διαχείριση διεργασιών. 
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 Μέτρηση, επίβλεψη, ανάλυση και βελτίωση. 

Το ISO 9000 στηριζόταν σε οκτώ βασικές αρχές (ISO, 2000). Αυτές οι αρχές εξακολουθούν να 

ισχύουν και με το νέο πρότυπο, του έτους 2008 και είναι οι παρακάτω: 

1. Εστίαση στον πελάτη 

2. Ηγεσία 

3. Συμμετοχή των ατόμων 

4. Προσέγγισή του ως μια διεργασία 

5. Προσέγγιση της διαχείρισης ως σύστημα 

6. Διαρκής βελτίωση 

7. Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων 

8. Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τον προμηθευτή. 

Από τη λεπτομερή ανάλυση του προτύπου, προκύπτει ότι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

κατά ISO 9000:2000, συγκροτείται από 21 διεργασίες ή 22 στην περίπτωση που θεωρεί κανείς το 

σύνολο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ως μια ξεχωριστή διεργασία (ISO, 2000). 

Οι 21 διεργασίες του ISO 9001, είναι οι ακόλουθες: 

 Διαχείριση της Ποιότητας  

 Διαχείριση πόρων 

 Έρευνας Ρυθμίσεων 

 Έρευνας Αγοράς 

 Σχεδιασμού Προϊόντων 

 Αγοράς προϊόντων 

 Παραγωγής 

 Παροχής Υπηρεσιών 

 Προστασίας Προϊόντων 

 Αξιολόγησης Αναγκών Πελατών 

 Επικοινωνίας με τους Πελάτες 

 Εσωτερικής Επικοινωνίας 

 Ελέγχου εγγράφων 

 Διαφύλαξης καταγραφών 

 Σχεδιασμού 

 Κατάρτισης 

 Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 Επιθεώρησης της Διαχείρισης 

 Παρακολούθησης και Μετρήσεων 
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 Διαχείρισης της μη Συμμόρφωσης  

 Συνεχούς Βελτίωσης  

Οι παραπάνω διεργασίες αναφέρθηκαν, για να διαπιστωθεί μετέπειτα, ότι αρκετές από αυτές 

υπήρχαν στην τελική επιλογή των 50 ΚΠΕ ενός συστήματος ποιότητας (βλ. Ενότητα 3.3), που 

συμπεριλάμβανε το ερωτηματολόγιο της έρευνας.  

 

1.4.2 Άλλα πρότυπα ποιότητας 

Εκτός από το ISO 9001:2008 που είναι ένα πρότυπο (standard) το οποίο για να εφαρμοστεί, 

απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού από αναγνωρισμένο φορέα, υπάρχουν και άλλα συστήματα 

που απαιτούν ή όχι πιστοποίηση. Συνεπώς, στο ερωτηματολόγιο της διατριβής, υπήρχαν ερωτήσεις 

για τη λειτουργία και άλλων προτύπων, όπως των: ISO 14001, OHSAS 18001, αλλά και 

μεθοδολογιών όπως οι ΔΟΠ, έξι σίγμα, κ.α. (βλ. Υποενότητα 1.4.3). Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε η 

ύπαρξη και πιο εξειδικευμένων προτύπων όπως του ISO 22000 για τις εταιρείες τροφίμων, του 

BPR, του 27001 κ.α. Σε αυτήν την παράγραφο ακολουθούν μερικά στοιχεία για τα κυριότερα από 

τα πρότυπα, τα οποία απαιτούν πιστοποίηση.  

ISO 22000:2005- Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα 

Σημεία Ελέγχου 

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εναρμονισμένο πλαίσιο σχετικό με τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

ποιότητας σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού των τροφίμων και έχει ως σκοπό να καλύψει όλες τις 

διαδικασίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή του προϊόντος. Υιοθετεί τις 

βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας του ISO 9001, ενσωματώνοντας μέτρα υγιεινής, τα οποία 

διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η παραγωγή προϊόντων με ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Τo ISO 

22000 εφαρμόζεται σε όλα τα είδη επιχειρήσεων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την τροφική 

αλυσίδα. Μια άλλη ιδιαίτερη τεχνική, η ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου – 

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) είναι σχετική με το ISO 22000. Το HACCP είναι 

ένα προληπτικό σύστημα το οποίο επικεντρώνεται σε σημεία  που σχετίζονται με κινδύνους 

(φυσικούς, χημικούς, μικροβιολογικούς), που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια όλης της 

παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, μέχρι και την τελική χρήση τους από τους καταναλωτές.  

 

ISO 14001  
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Πρόκειται για μια σειρά προτύπων του ISO, η πρώτη έκδοση του οποίου ξεκίνησε το έτος 1996. 

Αρχικά αναφερόταν ως 14000, ενώ τώρα πλέον αναφέρεται ως ISO 14001 και αποτελεί 

παγκοσμίως το δημοφιλέστερο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι 

επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν μια μεθοδολογία διοίκησης, η οποία στοχεύει στη 

συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, που είναι σχετικές με το περιβάλλον και το τοπικό 

οικοσύστημα. Το ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΔΠ, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση να 

καταφέρνει να ελαττώνει την επίδραση που προκαλεί στο περιβάλλον και να είναι ικανή να 

βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση. Το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και 

τον κλάδο της.  

OHSAS 18001 

Το ΒS OHSAS 18001 είναι ένα σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

αφορά σε οποιονδήποτε οργανισμό επιθυμεί να επιβεβαιώνει διαρκώς την ικανότητά του να 

παρέχει κατάλληλες συνθήκες εργασίας, οι οποίες προάγουν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων του. 

ISO 17025 

Το πρότυπο ISO 17025 περιέχει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα 

εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, όταν επιθυμούν να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα 

σύστημα ποιότητας, αποδεικνύοντας ότι έχουν την τεχνική επάρκεια και τη δυνατότητα να 

παράγουν τεχνικώς έγκυρα αποτελέσματα. Οι πελάτες των εργαστηρίων, οι αρχές και οι φορείς 

διαπίστευσης μπορούν να το χρησιμοποιούν, για να επιβεβαιώνουν ή για να αναγνωρίζουν την 

επάρκεια των εργαστηρίων.  

ISO 31000 

Το ISO 31000 είναι μια σειρά προτύπων, σχετική με τη διαχείριση κινδύνων. Ο σκοπός της, είναι η 

παροχή αρχών και γενικών οδηγιών για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. 

CE 

CE σημαίνει Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Communite European). Το σήμα CE καταδεικνύει ότι ένα 

προϊόν είναι κατασκευασμένο, σύμφωνα με ένα ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο που αποκαλείται 

Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Το σήμα CE μαζί με τις συνοδευτικές πληροφορίες του, 

επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων μεταξύ των εθνικών συνόρων, καθώς η χρήση του 
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αποδεικνύει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και μπορεί να διατεθεί 

στην κοινοτική αγορά, εφόσον συμμορφώνεται με τις κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις.  

ISO 27001 

Το ISO 27001 αποτελεί ένα σύνολο καθορισμένων προδιαγραφών για τη διαχείριση της ασφάλειας 

των πληροφοριών. Είναι εφαρμόσιμο σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των 

υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο και αν 

αυτές τηρούνται. Δηλαδή οποιαδήποτε μορφή και εάν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε 

τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις 

προστατεύει επαρκώς.  

 

1.4.3 Μεθοδολογίες ποιότητας 

Αναφορικά με τις πρακτικές-μεθοδολογίες διοίκησης ποιότητας, που δεν απαιτούν πιστοποίηση, 

αυτές έχουν αναδυθεί (όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας), κυρίως από τον τομέα της 

βιομηχανίας και από μεγάλες επιχειρήσεις, όπως Toyota, Motorola, Ford (Karthi et al., 2012). 

Αυτές οι πρακτικές ήταν οι προπομποί του προτύπου ISΟ 9001, αλλά και άλλων μεθοδολογιών 

ποιότητας. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι δεν παρέμειναν μόνο στο πεδίο της βιομηχανίας, αλλά 

επεκτάθηκαν σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Όλα αυτά τα ΣΔΠ, που 

αναφέρονται και αναλύονται παρακάτω, περιέχουν απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση και διαρκή 

προσπάθεια διασφάλισης ποιότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες ή συγκεκριμένες διεργασίες.  

 

Α. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

 

Η ΔΟΠ εκφράζει μια φιλοσοφία και έναν καινούριο τρόπο διοίκησης, ο οποίος επιδιώκει τη 

συνεχή βελτίωση των ενεργειών που αφορούν στην ποιότητα, με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση 

όλων των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών (ή διαφορετικά όλων των ανθρώπινων 

παραγόντων). Επιπρόσθετα, βασίζεται στη δέσμευση της διοίκησης, στην επιστημονική γνώση και 

στην εκτεταμένη χρήση εργαλείων και τεχνικών και δίνει μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση του 

πελάτη, μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της εφαρμογής καινοτομίας σε όλες τις εκφάνσεις της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχει αναφερθεί ακόμη και ως μια έντονη προσπάθεια επίτευξης 

υψηλής ποιότητας (Longenecker et al., 1997). Βέβαια έχει στηρίξει τη θεωρία της και την εξέλιξή 
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της, στις εργασίες των μεγάλων ‘’γκουρού’’ της ποιότητας της δεκαετίας του 1980, όπως οι 

Crosby (1979), Deming (1986), Juran (1986) κ.α. (βλ. Υποενότητα 1.2.3). 

Αρκετοί ερευνητές θεωρούν τη ΔΟΠ ως ένα πλαίσιο, το οποίο δεν είναι μια απλή συλλογή 

εργαλείων και τεχνικών, αλλά μια ευρύτερη εφαρμογή πρακτικών διοίκησης (Gehani, 1993). Η 

ΔΟΠ είναι μια στρατηγική διοίκησης που στοχεύει στην εξάπλωση της σχετικής με την ποιότητα 

γνώσης, σε όλες τις διαδικασίες του οργανισμού, όπως αναφέρουν οι Siddiqui et al. (2009). Η 

ΔΟΠ ορίζεται από το TQM Deming Prize Committee of the Union of Japanese Scientists and 

Engineers (JUSE, 2010, σελ.2) ως: “ένα σύνολο συστηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε να επιτύχουν  αποτελεσματικά και 

δραστικά τους στόχους του, με τελικό σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με ένα επίπεδο 

ποιότητας, το οποίο να ικανοποιεί τους πελάτες και να προσφέρεται στην κατάλληλη στιγμή και 

τιμή ”. Οι Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez (2007) υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ, εισάγει ένα 

καινούριο τρόπο διοίκησης της επιχείρησης και μια νέα κουλτούρα στην εργασία, στοιχεία που δεν 

επηρεάζουν μόνο όλες τις διαδικασίες-διεργασίες του οργανισμού, αλλά επίσης όλους τους 

εργαζόμενούς της και απαιτούν την κατανομή σημαντικών οργανωσιακών πόρων.  

 

Διαστάσεις της ΔΟΠ 

Αρκετοί ερευνητές αποπειράθηκαν να ορίσουν τις σημαντικότερες διαστάσεις, οι οποίες 

αποτελούν τον κορμό της θεωρίας της ΔΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των: Martı´nez Lorente & 

Martı´nez-Costa (2003), Ahire et al. (1996), Dale et al. (1994) και Flynn et al. (1994). Οι Martı´nez 

Lorente et al. (2000) συνόψισαν αυτή την προσπάθεια σε οκτώ κύριες διαστάσεις: στήριξη από την 

ανώτερη διοίκηση, συγκέντρωση των δεδομένων ποιότητας και αναφορά αυτών, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, νοοτροπία και συμπεριφορά υπαλλήλων, διαχείριση προμηθευτών, 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, διαδικασία σχεδίασης προϊόντος, διαχείριση των ροών 

των διεργασιών. Οι παραπάνω διαστάσεις της ΔΟΠ, αλλά επιπρόσθετα και άλλες που αναφέρονται 

στην Ενότητα 3.2, συνέβαλλαν στη δημιουργία και χρήση των ΚΠΕ των συστημάτων ποιότητας, 

οι οποίοι καταγράφονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3. 

 

Εξέλιξη της ΔΟΠ 

Έχει υποστηριχθεί ότι αυτή η εξέλιξη και η έμφαση στην ποιότητα που προσέφερε η ΔΟΠ, είχε ως 

συνέπεια τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (Kanji, 2002). Επιπλέον η μέθοδος αυτή, 

θεωρήθηκε η πιο διαδεδομένη προσέγγιση της διοίκησης ποιότητας τα τελευταία 25 χρόνια 
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(Dahlgaard-Park, 2011) και χρησιμοποιείται από πολλούς ερευνητές, ακόμη κι ως συνώνυμο της 

επιχειρηματικής αριστείας (βλ. Παράγραφο 1.2.4). 

Πολλές ερευνητικές προσπάθειες έχουνε πραγματοποιηθεί στο θεωρητικό αλλά και στο 

εμπειρικό πεδίο της ΔΟΠ (Filippini, 1997). Είναι βέβαια άξιο αναφοράς το γεγονός, ότι στο πεδίο 

της θεωρίας αλλά και της σχετικής έρευνας στη Δύση, τα δεδομένα είναι σε αρχικό στάδιο (Dale, 

et al., 2001; Sitkin, et al., 1994) και το κενό στη θεωρία εφαρμογής της ΔΟΠ είναι προφανές. Είναι 

διαπιστωμένο ότι υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες στη βιβλιογραφία, οι οποίες να προτείνουν ένα 

συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο μονοπάτι εφαρμογής των εργαλείων και τεχνικών της ΔΟΠ. 

Υπάρχουν επίσης πολλές αναπάντητες ερωτήσεις στα εξής ζητήματα: ποια είναι τα συστατικά της 

ολικής ποιότητας και πως γίνεται η μέτρησή τους, η σχέση μεταξύ τους, η επίδραση διαφορετικών 

πρακτικών στην απόδοση, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και η 

επίδραση αυτών (Filippini, 1997).   

 

Συμβολή της ΔΟΠ στο μάνατζμεντ 

Η ΔΟΠ όντας μια μεθοδολογία διοίκησης, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της θεωρίας του 

μάνατζμεντ σε ποικίλα επί μέρους πεδία. Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

και η συνεχής ενίσχυση των επιχειρηματικών διεργασιών, είναι ο στόχος των περισσότερων 

οργανισμών και προφανώς αυτή η προσπάθεια είναι μια σημαντική οργανωτική στρατηγική, 

καθιστώντας έτσι τη ΔΟΠ άμεσα συνδεδεμένη με τη διοίκηση λειτουργιών (Dale et al., 2001). Για 

παράδειγμα ο Goffin (1998), σε μια διερεύνηση της διδασκαλίας μαθημάτων επιχειρησιακής 

διοίκησης σε ευρωπαϊκές χώρες, ανακάλυψε ότι η ΔΟΠ ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό θεματικό 

πεδίο, μετά από την επιχειρησιακή διοίκηση. Ανατρέχοντας στην ιστορία της ΔΟΠ, υπάρχουν 

σαφείς αναφορές, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η έρευνα για τη ΔΟΠ ξεκίνησε από την αντίστοιχη 

έρευνα για τη διοίκηση λειτουργιών, δημιουργώντας έτσι άμεση συσχέτιση με το μάνατζμεντ 

λειτουργιών και ως επακόλουθο η ΔΟΠ δεν αντιμετωπίζεται σαν μια συλλογή θεωριών και ιδεών 

στο πεδίο της ποιότητας (Dale et al., 2001). Ομοίως αναφέρεται η συμβολή της ΔΟΠ σε 

συγκεκριμένες ενέργειες και θεωρίες του μάνατζμεντ, όπως για παράδειγμα: στη διοίκηση 

επιχειρηματικών διεργασιών, η οποία συνεισφέρει στο σχεδιασμό και στην οργάνωση, στην 

προτροπή για/και η μέτρηση της απόδοσης, η οποία συμβάλει στη θεωρία κοινωνικής και 

οικονομικής οργάνωσης κ.α. 
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Συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ ISO 9001 και ΔΟΠ 

Ανάμεσα στα δύο κυριότερα συστήματα ποιότητας, το ISO 9001 και τη ΔΟΠ, υπάρχουν 

ομοιότητες, αλλά και πολλές διαφορές, καθώς δεν έχουν ακριβώς ίδια θεωρία και μεθοδολογία. 

Μερικά κοινά τους στοιχεία είναι: η διαχείριση διεργασιών, η συγκέντρωση πληροφοριών και 

δεδομένων και η χρήση στατιστικών εργαλείων (Martinez-Lorente & Martinez-Costa, 2004, 

σελ.263). Έχει αναφερθεί ότι το ISO 9001:2000 εισάγει μερικές νέες διαστάσεις, που ταιριάζουν 

πιο πολύ με ένα σύστημα ΔΟΠ, όπως: δέσμευση της διοίκησης, προσανατολισμός στον πελάτη, 

επικέντρωση στις διεργασίες και συνεχής βελτίωση (Biazzo & Bernardi, 2003; Boulter & Bendell, 

2002; Conti, 1999; Tsim et al., 2002; Varva, 2003). 

Όταν όμως το ISO 9000 συγκριθεί με τη ΔΟΠ, προκύπτει ότι δε δίνει την ίδια βαρύτητα σε 

κάποια από τα στοιχεία της ΔΟΠ, όπως στη συνεχή βελτίωση, στην επικέντρωση στον πελάτη και 

στην ανάπτυξη και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στις διεργασίες (Martinez-Lorente & 

Martinez-Costa, 2004, σελ.264). Επίσης υπάρχουν αρχές του ISO 9001, οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση με κάποιες από αυτές της ΔΟΠ (Martinez-Lorente & Martinez-Costa, 2004, σελ.264), 

όπως γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας (Gotzamani & Tsiotras, 2001), ύπαρξη εντατικών και 

εξαντλητικών ελέγχων σε προϊόντα του οργανισμού, αλλά και σε αυτά που προέρχονται από 

προμηθευτές και επίσης η υπερβολική σημασία που δίνεται στην επιθεώρηση (Tummala et al., 

1996). Βέβαια κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως η επικέντρωση στον πελάτη, έχουν βελτιωθεί με 

την τελευταία έκδοση (έτους 2008) του προτύπου.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στο πρότυπο ποιότητας ISO 9001, υπάρχει η 

δυνατότητα να ενσωματωθούν επιπλέον στοιχεία από τη μεθοδολογία της ΔΟΠ ή από μοντέλα 

αριστείας, τα οποία θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου ποιότητας, το οποίο 

να έχει τη δυνατότητα να καταλαμβάνει και να επηρεάζει όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού. 

 

Β. Έξι σίγμα (6σ) 

Η επικέντρωση στον πελάτη και η ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε 

έναν οργανισμό και καταλήγουν στην ικανοποίηση του πελάτη, ωθούν αρκετές επιχειρήσεις στην 

εφαρμογή της μεθοδολογίας έξι σίγμα. Αυτή η μεθοδολογία η οποία είναι διαδεδομένη εδώ και 

χρόνια στο εξωτερικό (από τη δεκαετία του 1980), δεν έχει τύχει ακόμη ανάλογης αναγνώρισης 

στην Ελλάδα. Μόλις τα τελευταία χρόνια (μετά το 2000), πολύ λίγες ελληνικές επιχειρήσεις την 

έχουν εφαρμόσει και γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω εξάπλωσή της. Η έξι σίγμα με τη χρήση 
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μετρήσιμων μεγεθών, προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους και χρόνο, ώστε να έχει καλύτερα 

οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και να αυξήσει την ικανοποίηση του πελάτη. Είναι μάλιστα μια 

μέθοδος βελτίωσης ποιότητας, η οποία επιτυγχάνει αποτελέσματα όχι μόνο σε βιομηχανίες αλλά 

και σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες. Χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές από άλλες μεθόδους 

ποιότητας και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες ενός οργανισμού. Βασικό συστατικό της 

είναι η DMAIC (Define-Measure-Analyze-Impove-Control) μέθοδος. Προϋποθέτει τη δέσμευση 

της διοίκησης και επίσης την πιστοποίηση των εργαζομένων με ένα ιεραρχικό σύστημα ζωνών 

(Black-Green-Yellow Belt), ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Κάποια μειονεκτήματα της 

μεθοδολογίας, είναι ότι ο στόχος που θέτει για απόκλιση 1,5 σίγμα από τα αποδεκτά όρια είναι 

υπερβολικός, η κανονική κατανομή δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις δεδομένων και το 

κόστος της εκπαίδευσης και εκμάθησής της είναι μεγάλο σε σχέση με άλλες μεθόδους. 

 

Γ. Λιτή παραγωγή (lean production) 

Η λιτή παραγωγή ονομάζεται διαφορετικά lean production, lean manufacturing ή lean enterprise 

και είναι μια μεθοδολογία που εφαρμόζεται κυρίως στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων. 

Προσπαθεί να εξαλείψει τη σπατάλη (waste) στην παραγωγική διαδικασία και να παρέχει ένα 

προϊόν, το οποίο να προσφέρει την τέλεια αξία για τον πελάτη.  

Από την πλευρά του πελάτη, ο οποίος καταναλώνει ένα προϊόν ή υπηρεσία,  "αξία" 

ορίζεται ως μια πράξη ή διαδικασία για την οποία αυτός είναι πρόθυμος να πληρώσει. Βασικά η 

lean επικεντρώνεται στη διατήρηση αυτής της αξίας με όσον το δυνατόν λιγότερους πόρους. 

Προέρχεται από την εφαρμογή μιας μεθόδου στην εταιρεία Toyota, η οποία λεγόταν "Toyota 

production system" και αναφέρεται ως "Lean" μόνο από το 1990 και μετά. Μια καινούρια 

μεθοδολογία, η οποία προέκυψε από την ταυτόχρονη εφαρμογή της έξι σίγμα και της λιτής, η lean 

έξι σίγμα, θεωρήθηκε σε αυτή τη διατριβή, ότι ανήκει επίσης στην ίδια οικογένεια μεθόδων της 

‘’lean’’.  

 

Δ. Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (Business process reengineering-BPR) 

Λέγεται αλλιώς και business process redesign, business transformation, ή business process change 

management. Είναι μια επιχειρηματική στρατηγική, η οποία εμφανίστηκε στις αρχές του 1990 και 

επικεντρώνεται στην ανάλυση και σχεδίαση των ροών και διεργασιών σε έναν οργανισμό. Η BPR 
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επιδιώκει να βοηθήσει τις εταιρείες να αναδιαρθρώσουν ριζικά όλο το πλαίσιο λειτουργίας τους, 

επικεντρώνοντας στην πλήρη ανασυγκρότηση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και στη μείωση του κόστους. Σύμφωνα με τον Davenport 

(1993) μια επιχειρηματική διεργασία είναι ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων καθηκόντων τα 

οποία εκτελούνται, με σκοπό να επιτευχθεί ένα καθορισμένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.  

 

Ε. Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας(ΣΕΔ)-SPC 

Θα αναφερθεί εδώ και ο ΣΕΔ (παρόλο που δε θεωρείται μεθοδολογία), γιατί είναι από τις πρώτες 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο μιας παραγωγικής διαδικασίας και έχει ως σκοπό 

την ελάττωση των εκτός προδιαγραφών ενεργειών. Θέτοντας συγκεκριμένα όρια ελέγχου και με τη 

βοήθεια στατιστικών τεχνικών, προσπαθεί να εντοπίσει τις έντονες διακυμάνσεις στη διαδικασία, η 

οποία ελέγχεται. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει η μεταβλητότητα η οποία εκφράζει την απόκλιση από 

τις αποδεκτές προδιαγραφές (ή χαρακτηριστικά) και μετριέται με στατιστικές μεθόδους. Έτσι μια 

παραγωγική διαδικασία χωρίζεται σε επί μέρους διεργασίες και ελέγχεται η μεταβλητότητά της, 

για να διασφαλιστεί τελικά ότι είναι υπό έλεγχο. 

 

ΣΤ. Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας 

Ακολουθεί η αναφορά δύο βραβείων ποιότητας, τα οποία είναι απόγονοι του βραβείου Deming, το 

οποίο θεσμοθετήθηκε πριν από αυτά στην Ιαπωνία. Αυτά τα βραβεία ποιότητας χρησιμοποιούνται 

από οργανισμούς, κυρίως όταν επιδιώκεται η μέτρηση της βελτίωσης ή των επιδόσεών τους, σε 

σχέση με καθορισμένα κριτήρια. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητά τους, μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως εργαλεία αυτοαξιολόγησης ή σύγκρισης με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.  

Ι. Μοντέλο του European Foundation for Quality Management (EFQM)  

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας (ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα), δημιούργησε το 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας, το οποίο έχει αντλήσει στοιχεία από αντίστοιχα αμερικανικά (π.χ. 

Baldrige) και ιαπωνικά (π.χ. Deming) βραβεία. Το βραβείο απονέμεται από το 1992, σε ετήσια 

βάση σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Το μοντέλο αυτό είναι μια μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζει αρχές αριστείας σε όλο τον 

οργανισμό και ταυτόχρονα παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα απόδοσης. Η 

βάση του EFQM πηγάζει από τις αρχές της ΔΟΠ, όπως αναφέρουν και οι Wongrassamee et al. 

(2003), καθώς τα περισσότερα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί, προέρχονται από αυτή τη 

μεθοδολογία. Με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων (enablers), κύριο μέλημα είναι η εκτίμηση της 
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απόδοση του οργανισμού σε συγκεκριμένα στοιχεία, παρέχοντας έναν καινούριο τρόπο σκέψης και 

επίσης καθιερώνοντας μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησης, έχοντας ως κύριο 

στόχο την αριστεία-τελειότητα. Επιπλέον παρακινεί τη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να επιβάλλει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές.  

 

Το EFQM στηρίζεται στις παρακάτω αρχές-κριτήρια (EFQM, 1998): 

1. Ηγεσία 

2. Πολιτική και στρατηγική 

3. Ανθρώπινο δυναμικό 

4. Συνεργασίες και πηγές-πόροι 

5. Διεργασίες-διαδικασίες 

6. Αποτελέσματα πελατών (ικανοποίηση) 

7. Αποτελέσματα ανθρώπινου δυναμικού (ικανοποίηση) 

8. Κοινωνικά αποτελέσματα (επιπτώσεις στην κοινωνία) 

9. Κύρια (οικονομικά) αποτελέσματα απόδοσης 

Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα πέντε κριτήρια, αφορούν σε ενέργειες της διοίκησης και τα υπόλοιπα 

τέσσερα, στα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν. Τα επιμέρους κριτήρια αναθεωρούνται 

συνήθως κάθε δύο χρόνια. Τα εννιά αυτά κριτήρια ανήκουν στο πρώτο επίπεδο, ενώ υπάρχει άλλο 

ένα επίπεδο με καθορισμένα υπο-κριτήρια και ένα τρίτο επίπεδο, όπου εκεί μπορεί ο κάθε 

οργανισμός να διαμορφώσει το περιεχόμενό του, ανάλογα με τις ανάγκες του.  

Σκοπός του 

Οι Samuelsson & Nilsson (2002), τονίζουν ότι το μοντέλο του EFQM δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για συλλογή βαθμών και για σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, αλλά ο 

βασικός του σκοπός είναι να διαπιστωθεί ποιες περιοχές του οργανισμού έχουν περιθώρια 

βελτίωσης και αυτό γίνεται κυρίως με την ενέργεια της καταγραφής της τρέχουσας κατάστασης. 

Ακολούθως, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες βελτίωσης ή διατήρησης της 

κατάστασης, αν αυτή είναι ικανοποιητική.  

Εξέλιξή του 

Το EFQM έχει ξεφύγει από τη στενή έννοια της ποιότητας και πλέον δεν υπάρχει αναφορά της στα 

κριτήρια του (Faculty of Economics, Borut Rusan, 2005). Αυτή ήταν μια σημαντική αλλαγή, με 

αποτέλεσμα το EFQM να μη θεωρείται απλά ένα εργαλείο ή μια μεθοδολογία ποιότητας, αλλά ένα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 42 

εργαλείο διοίκησης, το οποίο επεκτείνεται σε όλες τις διεργασίες του οργανισμού (Faculty of 

Economics, Borut Rusan, 2005). Κάτι ανάλογο αναφέρεται και στην εργασία του Seghezzi (2001), 

όπου διασαφηνίζεται ότι το μοντέλο δεν επικεντρώνεται μόνο στη φιλοσοφία της ΔΟΠ, αλλά είναι 

πιο γενικό.  

 

 

ΙΙ. Εθνικό βραβείο ποιότητας Malcolm Βaldrige  

Το βραβείο Malcolm Baldrige θεσμοθετήθηκε το 1987 στις ΗΠΑ και για να το αποκτήσουν οι 

επιχειρήσεις, αξιολογούνται βάσει ορισμένων κριτηρίων, τα οποία είναι σχετικά με την 

επιχειρηματική τελειότητα. Το όνομα του βραβείου άλλαξε σε Baldrige Performance Excellence 

Program το έτος 2010, για να αναδείξει την εξέλιξή του στο πεδίο της ποιότητας. Το βραβείο 

θεμελιώνει την πεποίθηση ότι η εξαιρετική επίδοση (βλ. Υποενότητα 1.2.4) είναι ένας συνεχούς 

αυξανόμενης σημασίας παράγοντας της ανταγωνιστικότητας. Επίσης ενισχύει τη διάδοση και τη 

χρήση επιτυχών στρατηγικών μέτρησης απόδοσης, καθώς και τα προνόμια που προκύπτουν από τη 

χρήση αυτών των στρατηγικών. Για να λάβει αυτό το βραβείο ένας οργανισμός, πρέπει να έχει σε 

λειτουργία ένα σύστημα διοίκησης, το οποίο να εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση στην παράδοση 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να επιδεικνύει ικανές και αποτελεσματικές λειτουργίες και να παρέχει 

έναν ικανοποιητικό τρόπο συμμετοχής και ικανοποίησης των πελατών και των μετόχων-

ιδιοκτητών. 

Τα βασικά κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση ενός οργανισμού, είναι: 

1. Ηγεσία 

2. Στρατηγικός σχεδιασμός 

3. Επικέντρωση στον πελάτη 

4. Μέτρηση, ανάλυση, διαχείριση γνώσης 

5. Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό 

6. Επικέντρωση στις λειτουργίες 

7. Αποτελέσματα 

 

Σύγκριση των δύο βραβείων 

Ακολουθεί στον Πίνακα 1.1, η σύγκριση των κριτηρίων και των βαθμολογιών που χρησιμοποιούν 

για τους επιμέρους παράγοντες, τα δύο προαναφερθέντα βραβεία.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 43 

Πίνακας 1.1 Σύγκριση κριτηρίων των βραβείων EFQM και Baldrige 

Baldrige 
Βαθμοί/ 

Σκορ 

ΕFQM Ποσοστό 

Α.Ενέργεια  Α.Ενέργεια  

Ηγεσία 120 Ηγεσία 10% 

Στρατηγικός σχεδιασμός 85 Συνεργασίες και πόροι 10% 

Επικέντρωση στον πελάτη 85 Στρατηγική 10% 

Ανάλυση μέτρησης και διαχείριση 

γνώσης 

90 Άνθρωποι 10% 

Επικέντρωση στο εργατικό 

δυναμικό 

85 Διεργασίες, προϊόντα, 

υπηρεσίες 

10% 

Επικέντρωση στις λειτουργίες 85   

Β.Αποτελέσματα  Β.Αποτελέσματα  

Αποτελέσματα 450 Σε ανθρώπους 10% 

  Σε πελάτες 15% 

  Στην κοινωνία 10% 

  Επιχειρηματικά  15% 

Σύνολο 1000  100% 

 

Κριτική στα βραβεία ποιότητας 

Τα βραβεία ποιότητας έχουν δεχτεί κριτική λόγω της τεράστιας προσπάθειας, που απαιτείται για 

την εφαρμογή τους (Lee et al., 2003), στο ότι δεν αντικατοπτρίζουν με αντικειμενικό τρόπο την 

ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα κερδοφορίας της εταιρείας (Garvin, 1991), καθώς και την 

μη επαρκή έμφαση που δίνουν στην ποιότητα του προϊόντος (Lee et al., 2003).  

Σχέση βραβείων αριστείας και ΔΟΠ 

Τα μοντέλα βραβείων ποιότητας (American Society for Quality, 1998; EFQM, 1998) παρέχουν ένα 

γενικό πλαίσιο για τη ΔΟΠ. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα μοντέλα 

αναγνωρίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα, καθώς ενθαρρύνουν μια προσπάθεια 

σύγκρισης και ανταγωνισμού (benchmarking) ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές εταιρείες (Dale et 

al., 1997). Επιπλέον παρέχουν τη βέλτιστη αποσαφήνιση του όρου της ποιότητας, τους τρόπους με 

τους οποίους δύναται αυτή να επιτευχθεί, και ορίζουν, τι σημαίνει στην πραγματικότητα η ΔΟΠ 

(Sun & Cheng, 2002).  
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Στην εργασία των Bou-Llusar et al. (2008), διατυπώθηκε η άποψη ότι το μοντέλο EFQM 

δύναται να θεωρηθεί ως λειτουργικό πλαίσιο της ΔΟΠ. Η αντίληψη αυτή ενισχύει προηγούμενες 

έρευνες που εκλάμβαναν όλα τα βραβεία ποιότητας με την ίδια έννοια και λειτουργικότητα 

(Curkovic et al., 2000; Van der Wiele et al., 2000a; Yong and Wilkinson, 2001; Lee et al., 2003). 

Το EFQM βοηθάει τους οργανισμούς στο να επιτύχουν τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών που 

εφαρμόζουν, χρησιμοποιώντας μετρήσεις για την αξιολόγηση των επιδόσεων, σε σχέση με 

συγκεκριμένες ενέργειες της ΔΟΠ. Ακόμη θεωρεί ως χρήσιμες και εφαρμόζει μεθόδους 

βελτίωσης, όπως το benchmarking και η οργανωσιακή μάθηση (McAdam & Kelly, 2002). 

Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και από έρευνα των Bou-Llusar et al. (2008), οι οποίοι 

προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν, αν η εσωτερική δομή του EFQM λαμβάνει υπόψη της, τις 

βασικές υποθέσεις της ΔΟΠ.  

Η αναγνωρισιμότητα και η εφαρμογή της ΔΟΠ επεκτάθηκε ευρέως όταν ιδρύθηκε το 1987 

το MBNQA, επισημαίνουν οι Lee et al. (2003). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι από το έτος 

1988, η απόκτηση του MBNQA θεωρούνταν ως ένα σημάδι κατασκευαστικής αριστείας και 

επίσης ότι η ομοιότητα των αρχών και τακτικών των MBNQA και ΔΟΠ δεν είναι τυχαία. Μια 

ακόμη εργασία τους, αναφέρει ότι τα βραβεία Malcolm Baldrige και Deming είναι παράγωγα της 

ΔΟΠ (Seghezzi, 2001) και σε άλλη εργασία αναφέρεται ότι αποτελούν μια εξέλιξή της (Mcadam 

& Leonard, 2005). Επίσης από τον Conti (2002) αναφέρεται ότι αυτά τα μοντέλα κατάφεραν να 

επεκτείνουν την επίτευξη της ποιότητας σε όλο τον οργανισμό, κατορθώνοντας επίσης να 

ενσωματώσουν νέες ιδέες και πρακτικές.  Στην πραγματικότητα η ΔΟΠ είναι μια πολύ 

αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικής για τη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού σε κάθε 

μία από τις επτά κατηγορίες αξιολόγησης του βραβείου (Lee & Schiederjans, 1994). 

Προηγούμενες έρευνες (Pannirselvam et al., 1998; American Society for Quality, 1998; Hart & 

Bogan, 1992), επεσήμαναν ότι η λογική του US Malcolm Baldrige National Quality Award Model 

(MBNQA) είναι σύμφωνη με τις αρχές της διοίκησης ποιότητας όπως αυτές έχουν προταθεί από 

τους γκουρού της ποιότητας (Feigenbaum, 1991, Juran, 1989a; 1989b, Garvin, 1987; Deming, 

1986; Ishikawa, 1985; Crosby, 1979). Πολλά ακόμη εμπειρικά αποτελέσματα υποστηρίζουν το 

περιεχόμενο και την εγκυρότητα δομής (construct validity) του μοντέλου του Baldrige (Flynn & 

Saladin, 2001; Flynn et al., 1994; Meyer & Collier, 2001; Pannirselvam et al., 1998; Saraph et al., 

1989). Περισσότερα στοιχεία για τη σύνδεση και σχέση των ISO 9001, ΔΟΠ και βραβείων 

αριστείας καταγράφονται στα Κεφάλαια 3 και 4. 
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1.5 Εργαλεία και τεχνικές ποιότητας 

Γενικά 

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που προαναφέρθηκαν, για να μπορέσουν να επιτελέσουν 

πλήρως όλες τις λειτουργίες τους, χρειάζονται τη στήριξη κάποιων επιπλέον μέσων, όπως 

εργαλείων ή/και τεχνικών, των οποίων η χρήση διερευνήθηκε διεξοδικά στην παρούσα διατριβή 

(βλ. Κεφάλαιο 4). Η χρήση αυτών των εργαλείων και τεχνικών ποιότητας είναι ένας πολύ 

σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία του ΣΔΠ και την υποστήριξη της 

διαδικασίας βελτίωσης ποιότητας (Hellsten & Klefsjö, 2000), γιατί αυτά τα εργαλεία και οι 

τεχνικές είναι τα μέσα για την κατάλληλη εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας. Επιπρόσθετα 

αυτές οι τεχνικές είναι σημαντικές για την επιβίωση και συνέχιση της επιχείρησης, επισημαίνουν 

οι  Zackrisson et al. (1995). Οι Bunney & Dale (1997) αναφέρουν ότι στο θέμα της διοίκησης 

ποιότητας, υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες συνάδουν στο ζωτικό ρόλο της χρήσης και επιλογής 

εργαλείων και τεχνικών διοίκησης ποιότητας για την υποστήριξη και ανάπτυξη της διαδικασίας 

βελτίωσης ποιότητας. ‘‘Η χρήση εργαλείων και τεχνικών είναι ένα ζωτικό συστατικό κάθε 

επιτυχούς διαδικασίας βελτίωσης’’, όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στην εργασία των Bunney 

& Dale (1997, σελ. 188). Οι Hellsten & Klefsjo (2000) υποστηρίζουν ότι η ΔΟΠ είναι ένα 

σύστημα διοίκησης που αποτελείται από τρία διαφορετικά στοιχεία: αξίες (π.χ. δέσμευση στην 

ποιότητα, επικέντρωση στον πελάτη, συνεχής βελτίωση κ.α.), τεχνικές (π.χ. κύκλοι ποιότητας, 

διαχείριση διεργασιών, quality function deployment) και εργαλεία (π.χ. διαγράμματα ελέγχου, 

διάγραμμα Ishikawa). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της ΔΟΠ, όπως έχει διαπιστωθεί 

από τους Wilkinson et al. (1998) και Zhang (2000), δεν είναι δυνατό να είναι επιτυχής χωρίς τη 

χρήση κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, όπως είναι τα εργαλεία και οι τεχνικές 

ποιότητας.  

Τα εργαλεία και οι τεχνικές διοίκησης ποιότητας είναι πρακτικές μέθοδοι, επιδεξιότητες, 

μέσα και μηχανισμοί, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν για συγκεκριμένους σκοπούς 

(Fotopoulos & Psomas, 2009). Βέβαια η εφαρμογή κάθε εργαλείου ή/και τεχνικής ποικίλλει 

αναλόγως των καταστάσεων και εναπόκειται στην κρίση κάθε επιχείρησης να τα χρησιμοποιήσει 

κατάλληλα. 

 

Εργαλεία 

Τα εργαλεία, σε σχέση με τις τεχνικές ποιότητας, είναι πιο απλά στη μορφή και στην εφαρμογή 

τους και στοχεύουν σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην 
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εργασία τους οι Fotopoulos & Psomas (2009), ένα απλό εργαλείο μπορεί να περιγραφεί ως μια 

ενέργεια που έχει ξεκάθαρο ρόλο. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα εργαλείων είναι τα εξής: 

καταιγισμός ιδεών, διάγραμμα ροής, ερωτηματολόγιο, έλεγχος υποθέσεων κ.α. Επιπλέον, 

υπάρχουν τα επτά εργαλεία ελέγχου ποιότητας (βλ. Υποενότητα 1.2.3), τα οποία είναι ευρέως 

διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται κατά κόρον: ψαροκόκαλο, φύλλο ελέγχου, διάγραμμα ελέγχου, 

ιστόγραμμα, διάγραμμα Pareto, scatter diagram, διάγραμμα ροής. Αξίζει τέλος να επισημανθεί πως 

σύμφωνα με έρευνα του Mizuno (1988), έχουν προκύψει και νέα εργαλεία ελέγχου ποιότητας, τα 

οποία εφαρμόζονται κυρίως σε ποιοτικά δεδομένα, όπως: το διάγραμμα συνάφειας, το διάγραμμα 

σχέσεων, το δενδροδιάγραμμα, το matrix diagram, το arrow diagram, το process decision program 

chart (PDPC), το matrix data analysis. 

Τεχνικές 

Οι τεχνικές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν κι άλλα εργαλεία και αρκετές φορές θεωρούνται ένα 

σετ εργαλείων (McQuater et al., 1995). Γενικά η τεχνική μπορεί να θεωρηθεί ένας αριθμός 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά για να επιτευχθεί ένας στόχος (Hellsten 

& Klefsjö, 2000). Παραδείγματα τεχνικών είναι οι: σχεδιασμός πειραμάτων, ΣΕΔ, SWOT 

ανάλυση, QFD και πολλές άλλες (βλ. Πίνακα 4.2). 

Μάλιστα κάποιες από τις παραπάνω τεχνικές, όπως ΣΕΔ, ‘’τη στιγμή που χρειάζεται’’ 

(just-in-time), quality function deployment, είναι πιο περίπλοκες και είναι δυνατό να θεωρηθούν 

ως ολοκληρωμένα συστήματα, στην προσπάθεια επίτευξης βελτίωσης της ποιότητας (Goetsch & 

Davis, 1997). 

Τα ως άνω εργαλεία ή τεχνικές ουσιαστικά αποτελούν πρακτικές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα σε αυτές και αφορούν στη βελτίωση των 

επιδόσεων της επιχείρησης σε σχέση με την ποιότητα. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξάρτητα από την πιστοποίηση με κάποιο πρότυπο και βοηθούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. 

Ακόμη και ομοειδείς οργανισμοί έχουν διαφορετικές ανάγκες και έτσι χρησιμοποιούν διαφορετικά 

εργαλεία, ή χρησιμοποιούν τα εργαλεία τα οποία προτείνονται από το σύστημα ποιότητας που 

εφαρμόζουν, όπως αναφέρουν οι Sousa et al. (2005). Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να μην 

ωφεληθούν όλοι οι οργανισμοί από τη χρήση των εργαλείων, καθώς λόγω λάθους επιλογής, μπορεί 

να μην εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές (Arneson et al., 1996). Αναλυτικότερα δεδομένα και 

στοιχεία για τα εργαλεία/τεχνικές που εφαρμόζονται στους οργανισμούς και ειδικότερα για το 

σύστημα ISO 9001, υπάρχουν στο Κεφάλαιο 4. 
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1.6 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας-ΚΠΕ 

1.6.1 Εισαγωγή-Ορισμοί 

Οι ΚΠΕ
*
 περιέχουν στοιχεία μεγάλης σημαντικότητας για την εφαρμογή του ΣΔΠ, καθώς 

θεωρούνται τα εργαλεία και τα απαραίτητα συστατικά για την επίτευξη του σκοπού ενός 

συστήματος. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί για τους ΚΠΕ. Ο Rockart (1979, 

σελ.85) σημειώνει ότι “οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι περιοχές δραστηριότητας που 

πρέπει να λαμβάνουν συνεχή και προσεκτική επίβλεψη από τη διοίκηση”. Ο Rockart (1979, 

σελ.85) αναφερόμενος πάλι στους ΚΠΕ και χρησιμοποιώντας ιδέες από τους Daniel (1961) και 

Anthony et al. (1972), αναφέρει ότι ΚΠΕ είναι: “συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες αν τα 

αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά θα διασφαλίσουν ανταγωνιστική απόδοση για τον οργανισμό”. 

Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει, ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να διαχειρίζονται με προσοχή 

και συνέπεια από τη διοίκηση. Με έναν παρόμοιο τρόπο οι Bruno & Leidecker (1984), ορίζουν 

τους ΚΠΕ ως χαρακτηριστικά, καταστάσεις ή μεταβλητές τα οποία όταν εφαρμοστούν κατάλληλα, 

η επίδραση στην επιτυχία της εταιρείας και μάλιστα στο συγκεκριμένο κλάδο στον οποίον ανήκει, 

θα είναι αρκετά σημαντική. Επίσης οι Pinto & Slevin (1987,σελ.22) θεωρούν τους ΚΠΕ ως 

“παράγοντες οι οποίοι αν εφαρμοστούν αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας ενός 

πρότζεκτ”. Οι Oakland et al. (1995) διατυπώνουν την άποψη ότι πρέπει να εξετάζονται και να 

κατηγοριοποιούνται οι επιπτώσεις τους. Αναφερόμενοι στο πεδίο της ποιότητας και σύμφωνα με 

τους Saraph et al. (1989, σελ.85), οι ΚΠΕ ορίζονται ως  “κρίσιμες περιοχές διοικητικού 

σχεδιασμού και δράσης που πρέπει να εφαρμοστούν, για να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση 

ποιότητας σε μια επιχειρηματική μονάδα”. Επιπλέον, αν τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς 

τους παράγοντες δεν επιτευχθούν, ο οργανισμός θα αποτύχει, δημιουργώντας εξαιρετικά αρνητικές 

συνέπειες (Rockart, 1979).  

Στο πεδίο του στρατηγικού μάνατζμεντ, υπάρχει ένας αντίστοιχος ορισμός, οι ‘’σημαντικοί 

παράγοντες επιτυχίας-key success factors (KSF)’’, οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι με την 

έννοια των ΚΠΕ (Esteves, 2004). Στο ίδιο μήκος κύματος οι Ellegard & Grunert (1993) ορίζουν 

τους KSF, ως μια δραστηριότητα στην οποία η επιχείρηση μπορεί να επενδύσει. Στη βιβλιογραφία 

οι όροι CSF και KSF συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να ορίσουν το ίδιο αντικείμενο 

                                                           
*
 αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως Critical Success Factors-CSF 
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(Esteves, 2004). Στην παρούσα διατριβή θα χρησιμοποιείται μόνο ο όρος CSF ή ο ΚΠΕ στα 

ελληνικά. 

 

1.6.2 Χρησιμότητα ΚΠΕ 

Ερευνητές όπως ο Jenster (1987), θεωρούν τους ΚΠΕ, ως τη βάση του σχεδιασμού των 

στρατηγικών δεικτών απόδοσης (strategic performance indicators), έχοντας δηλαδή τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση της απόδοσης, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο 

ίδιος (σελ.106) αναφέρει μάλιστα ότι πρέπει να ικανοποιούν και τις εξής έξι προϋποθέσεις: να 

είναι λειτουργικοί, αξιόπιστοι, απλοί, επίκαιροι, ενδεικτικοί της επιθυμητής απόδοσης και να 

μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μικρότερες κατηγορίες. 

Η προσέγγιση του Rockart (1979) για τους ΚΠΕ, επικεντρώνεται στην πληροφορία η οποία 

είναι απαραίτητη για το διοικητικό έλεγχο και αναζητεί δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

για την επίβλεψη και τη βελτίωση υπαρχουσών περιοχών-πεδίων στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Κινούμενος πάλι στην ίδια λογική, ο Rockart ακολουθεί την κατηγοριοποίηση του Anthony (1965) 

για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις αναφέρει ως: λειτουργικός έλεγχος, διοικητικός 

έλεγχος και στρατηγικός σχεδιασμός.  

Σύμφωνα με τον Rockart (1979, σελ. 87), οι μάνατζερ των επιχειρήσεων, αποκτούν τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα, όταν εφαρμόζουν την προσέγγιση των ΚΠΕ: 

 Συμβάλλουν στον καθορισμό εκείνων των ΚΠΕ, στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή. 

 Αναπτύσσουν κατάλληλα μέτρα για τους ΚΠΕ και υπάρχει συνεχής αναφορά για  αυτά τα 

μέτρα. 

 Καθορίζεται επακριβώς η ποσότητα της πληροφορίας, η οποία πρέπει να συγκεντρωθεί από 

την επιχείρηση και αποφεύγεται η παγίδα καταγραφής πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται 

ευκολότερα. 

 Αναγνωρίζεται ότι κάποιοι ΚΠΕ είναι προσωρινοί και ότι γενικά οι ΚΠΕ είναι 

καθορισμένοι. 

 

1.6.3 ΚΠΕ για ποιότητα και συστήματα ποιότητας 

Οι παραπάνω ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν ως επί το πλείστον γενικές και 

αφορούσαν σε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται μέσα σε έναν οργανισμό και είναι σχετική με 
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διοικητικές λειτουργίες. Όπως ήταν επόμενο, στη συνέχεια, κάθε διαφορετικό τμήμα της 

επιχείρησης, όπως μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, πληροφοριακό σύστημα διοίκησης κ.α., δημιούργησε 

και εφάρμοσε ΚΠΕ, που είναι σχετικοί με τις εργασίες που αυτό διεκπεραιώνει. Έτσι και στο πεδίο 

της ποιότητας και της διαχείρισής της, το οποίο είναι ένα σημαντικό πεδίο του μάνατζμεντ, 

χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί ΚΠΕ, έχοντας ως αφετηρία τη ΔΟΠ, η οποία έδωσε το έναυσμα για 

την πορεία και τη θέση της ποιότητας στη σύγχρονη διοίκηση των επιχειρήσεων. Έρευνες 

ανέφεραν ότι το πρότυπο ISO 9001 σχετίζεται περισσότερο με τη ΔΟΠ, παρά με άλλα συστήματα 

ποιότητας (Psomas et al., 2011) και από άλλους ερευνητές το ISO 9000 έχει προταθεί να 

χρησιμοποιείται ως ένα μονοπάτι για τη ΔΟΠ (Ho, 1995; Tsiotras & Gotzamani, 1996). Στην 

παρούσα εργασία υπήρξε μέριμνα να συμπεριληφθούν τα περισσότερα από τα παραπάνω 

προτεινόμενα στοιχεία για τους ΚΠΕ (βλ.Κεφ.3).  

Αυτό που αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί, είναι ότι όλοι οι ερευνητές που έχουν αναφερθεί 

σε ΚΠΕ ενός συστήματος ποιότητας, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους ‘’γκουρού’’ της 

ποιότητας Deming και Crosby (βλ. Υποενότητα 1.2.3). Οι δύο παραπάνω ερευνητές, οι οποίοι 

έχουν καταγράψει, ο πρώτος δεκατέσσερις αρχές (Deming, 1981;1982;1986) και ο δεύτερος ένα 

πρόγραμμα δεκατεσσάρων σταδίων (Crosby, 1979), τα οποία η διοίκηση μιας εταιρείας πρέπει να 

εφαρμόσει για τη βελτίωση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, προσέφεραν σημαντικά εφόδια 

στην προσπάθεια δημιουργίας της θεωρίας της διοίκησης ποιότητας και της ΔΟΠ. Κάτι ανάλογο 

αναφέρουν και οι Dale et al. (2001), καθώς εξηγούν ότι οι ‘’δυτικοί’’ ειδικοί της ποιότητας 

Crosby, Deming, Juran και Feigenbaum, όπως και οι Ιάπωνες Ishikawa, Shingo και Taguchi, έχουν 

συνεισφέρει με τα έργα τους τα μέγιστα στη θεωρία της ΔΟΠ. Μάλιστα οι ίδιοι έχουν 

συμπεριλάβει σε έναν πίνακα τις διαστάσεις της ΔΟΠ, όπως καταγράφηκαν ανά ‘’γκουρού’’ και 

ακολουθεί παρακάτω (Πίνακας 1.2). 
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Πίνακας 1.2 Διαστάσεις της ΔΟΠ σύμφωνα με τους γκουρού της ποιότητας 

 Crosby Deming Feigenbaum Juran Ishikawa Shingo Taguchi 

Υποστ.ανωτ.διοικ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι 

Σχέσεις με 

πελάτες 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Σχέσεις με 

προμηθευτές 

Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι 

Διαχείριση 

εργατ.δυναμ. 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

Διαδικασία 

σχεδ.προϊόν 

Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι 

Τμήμα ποιότητας-

δεδομένα ποιότητας 
Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

Benchmarking Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Πηγή: B. G. Dale et al. (2001) 

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, όπως οι Ahire et al. (1996), Flynn et al. (1994), Martinez-

Lorente et al. (1998), Saraph et al. (1989) έχουν ορίσει τις διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες 

διαμορφώνουν τη ΔΟΠ, προσδιορίζοντας έτσι τους πιο σημαντικούς ΚΠΕ για μια επιτυχή 

εφαρμογή της διοίκησης ποιότητας ή των πρακτικών της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις. Από τους 

πρώτους ερευνητές που αναφέρθηκαν σε ΚΠΕ για συστήματα ποιότητας, είναι οι Saraph et al. 

(1989). Μερικοί ερευνητές όπως οι Mansor et al. (2011) καθόρισαν τους κυριότερους ΚΠΕ 

βασιζόμενοι στη συχνότητα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και επιπλέον με τη βοήθεια μιας 

ανάλυσης Pareto. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους ΚΠΕ σε ζητήματα και συστήματα ποιότητας 

είναι: ηγεσία, εστίαση στον πελάτη, εστίαση στον εργαζόμενο, μέτρηση απόδοσης, χρήση 

πληροφορικής, διαχείριση διαδικασιών, στρατηγική ποιότητας, σχέση με προμηθευτές, εκπαίδευση 

και επιμόρφωση, benchmarking και επικοινωνία. Άλλοι ερευνητές, οι Živojinović & Stanimirović 

(2009), επεσήμαναν ότι η επιτυχία του προγράμματος διοίκησης ποιότητας βασίζεται στις 

ακόλουθες αρχές: επικέντρωση στον πελάτη, ρόλος της ηγεσίας, συμμετοχή των εργαζομένων, 

προσέγγιση και διαχείριση του μάνατζμεντ ως συστήματος και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

διεργασίες συνεχούς βελτίωσης, στην υιοθέτηση συστήματος λήψης αποφάσεων βασισμένο σε 

πραγματικά γεγονότα και στη συνεργασία με προμηθευτές. Όπως προαναφέρθηκε, η πιο 

σημαντική εργασία για τους ΚΠΕ σε συστήματα ποιότητας, ήταν των Saraph et al. (1989, 

σελ.818), οι οποίοι υποστήριζαν ότι οι κρίσιμοι παράγοντες για τη διοίκηση ποιότητας στο επίπεδο 

της επιχειρηματικής μονάδας, είναι: ο ρόλος της ανώτερης διοίκησης και της πολιτικής για την 

ποιότητα, ο ρόλος του τμήματος ποιότητας, η εκπαίδευση, η σχεδίαση προϊόντος, η ποιότητα των 

προμηθευτών, η διαχείριση διεργασιών και λειτουργιών. Οι Anderson et al. (1995) απέδειξαν ότι 
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αυτοί οι παράγοντες του συστήματος ποιότητας, δύνανται να εξηγήσουν ποσοστό 18% της 

διακύμανσης, που είναι σχετική με την ικανοποίηση του πελάτη.  

Επιπλέον, η σημαντική εργασία των Sila & Ebrahimpour (2002) ανέδειξε είκοσι πέντε 

κοινούς παράγοντες στην βιβλιογραφία της διοίκησης ποιότητας και της ΔΟΠ (Πίνακας 1.3). Σε 

άλλη έρευνα πάλι από τους Sila & Ebrahimpour (2003) οι πιο κοινοί παράγοντες της ΔΟΠ 

διαπιστώθηκε ότι ήταν οι δέκα επτά από τους παραπάνω είκοσι πέντε. Στην προσπάθεια εκτίμησης 

των κρίσιμων παραγόντων της ΔΟΠ ή/και της διοίκησης ποιότητας έχουν δημοσιευτεί αρκετές 

ακόμη εργασίες, κάποιες από τις οποίες οδήγησαν και στην εμφάνιση των βραβείων ποιότητας 

(Munizu, 2013).  

Πίνακας 1.3 Οι 25 πιο κοινοί παράγοντες της διαχείρισης ποιότητας στη βιβλιογραφία 

Δέσμευση ανώτερης διοίκησης   Αναγνώριση και ανταμοιβή εργαζόμενων 

Κοινωνική υπευθυνότητα (περιβάλλον, ασφάλεια 

εργαζομένων, κ.α.) 

Διαχείριση διεργασιών  

Στρατηγικός σχεδιασμός Έλεγχος διεργασιών 

Επικέντρωση στον πελάτη και την ικανοποίησή 

του 

Σχεδίαση προϊόντος και υπηρεσίας 

Πληροφορίες για δεδομένα ποιότητας και μέτρηση 

απόδοσης 

Διαχείριση προμηθευτών 

Benchmarking Συνεχής βελτίωση και καινοτομία 

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διασφάλιση ποιότητας 

Εκπαίδευση Μηδέν ελαττώματα 

Συμμετοχή εργαζόμενων Κουλτούρα ποιότητας 

Ενθάρρυνση εργαζομένων Επικοινωνία 

Ικανοποίηση εργαζομένων Συστήματα ποιότητας 

Ομαδική δουλειά ‘Just in time’  

 Ευελιξία 

Πηγή: Sila and Ebrahimpour(2002) 

Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με 

τους ΚΠΕ ή τους παράγοντες ενός συστήματος ποιότητας, αφορά στη μεθοδολογία της ΔΟΠ. 

Αυτοί οι παράγοντες, όπως έχει ήδη επισημανθεί, έχουν προκύψει από τις ιδέες των ‘’γκουρού’’ 

της ποιότητας (Deming, 1982; Juran, 1982), από επίσημα μοντέλα αξιολόγησης (Βραβείο 

European Quality Award, Βραβείο Malcolm Baldrige, Βραβείο Deming) και από εργασίες σχετικές 

με την αξιολόγηση των στοιχείων της ποιότητας (Saraph et al., 1989; Flynn et al., 1994). Στο 

Κεφάλαιο 3 θα αναφερθούν και θα εξηγηθούν πιο αναλυτικά, οι 50 ΚΠΕ και οι λόγοι που 

επιλέχθηκαν για την έρευνα της παρούσας διατριβής, η οποία αφορούσε σε ελληνικές επιχειρήσεις. 
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1.7 Δείκτες μέτρησης απόδοσης 

Ένας ξεκάθαρος ορισμός της απόδοσης (performance) είναι δύσκολο να βρεθεί στη βιβλιογραφία, 

αλλά μπορεί γενικά να αναφερθεί, ότι είναι μια διαδικασία αξιολόγησης-μέτρησης η οποία 

σχετίζεται με το βαθμό της επίτευξης των στόχων του οργανισμού. Όπως αναφέρουν οι Neely et 

al. (1995) η μέτρηση της απόδοσης ορίζεται ως η διαδικασία ποσοτικοποίησης των ενεργειών και 

για να επιτευχθεί απόδοση, χρειάζεται δράση και ενέργεια.  

Αρχικά, η απόδοση των επιχειρήσεων αξιολογούνταν με καθαρά λογιστικά και 

χρηματοοικονομικά μέτρα, όμως στο συνεχές εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη και για άλλου είδους πληροφορίες (Uyar, 2009). Έτσι τα αντικείμενα 

που μετριούνται, δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικά, αλλά συμπεριλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες 

και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσουν τους στόχους μιας σύγχρονης 

επιχείρησης. Συνεπώς, η απόδοση είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση του έργου 

που επιτελεί η διοίκηση, ειδικά στην παγκοσμιοποιημένη αγορά της σύγχρονης οικονομίας (Brah 

et al., 2002).  

Τέτοια μέτρα για την εκτίμηση της απόδοσης μιας επιχείρησης δεν είναι αναγκαία μόνο σε 

συγκεκριμένους τομείς, αλλά στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της και ένα τμήμα αυτού είναι η 

διοίκηση ποιότητας. Η διοίκηση ποιότητας μπορεί να περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

ποιότητας, όπως το ISO ή κάποια μεθοδολογία ποιότητας, όπως η ΔΟΠ, αλλά και απλές τεχνικές ή 

εργαλεία, τα οποία πρέπει να  αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, όντας 

ενταγμένα στο σύστημα ποιότητας. Πολλά μέτρα απόδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

ποσοτικοποίηση της επίδρασης της πιστοποίησης με το ISO στην οργανωτική και λειτουργική 

απόδοση (Bell & Omachonu, 2011). Όμως όπως αναφέρει ο Pan (2003), σε έρευνά του, η οποία 

εξετάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ISO, διαπιστώθηκε ανεπάρκεια και αντίφαση, 

σχετικά με τα οικονομικά οφέλη και τα οφέλη που προκύπτουν από την ποιότητα. Κάποια από τα 

αίτια αυτού του φαινομένου, ακολουθούν παρακάτω. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης ενός οργανισμού, 

εκφράζουν ποικίλα θέματα, σχετικά με τις λειτουργίες της επιχείρησης, αλλά και επιπλέον στοιχεία 

όπως: σχετικά με την αγορά, με τις διαστάσεις των προϊόντων/υπηρεσιών, πόρων και με την 

παραγωγικότητα. Επιπρόσθετα, παρέχουν ενδείξεις για το επίπεδο απόδοσης της εταιρείας, τις 

πιθανές περιοχές βελτίωσης, το χάσμα ανάμεσα στα αποτελέσματα και τους στόχους και επίσης 

χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν αν οι διεργασίες είναι υπό έλεγχο και οι πελάτες είναι 
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ικανοποιημένοι (Padma et al, 2008). Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές ότι η μέτρηση της 

απόδοσης μπορεί να συμπεριλάβει πολλά και διαφορετικού αντικειμένου πεδία. Για αυτούς τους 

λόγους, στο Κεφάλαιο 5 υπάρχει μια πιο αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων, οι οποίες είναι 

αποτέλεσμα της λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας σε μια επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής, όπως οι 

έννοιες των χαρακτηριστικών ή μεταβλητών και η κωδικοποίησή τους, με έμφαση στην 

κωδικοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων. Ακόμη αναλύεται η βασική στατιστική μέθοδος της 

διατριβής, που είναι η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ). Επιπλέον, στο τέλος του 

κεφαλαίου παρουσιάζεται η μεθοδολογία  που ακολουθήθηκε στην έρευνα. 

 

2.2 Χαρακτηριστικά ή μεταβλητές 

Τα χαρακτηριστικά τα οποία μελετώνται στις κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται, στη στατιστική 

επιστήμη, μεταβλητές. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι ο τρόπος μέτρησης των μεταβλητών, ο 

οποίος συνδέεται με τη φύση τους, αν δηλαδή αυτές είναι ποιοτικές ή ποσοτικές (διακριτές ή 

συνεχείς). 

Οι ποιοτικές μεταβλητές διακρίνονται σε: 

Α) Ονοματικές ή κατηγορικές (nominal) 

Τα αντικείμενα
*
 ως προς αυτές τις μεταβλητές, διακρίνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες

**
 και η 

μέτρηση έχει απλώς την έννοια της κατάταξης στις κατηγορίες. Παράδειγμα κατηγορικής 

μεταβλητής είναι η νομική μορφή μιας επιχείρησης (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.α.), καθώς επίσης ο κλάδος 

της (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες) κ.λ.π. 

Β) Διατεταγμένης κλίμακας (ordinal) 

                                                           
*
 Οι μονάδες των οποίων εξετάζεται η συμπεριφορά σε σχέση με κάποια χαρακτηριστικά (τις μεταβλητές), λέγονται 

άτομα, αντικείμενα ή στατιστικές μονάδες. 

**
 Οι κατηγορίες μιας ονοματικής μεταβλητής ονομάζονται διαφορετικά κλάσεις 
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Σε αυτήν την περίπτωση, οι παρατηρήσεις δε διαφέρουν μόνο κατά κατηγορία, αλλά διατάσσονται 

σε κατηγορίες με κάποιο κριτήριο. Πιο συγκεκριμένα οι κλάσεις μιας διατεταγμένης μεταβλητής 

ακολουθούν μια διαβάθμιση, η οποία διατυπώνεται συνήθως σε μορφή βαθμολογικών κλιμάκων, 

οι οποίες λέγονται κλίμακες αξιολόγησης. Για παράδειγμα η ερώτηση που απευθύνεται στους 

υπευθύνους ποιότητας μιας επιχείρησης: ‘’Πόσο σημαντική θεωρείται ότι είναι η συμμετοχή και 

στήριξη της ηγεσίας στο πρόγραμμα ποιότητας;’’, με δυνατές απαντήσεις: ‘’καθόλου, λίγο, μέτρια, 

πολύ, πάρα πολύ’’, είναι μια διατεταγμένη μεταβλητή, που παρέχει στον υπεύθυνο ποιότητας τη 

δυνατότητα να διαβαθμίζει την απάντησή του.  

Οι ποσοτικές μεταβλητές, στις οποίες, κάθε αντικείμενο λαμβάνει μια πραγματική τιμή, μπορεί να 

είναι:  

Α) Διακριτές (ή ασυνεχείς)  

Οι μεταβλητές αυτές αναφέρονται σε χαρακτηριστικά που εκφράζονται μόνο με ακέραιους 

αριθμούς. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: ο αριθμός των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, ο αριθμός 

των υποκαταστημάτων μιας επιχείρησης κ.α. 

Β) Συνεχείς  

Οι συνεχείς μεταβλητές λαμβάνουν γενικά όλες τις τιμές ενός διαστήματος πραγματικών αριθμών. 

Παράδειγμα συνεχούς μεταβλητής είναι το βάρος της συσκευασίας ενός προϊόντος σε γραμμάρια.  

Οι τιμές των ποσοτικών μεταβλητών έχουν τη δυνατότητα να κατηγοριοποιηθούν. Στην 

παρούσα διατριβή οι ποσοτικές μεταβλητές αφού κατηγοριοποιηθούν, θα αντιμετωπίζονται ως 

διατεταγμένες μεταβλητές. Το τελευταίο δίνει τη δυνατότητα της ενιαίας επεξεργασίας ποιοτικών 

και ποσοτικών μεταβλητών μέσω της μεθόδου της ΠΑΑ. 

 

2.3 Κωδικοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων σε πίνακες 

Η παρούσα έρευνα, πραγματεύεται αναλύσεις που περιλαμβάνουν συγχρόνως πολλές μεταβλητές, 

με σκοπό την αναζήτηση των έντονων τάσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών και 

των κατηγοριών τους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αναζητήθηκαν οι κατάλληλες 

κωδικοποιήσεις των δεδομένων σε μορφή πινάκων, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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Α. Πίνακας τύπου: <<Αντικείμενα>>  Χ <<Κατηγορικές μεταβλητές>> , Λογικός πίνακας 

Ο πίνακας τύπου <<Αντικείμενα>> Χ <<Κατηγορικές μεταβλητές>>, αποτελεί την καταγραφή 

των δεδομένων από ένα πληθυσμό n ατόμων, ως προς p κατηγορικές μεταβλητές. Πιο 

συγκεκριμένα στις γραμμές του πίνακα καταγράφονται οι τιμές που λαμβάνουν τα αντικείμενα ως 

προς τις κατηγορικές μεταβλητές και κάθε στήλη δείχνει την κατανομή των αντικειμένων ως προς 

την αντίστοιχη μεταβλητή.  

Στο αμέσως επόμενο παράδειγμα και σε άλλα που ακολουθούν στο ίδιο κεφάλαιο, 

χρησιμοποιούνται δεδομένα από την έρευνα της παρούσας διατριβής, της οποίας κύριο εργαλείο 

είναι ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με συστήματα ποιότητας. 

Εδώ καταγράφονται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος, σε τρεις κατηγορικές 

μεταβλητές-ερωτήσεις: το ‘’Μέγεθος της επιχείρησης’’, που συμβολίζεται με A και έχει τρεις 

κατηγορίες: Α1:Μικρό, Α2:Μεσαίο, Α3:Μεγάλο, τα ‘’Έτη λειτουργίας της επιχείρησης’’ που 

συμβολίζεται με B, με πέντε κατηγορίες: Β1:1-10 έτη, Β2:11-20, Β3:21-30, Β4:31-40, Β5:>40 και 

η Γ με την οποία διαβαθμίζεται η σημασία που έχει η συμμετοχή της ηγεσίας στο σύστημα 

ποιότητας, με πέντε κατηγορίες: Γ1:καθόλου, Γ2:λίγο, Γ3:μέτρια, Γ4:πολύ, Γ5:πάρα πολύ. Στον 

παρακάτω Πίνακα 2.1, αναφέρονται ενδεικτικά οι απαντήσεις των υπευθύνων ποιότητας πέντε 

επιχειρήσεων (από τις 146 που συνολικά εξετάστηκαν), στις τρεις αυτές ερωτήσεις-μεταβλητές. 

Πίνακας 2.1 Παράδειγμα πίνακα ‘’Αντικείμενα’’ Χ ‘’Κατηγορικές μεταβλητές’’ 

                           Μεταβλητές 

 

Αντικείμενα(επιχειρήσεις) 

Α:Μέγεθος Β: Έτη λειτουργίας  Γ: Συμμετοχή της 

ηγεσίας 

1 2 2 5 

2 3 1 4 

3 1 2 4 

4 3 3 5 

5 1 5 4 

Για παράδειγμα, στη 1
η
 γραμμή του πίνακα που αναφέρεται στην 1

η
 επιχείρηση, καταγράφονται: ο 

αριθμός ‘’2’’ στην Α μεταβλητή, ο ‘’2’’ στη Β και ο ‘’5’’ στη Γ, δηλαδή είναι ‘’μεσαίου 

μεγέθους’’, έχει ‘’11-20 έτη λειτουργίας’’ και θεωρεί ‘’πάρα πολύ’’ σημαντική τη συμμετοχή της 

ηγεσίας. 
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Στη συνέχεια ο Πίνακας 2.1 μετασχηματίζεται σε λογικό πίνακα, έχοντας ως γραμμές τα 

αντικείμενα-άτομα και ως στήλες όλες τις κλάσεις των μεταβλητών που υπάρχουν στα δεδομένα. 

Οι διαστάσεις του είναι n x s, όπου s είναι το πλήθος των κλάσεων όλων των p μεταβλητών. Κάθε 

αντικείμενο-άτομο κατατάσσεται σε μια μόνο κλάση κάθε μεταβλητής, οπότε σε εκείνη την κλάση 

θα τεθεί ο αριθμός 1 και σε όλες τις υπόλοιπες κλάσεις της ίδιας μεταβλητής το 0. Αυτός ο πίνακας 

ονομάζεται διαφορετικά διαζευκτικός ή 0-1.  

Με βάση τα παραπάνω λεχθέντα, ο Πίνακας 2.1 μετατρέπεται σε πίνακα 0-1 (Πίνακας 2.2), 

θέτοντας την τιμή 1 στην ύπαρξη της κατηγορίας της μεταβλητής και την τιμή 0 στην απουσία της. 

Πίνακας 2.2 Παράδειγμα λογικού πίνακα 

Μεταβλητές 

 

 

Αντικείμενα 

Μέγεθος-Α Έτη λειτουργίας-Β Συμμετοχή ηγεσίας-Γ  

Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Σύνολο 

γραμμής 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

Για παράδειγμα η 2
η
 επιχείρηση (αντικείμενο 2) είναι ‘’μεγάλου μεγέθους’’, έχει ‘’1-10 έτη 

λειτουργίας’’ και θεωρεί ότι η συμμετοχή της ηγεσίας είναι ‘’πολύ’’ σημαντική. Οι απαντήσεις 

αυτές, μπορούν να διατυπωθούν με τη μορφή διανυσμάτων ως εξής: το διάνυσμα που προκύπτει 

σε σχέση με τη μεταβλητή Α είναι το (0,0,1), σε σχέση με τη Β το (1,0,0,0,0) και σε σχέση με τη Γ 

το (0,0,0,1,0), όπου οι τιμές ‘’1’’ δείχνουν την εμφάνιση της αντίστοιχης κλάσης της μεταβλητής 

και οι ‘’0’’ την απουσία της. Το άθροισμα των αριθμών 1 σε κάθε γραμμή, είναι πάντα ίσο με το 

σύνολο των μεταβλητών-ερωτήσεων και έτσι εκφράζεται ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του 

πίνακα, δηλαδή ότι όλα τα άτομα είναι ισοβαρή και αναδεικνύονται οι ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν τα άτομα. Το άθροισμα αυτό εδώ είναι το 3, αφού αυτός είναι και ο συνολικός 

αριθμός των ερωτήσεων. 

Β. Πίνακας συμπτώσεων (διασταυρώσεων) ή πίνακας συνάφειας ή πίνακας διπλής εισόδου.  

Ο πίνακας συμπτώσεων είναι ένας πίνακας συχνοτήτων, ο οποίος δημιουργείται όταν ερευνώνται 

δύο κατηγορικές μεταβλητές (I,J) με m και p κατηγορίες αντίστοιχα. Αυτό που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι η σύγχρονη κατανομή των ατόμων ως προς τις δύο αυτές μεταβλητές. Έτσι στο 
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στοιχείο της διασταύρωσης δύο κλάσεων, δηλαδή σε ένα κελί του πίνακα έστω xik, υπάρχει το 

πλήθος των αντικειμένων (ατόμων), τα οποία χαρακτηρίζονται συγχρόνως από την κλάση i της 

μεταβλητής Ι και την κλάση k της μεταβλητής J. Σε αυτούς τους πίνακες συμπτώσεων, 

εφαρμόσθηκε αρχικά η μέθοδος ΠΑΑ. 

Ακολουθεί στον Πίνακα 2.3 ένας πίνακας συμπτώσεων, όπου υπάρχει η διασταύρωση των 

δύο κατηγορικών μεταβλητών του Πίνακα 2.1, του ‘’Μεγέθους’’ και των ‘’Ετών λειτουργίας’’.  

Πίνακας 2.3 Πίνακας διασταύρωσης των μεταβλητών ‘’Μέγεθος’’ και ‘’Έτη λειτουργίας’’ 

           Β.Έτη λειτ. 

Α.Μέγεθος 
Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 

Σύνολο 

(Περιθώρια 

στήλη) 

Α1 16 13 18 8 8 63 

Α2 7 11 10 10 14 52 

Α3 3 4 4 6 14 31 

Σύνολο 

(Περιθώρια 

γραμμή) 

26 28 32 24 36 146 

Να επισημανθεί ότι στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι απόλυτες συχνότητες (δηλαδή το 

πλήθος των ατόμων σε κάθε κατηγορία της μεταβλητής). Για παράδειγμα, η τιμή 11 που ανήκει 

στην κατηγορία ‘’Μεσαίο’’ (Α2) της μεταβλητής ‘’Μέγεθος’’ και στην κατηγορία ‘’11-20 έτη’’ 

(Β2) της μεταβλητής ‘’Έτη λειτουργίας’’, δηλώνει ότι συνολικά έντεκα επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

ταυτόχρονα τις δύο αυτές ιδιότητες. Η τελευταία στήλη του πίνακα, η οποία ονομάζεται 

περιθώρια, εκφράζει την κατανομή του συνόλου των επιχειρήσεων ως προς τη μεταβλητή του 

μεγέθους. Αντίστοιχα έχουν υπολογιστεί τα δεδομένα της τελευταίας γραμμής, που ονομάζεται 

περιθώρια γραμμή και εκφράζει την κατανομή του συνόλου των επιχειρήσεων, ως προς τη 

μεταβλητή των ετών λειτουργίας. 

Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για πίνακες νέου τύπου, οι πίνακες αξιολόγησης και 

συγκριτικής αξιολόγησης, που προτάθηκαν από τον καθηγητή Μοσχίδη (Μοσχίδης, 2003; 

Μοσχίδης, 2006; Moschidis, 2009; Zardas et al., 2011). Οι πίνακες αυτοί αναλύονται επίσης με τη 

μεθοδολογία της ΠΑΑ και θα αξιοποιηθούν στην παρούσα διατριβή. 

 

Γ. Πίνακες αξιολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης 
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Οι προτεινόμενοι πίνακες αξιολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης, είναι ειδικοί πίνακες 

συμπτώσεων. Συμβάλλουν στη διαδικασία θεώρησης των δεδομένων τα οποία είναι σε μορφή 

κλιμάκων αξιολόγησης ή κατηγοριών, όχι μόνο ως ποσοτήτων, όπως αναφέρουν οι περισσότερες 

γνωστές στατιστικές μέθοδοι (Factor analysis, Anova, t-test κ.α.), αλλά εφαρμόζοντας την έννοια 

της κατηγορίας.  

Οι πίνακες αξιολόγησης χρησιμοποιούνται όταν ερευνώνται οι απαντήσεις ενός συνόλου n 

ατόμων σε ερωτήσεις-παράγοντες E1, E2, …Ep, που είναι διατυπωμένες σε κλίμακες αξιολόγησης 

και έχουν όλες κ-διαβαθμίσεις. Οι γραμμές του πίνακα απεικονίζουν τις ερωτήσεις-παράγοντες και 

ως στήλες το σύνολο των ατόμων στην αντίστοιχη διαβάθμιση. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνουν 

την κατανομή των n ατόμων, στις κ διαβαθμίσεις της κ-θμιας κλίμακας, για κάθε παράγοντα από 

τους Ε1,Ε2….Εp.  

Ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης, παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

δημιουργείται όταν το σύνολο των ατόμων που ερευνώνται, διαμερίζεται σε δύο ή περισσότερες 

ομάδες ξένες μεταξύ τους και σε αυτήν την περίπτωση αναζητείται η συγκριτική αξιολόγηση των 

απόψεων των ατόμων κάθε ομάδας, για τις ερωτήσεις-παράγοντες. 

Βασική ιδιότητα των νέων πινάκων, είναι ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισοβαρείς και 

ενδιαφέρει κυρίως, το πως απαντούν τα αντικείμενα στις ερωτήσεις. Η ανάλυση που 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια των πινάκων αξιολόγησης, παρέχει καλύτερη ερμηνεία γιατί 

μειώνει αισθητά τις διαστάσεις του αρχικού πίνακα, αξιοποιώντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες 

της ΠΑΑ (Μοσχίδης, 2006). Θα αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα δημιουργίας αυτών των 

δύο τύπων πινάκων. 

 

Ι. Πίνακας αξιολόγησης 

Ακολουθεί ακόμη ένα παράδειγμα, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από την 

παρούσα έρευνα. Επιλέγονται πέντε ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε μια 5-θμια 

κλίμακα, στο παρακάτω ερώτημα: 

Ερώτημα: ‘’Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες (Ε1-Ε5) για την επιτυχή υλοποίηση 

του προγράμματος βελτίωσης ποιότητας-συστήματος ποιότητας;’’. Απαντήστε σε μία κλίμακα 5 

βαθμών: 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 

5=συμφωνώ απόλυτα. 
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Ε1. Στήριξη και ενεργός συμμετοχή της Διοίκησης στο πρόγραμμα ποιότητας 

Ε2. Η διοίκηση ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος  ικανού για αλλαγή κουλτούρας. 

Ε3. Πνεύμα καινοτομίας στην επιχείρηση. 

Ε4. Δέσμευση και συνεχής προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή 

του συστήματος. 

Ε5. Δημιουργία και διάχυση κουλτούρας ποιότητας σε όλο τον οργανισμό.  

Αναλύονται δηλαδή πέντε ερωτήσεις Ε1-Ε5, η κάθε μία από τις οποίες έχει πέντε κατηγορίες, που 

είναι οι βαθμοί 1,2,3,4 και 5. Ο πίνακας αξιολόγησης 2.4 που ακολουθεί, προκύπτει μετά τον 

υπολογισμό του συνόλου των απαντήσεων των αντικειμένων (επιχειρήσεων), σε κάθε κατηγορία 

(1-5) των ερωτήσεων Ε1-Ε5: 

Πίνακας 2.4 Πίνακας αξιολόγησης των ερωτήσεων Ε1-Ε5 

Ερωτήσεις 
Βαθμοί  Σύνολο 

1 2 3 4 5 

Ε1 2 2 3 43 96 146 

Ε2 2 2 14 77 51 146 

Ε3 2 2 34 71 37 146 

Ε4 2 2 16 49 77 146 

Ε5 2 2 2 55 85 146 

Κάθε γραμμή του ανωτέρω πίνακα, περιγράφει την κατανομή των 146 απαντήσεων των 

αντικειμένων, στους πέντε βαθμούς κάθε ερώτησης. Για παράδειγμα από την 4
η
 γραμμή προκύπτει 

ότι στην ερώτηση Ε4, δύο επιχειρήσεις απάντησαν ‘’1’’, δύο επιχειρήσεις απάντησαν ‘’2’’, δέκα 

έξι επιχειρήσεις απάντησαν ‘’3’’ κ.ο.κ. Ο πίνακας αυτός στην τρέχουσα μορφή του, μπορεί να 

επεξεργαστεί με την ΠΑΑ. 

 

ΙΙ. Πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης 

Ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης δημιουργείται από την οριζόντια συνένωση δύο ή 

περισσότερων πινάκων αξιολόγησης διαφορετικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας αυτός 

έχει ως γραμμές τα κριτήρια-ερωτήσεις και ως στήλες τις διαβαθμίσεις των απόψεων των ατόμων, 

όλων των ομάδων που αναλύονται.  
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Στο ανωτέρω παράδειγμα, προστίθεται μια ακόμη ερώτηση που είναι κατηγορικής φύσης, 

η ύπαρξη ή μη εξαγωγών (Δ1) με δύο δυνατές απαντήσεις (1:’’Όχι’’, 2:’’Ναι’’), οι οποίες μπορούν 

να θεωρηθούν δύο ξεχωριστές ομάδες (Ο:’’χωρίς εξαγωγές’’, Ν:’’με εξαγωγές’’). 

Δ1: Κάνετε εξαγωγές; 1.Όχι 2.Ναι 

Το ζήτημα προ διερεύνηση, είναι η ύπαρξη επίδρασης της μεταβλητής Δ1, στις απαντήσεις των 

επιχειρήσεων στις πέντε ερωτήσεις (Ε1-Ε5). Στον Πίνακα 2.5 που προέκυψε από τις απαντήσεις 

των υπευθύνων 146 επιχειρήσεων στις ερωτήσεις Ε1-Ε5, όπως και στους Πίνακες 2.6, 2.7, 2.8 που 

ακολουθούν, απεικονίζεται μόνο ένα τμήμα των δεδομένων.  

Πίνακας 2.5 Δεδομένα απαντήσεων των επιχειρήσεων στις ερωτήσεις Ε1-Ε5 και Δ1 

Α/Α 
Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Δ1 

1 4 4 4 4 5 1 

2 3 2 4 3 1 2 

3 2 5 5 3 5 2 

… …. …. …. …. …. …. 

144 4 3 4 5 4 1 

145 5 4 5 4 5 2 

146 2 4 3 2 1 1 

Σκόπιμο θα ήταν σ’ αυτό το σημείο, να παρατεθεί ένα παράδειγμα δημιουργίας πίνακα 

συγκριτικής αξιολόγησης για τη μεταβλητή ‘’Εξαγωγές’’. Αρχικά ταξινομείται ο πίνακας 

δεδομένων 2.5, σύμφωνα με τις δύο κατηγορίες (1:’’Ο’’, 2:’’Ν’’) της μεταβλητής ‘’Εξαγωγές’’ και 

με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας 2.6. 

Πίνακας 2.6 Ταξινομημένα δεδομένα σε σχέση με τη μεταβλητή Δ1:‘’Εξαγωγές’’ 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Δ1 

1 4 4 4 4 5 1 

2 4 4 4 4 4 1 

3 4 5 4 4 4 1 

….. ….. …. …. …. …. …. 

144 5 5 4 5 5 2 

145 4 3 4 4 4 2 

146 5 4 5 4 5 2 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο πίνακες. Ο πρώτος (Πίνακας 2.7) περιέχει τις 

απαντήσεις των 74 επιχειρήσεων που δεν είχαν εξαγωγές (Ομάδα ‘’Ο’’) και ο δεύτερος (Πίνακας 

2.8) αυτές των 72 επιχειρήσεων που είχαν εξαγωγές (Ομάδα ‘’Ν’’). 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 62 

Πίνακας 2.7 Ο πίνακας απαντήσεων των 74 επιχειρήσεων της ομάδας ‘’Ο’’  

Ind 
Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 

1 4 4 4 5 4 

2 4 4 4 4 4 

3 5 4 4 4 4 

… …. …. …. …. …. 

72 5 4 3 3 4 

73 4 5 4 3 4 

74 5 4 4 4 4 

 

Πίνακας 2.8 Ο πίνακας απαντήσεων των 72 επιχειρήσεων της ομάδας ‘’Ν’’ 

 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 

75 5 5 5 4 4 

76 5 5 3 5 5 

77 5 5 3 5 5 

… … …. … … … 

144 5 5 4 5 5 

145 4 3 4 4 4 

146 5 4 5 4 5 

Επόμενο βήμα είναι, σε κάθε έναν πίνακα από τους 2.7, 2.8 και για κάθε κατηγορία των πέντε 

ερωτήσεων, να υπολογιστεί το σύνολο των αντικειμένων που την επέλεξαν. Δημιουργούνται έτσι 

δύο ξεχωριστοί πίνακες αξιολόγησης, οι οποίοι τελικά ενώνονται σε έναν νέο πίνακα τον 2.9. Ο 

πίνακας αυτός είναι ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης των ερωτήσεων Ε1-Ε5, σε σχέση με τη 

μεταβλητή ‘’Εξαγωγές’’ και καταγράφει το σύνολο των ατόμων ανά κατηγορία, στις δέκα 

κατηγορίες που πλέον υπάρχουν.  

Πίνακας 2.9 Πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης της μεταβλητής ‘’Εξαγωγές’’ 

 
Χωρίς εξαγωγές-‘’Ο’’ Με εξαγωγές-‘’Ν’’ 

 
Ο1 Ο2 Ο3 Ο4 Ο5 Ν1 Ν2 Ν3 Ν4 Ν5 

Ε1 1 1 2 26 44 1 1 1 17 52 

Ε2 1 1 9 41 22 1 1 5 36 29 

Ε3 1 1 18 40 14 1 1 16 31 23 

Ε4 1 1 6 30 36 1 1 10 19 41 

Ε5 1 1 1 43 28 1 1 1 12 57 

Συνοπτικά περιγράφονται τα περιεχόμενα του παραπάνω πίνακα. Θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί ότι υπάρχουν δύο ομάδες: οι επιχειρήσεις χωρίς εξαγωγές που συμβολίζονται με ‘’Ο’’ 

και αυτές με εξαγωγές με  ‘’Ν’’. Κάθε ομάδα έχει πέντε κατηγορίες που είναι οι βαθμοί 1-5. Για 
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παράδειγμα στην ερώτηση Ε4, που αφορά στις επιχειρήσεις που δεν είχαν εξαγωγές, μία 

επιχείρηση απάντησε ‘’1’’ (δηλ. ‘’Διαφωνώ απόλυτα’’), επίσης μία επιχείρηση απάντησε ‘’2’’ 

(δηλ. ‘’Διαφωνώ’’), έξι επιχειρήσεις απάντησαν ‘’3’’ (δηλ. ‘’Ούτε Διαφωνώ/ούτε συμφωνώ’’), 

τριάντα επιχειρήσεις απάντησαν ‘’4’’ (δηλ.’’Συμφωνώ’’) και τριάντα έξι επιχειρήσεις απάντησαν 

‘’5’’ (δηλ. ‘’Συμφωνώ απόλυτα’’). 

 

2.4 Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών 

Με την αναφορά στην Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση γενικότερα, εννoείται ο κλάδος της 

Στατιστικής που ασχολείται με την ανάλυση σχέσεων σε δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν 

περισσότερες από δύο μεταβλητές. Η Ανάλυση Δεδομένων (Α.Δ.) είναι ένας σχετικά καινούριος 

κλάδος της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει τύχει 

ευρύτερης αναγνώρισης. Προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων τα οποία 

συναντώνται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες, όπως: Έρευνα αγοράς, Μάρκετινγκ, Διοίκηση 

επιχειρήσεων κλπ. Η χρήση και διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνέβαλε καθοριστικά 

στην εφαρμογή των μεθόδων της Α.Δ., οι οποίες για την υλοποίησή τους απαιτούν δυσχερείς 

υπολογισμούς, που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν.  

Οι εργασίες του ψυχολόγου Spearman στην Αμερική στον τομέα της ψυχομετρίας με τη 

χρήση των πολυδιάστατων μεθόδων, συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξή τους. Η πρώτη 

θεμελιώδης μαθηματική προσέγγιση της μεθόδου αποδίδεται στον Hirschfeld (1935). Ο Tukey 

ήταν ο πρώτος ερευνητής που διαχώρισε την Α.Δ. από τη Στατιστική, παρουσιάζοντάς την ως 

ανεξάρτητη επιστήμη (Gifi, 1996). Ερευνητές όπως οι Κ.Pearson, R.Fisher, οι οποίοι ήταν από 

τους θεμελιωτές της στατιστικής επιστήμης και ασχολήθηκαν με τους κλάδους της βιομετρίας και 

της γενετικής αντίστοιχα, συνέβαλαν με τις εργασίες τους τα μέγιστα, στην ανάπτυξη της 

πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Pearson στην έρευνά του, είχε 

συμπεριλάβει τις βασικές εξισώσεις της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, από τις οποίες 

εξάγονται οι κύριες συντεταγμένες της, αλλά το έργο του δεν περιλάμβανε γεωμετρική απεικόνιση, 

καθώς κύριος σκοπός του ήταν η βέλτιστη κλιμακοποίηση δύο κατηγορικών μεταβλητών (Le 

Roux & Rouanet, 2005). Επιπρόσθετα, ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στη συνάφεια ως μέτρο 

απόκλισης από την απόλυτη ανεξαρτησία (Fienberg, 1982) και ασφαλώς βοήθησε στην ανάπτυξη 

του Pearson Χ
2
 στατιστικού, το οποίο εκτιμάει τη σχέση μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών. 
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Καθοριστική όμως, για τη γένεση ουσιαστικά της Ανάλυσης Δεδομένων αλλά και την 

καθιέρωσή της, ήταν η συμβολή του καθηγητή Jean-Paul Benzecri του Πανεπιστημίου του 

Παρισιού Pierre et Marie Curie-Paris VI και του έργου του L’ Analyse des Données. Τόμος 1: 

Taxinomie. Τόμος 2: Analyse des Correspondances. Στο ως άνω πόνημά του, ο Benzecri εκτός από 

την αλγεβρική μορφή της μεθόδου, που ήταν μέχρι τότε διατυπωμένη, στράφηκε και στη 

διατύπωση της γεωμετρικής απεικόνισης των δεδομένων. Η θεώρηση Benzecri, ότι: τα 

μαθηματικά θεμέλια της στατιστικής ανάλυσης είναι περισσότερο αλγεβρικά και γεωμετρικά και 

μετά πιθανολογικά (Benzecri & Collaborateurs, 1973), θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική και 

επηρέασε την εξέλιξή της Α.Δ. 

Ο σύγχρονος προσανατολισμός της Α.Δ. φέρει πλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Le 

Roux & Rouanet, 2005, σελ.6): 

 Στηρίζεται σε μαθηματικούς τύπους και αποδείξεις. 

 Υπάρχει γεωμετρική απεικόνιση, καθώς τα δεδομένα αναπαριστώνται σε γεωμετρικούς 

χώρους. 

 Είναι προσανατολισμένη στην περιγραφή των δεδομένων. 

 Η ανάλυση που πραγματοποιείται είναι ποσοτική (οι αριθμοί είναι τα βασικά συστατικά). 

 Χρησιμοποιείται η προσέγγιση των διαδικασιών της άλγεβρας για την ανάλυση των 

πινάκων. 

 Η ανάλυση είναι προσανατολισμένη στο δείγμα που παρατηρείται και όχι στον πληθυσμό.  

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στην Α.Δ. διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες (Lebart et al., 

2000): 

 Παραγοντικές μέθοδοι (βέλτιστη δυνατή προβολή των σημείων δύο νεφών στους 

παραγοντικούς άξονες). 

 Μέθοδοι ταξινόμησης (δημιουργία ομάδων με ίδια χαρακτηριστικά, συμπαγών και 

διακριτών στο σύνολο των σημείων εκάστου των νεφών) 

 

2.4.1 Συνοπτική περιγραφή της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών 

Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, η οποία είναι η πλέον διαδεδομένη και πιο σημαντική 

μεθοδολογία από τις μεθόδους της Α.Δ., της οικογένειας των παραγοντικών μεθόδων, έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό της, την απουσία a priori παραδοχής ότι τα δεδομένα ακολουθούν μια 
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θεωρητική κατανομή (Benzecri, 1992). Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα ερμηνεύονται μόνο από 

τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν και μια σημαντική έκφραση αυτής της ερμηνείας είναι η 

γραφική τους αναπαράσταση. Εφαρμόζεται σε δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών, αλλά επίσης 

σε διατεταγμένα (όπως κλίμακες αξιολόγησης) και σε ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες μπορούν να 

μετασχηματιστούν σε κατηγορικές (όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.2). Βασικές προϋποθέσεις 

εφαρμογής της μεθόδου, είναι η ύπαρξη ενός πίνακα θετικών αριθμών και επιπρόσθετα ότι τα 

προφίλ (έννοια η οποία αναφέρεται παρακάτω, στην ίδια ενότητα) των γραμμών ή στηλών πρέπει 

να έχουν νόημα (Lebart et al., 2000). Για να επιτύχει η μέθοδος τη γραφική αναπαράσταση της 

σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών, χρησιμοποιεί στοιχεία από τη γραμμική άλγεβρα 

και τη γεωμετρία, εφαρμόζοντας τεχνικές αλλαγής και ελάττωσης των διαστάσεων του αρχικού 

διανυσματικού χώρου των δεδομένων. Για τη μέτρηση της απόστασης ανάμεσα στα σημεία, 

χρησιμοποιείται η μετρική Χ
2
. Τα ζητούμενα της ανάλυσης με την ΠΑΑ είναι: η εγγύτητα των 

σημείων γραμμών, η εγγύτητα των σημείων στηλών, η εγγύτητα των σημείων και οι σχέσεις 

σύνδεσης μεταξύ γραμμών και στηλών (Lebart et al., 1984).  

Ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της, είναι τα εξής: 

 Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται και με τη μορφή μιας εικόνας (γραφικής 

παράστασης), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εξαχθούν, με πιο εύκολο τρόπο, χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των δεδομένων. Λόγω αυτής της ιδιότητάς της, 

θεωρείται από αρκετούς ερευνητές και ως μια περιγραφική μέθοδος ανάλυσης των 

δεδομένων.  

 Η επιτακτική ανάγκη για έρευνα που κυριαρχεί στη σύγχρονη οικονομία, ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών όπου υπάρχει μια συνεχής ροή πληροφοριών, καθιστά 

την ΠΑΑ ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς μπορεί να αναλύσει ακόμη και πολύ μεγάλο όγκο 

δεδομένων. 

 Τα δεδομένα που επεξεργάζονται με την ΠΑΑ έχουν κυρίως πολυδιάστατο χαρακτήρα και 

καταγράφονται σε πίνακες πολλών διαστάσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό, της δίνει πολλά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεθόδους της κλασικής στατιστικής.  

 Όπως αναφέρεται στους Lebart et al. (2000), το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΠΑΑ έχει 

ποιοτικό όφελος, λόγω του ότι το στατιστικό υλικό μετά την ανάλυση έχει αναχθεί στα 

δομικά του χαρακτηριστικά, αλλά και ποσοτικό διότι έχει συνοψιστεί ολόκληρη η 

πληροφορία. 
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Η ΠΑΑ έχει δύο βασικές μεθόδους: 

 Την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (Correspondence analysis-CA), η οποία 

εφαρμόζεται όταν υπάρχουν μόνο δύο μεταβλητές, σχετίζεται άμεσα με το τεστ Χ
2
, το 

οποίο ελέγχει την ανεξαρτησία των μεταβλητών και εφαρμόζεται στον πίνακα συμπτώσεων 

των δεδομένων.  

 Την παραγοντική ανάλυση των πολλαπλών αντιστοιχιών (Multiple correspondence 

analysis-MCA), η οποία εφαρμόζεται σε λογικούς πίνακες και όχι σε πίνακες συμπτώσεων 

(Lebart et al., 2000).  

Στην παρούσα διατριβή, για την επεξεργασία των δεδομένων, εφαρμόζονται και οι δύο παραπάνω 

μέθοδοι. 

 

Λογισμικά 

Τα στατιστικά λογισμικά που ενσωματώνουν τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, είναι πλέον 

και τα εμπορικά πακέτα ΙΒΜ-SPSS, SAS, Excel (με το πρόσθετο XL-STAT), η δημοφιλής 

γλώσσα προγραμματισμού R, αλλά υπάρχουν επίσης και πιο εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το 

γαλλικό SPAD και τα ελληνικά MAD (Καραπιστόλης, 2004), CHIC (Μάρκος, 2006).  

Έννοιες της ΠΑΑ 

Προτού αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά, αλλά και εφαρμογές της μεθοδολογίας της ΠΑΑ, 

θα επεξηγηθούν ορισμένες έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση και 

παρουσίαση της μεθόδου, αφού προηγηθεί η καταγραφή ορισμένων απαραίτητων συμβολισμών. 

Έστω Κ(I,J) ένας πίνακας συμπτώσεων των μεταβλητών I και J, που έχει n γραμμές και p 

στήλες. 

Με kij  συμβολίζεται η τιμή του πίνακα Κ(I,J) στη διασταύρωση της γραμμής i με την στήλη j. 

Με ki.  το άθροισμα της γραμμής i, δηλαδή ki∙ = 


p

1j

ijk  

Με k.j  το άθροισμα της γραμμής j, δηλαδή k∙j = 

n

ij

i 1

k
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Με k  το συνολικό άθροισμα των τιμών του πίνακα Κ(I,J), δηλαδή k = 


n

1i

ik =
 

n

1i

p

1j

ijk  

Αναφέρονται οι έννοιες: σημείο προφίλ γραμμών ή στηλών σε έναν πολυδιάστατο χώρο, το βάρος 

ή μάζα που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο αυτού του χώρου, η μετρική Χ
2
 για τη μέτρηση της 

απόστασης μεταξύ των σημείων γραμμών (ή στηλών), καθώς οι έννοιες κέντρο βάρους, νέφος 

σημείων και αδράνεια, οι οποίες επεξηγούνται με τη βοήθεια παραδειγμάτων. 

Α. Προφίλ  

Επιστρέφοντας στα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα συμπτώσεων 2.3, όπου οι συχνότητες που 

αναφέρονταν ήταν οι απόλυτες, μπορούν να υπολογιστούν και οι σχετικές, οι οποίες έχουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς επιτρέπουν την άμεση σύγκριση των δεδομένων. Επιπλέον, έχουν 

ενδιαφέρουσες γεωμετρικές ιδιότητες, όταν σχεδιαστούν ως σημεία (δηλαδή όταν 

αντιμετωπίζονται ως διανύσματα) και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένων διαστάσεων χώρο 

(Greenacre, 2007). Μία από αυτές τις ιδιότητες είναι ότι αυτά τα στοιχεία των σχετικών 

συχνοτήτων αθροίζονται στο 1 ή στο 100% και έτσι καταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη περιοχή 

αυτού του χώρου. Αυτές οι σχετικές συχνότητες, ονομάζονται στην ΠΑΑ, προφίλ. Πιο 

συγκεκριμένα, τα προφίλ των γραμμών υπολογίζονται διαιρώντας την τιμή κάθε κελιού με το 

σύνολο της γραμμής στην οποία βρίσκεται και με ανάλογο τρόπο, υπολογίζονται τα προφίλ των 

στηλών.  

Συνεπώς το σημείο i γραμμή-προφίλ έχει συντεταγμένες 








i

ip

i

i2

i

i1

k

k
,,

k

k
,

k

k
  και το βάρος 

της i γραμμής που συμβολίζεται με fi∙, είναι fi∙=
k

k i . 

Αναλόγως ορίζεται ο πίνακας των προφίλ των στηλών, διαιρώντας δηλαδή κάθε στήλη του 

πίνακα συμπτώσεων με το άθροισμά της. Τα προφίλ που προκύπτουν, μπορεί να είναι εκφρασμένα 

σε ποσοστά ή σε δεκαδικούς αριθμούς. 

Ακολουθώντας την προαναφερόμενη διαδικασία, στον Πίνακα 2.10, έχουν υπολογιστεί τα 

προφίλ των γραμμών. Για παράδειγμα, στο κελί όπου διασταυρώνονται οι τιμές Α1 και Β1, η 

απόλυτη συχνότητα 16 διαιρείται με το σύνολο της 1
ης

 γραμμής που ανήκει και εδώ είναι 63 και 

ακολούθως πολλαπλασιάζεται με το 100 για να είναι το αποτέλεσμα εκφρασμένο σε ποσοστό. Με 

τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι τιμές όλων των κελιών του Πίνακα 2.10. 
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Πίνακας 2.10 Προφίλ γραμμών 

       Έτη λειτ. 

Μέγεθος 

B1 B2 B3 B4 B5 
Μάζα (βάρος) 

γραμμών 

A1 (16/63)Χ100=25,40% 20,63% 28,57% 12,70% 12,70% (63/146)Χ100=43,15% 

A2 13,46% 21,15% 19,23% 19,23% 26,92% 35,62% 

A3 9,68% 12,90% 12,90% 19,35% 45,16% 21,23% 

Μέσο προφίλ 

γραμμών 
(26/146)Χ100=17,81% 19,18% 21,92% 16,44% 24,66% 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προφίλ της κατηγορίας ‘’μικρό μέγεθος’’-(Α1) εκφρασμένο σε 

διάνυσμα πέντε σημείων, έχει συντεταγμένες (25,40%, 20,63%, 28,57%, 12,70%, 12,70%), το 

οποίο σημαίνει ότι στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων, ποσοστό 25,40% έχει 1-10 έτη 

λειτουργίας, ποσοστό 20,63% έχει 11-20 έτη κ.ο.κ.. 

Με ανάλογο τρόπο, έχει υπολογιστεί το μέσο προφίλ γραμμών στην τελευταία γραμμή του 

παραπάνω πίνακα. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Β1, είναι το 

17,81% του πληθυσμού κ.ο.κ. Τα δεδομένα αυτής της γραμμής, δηλαδή τα μέσα προφίλ 

χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει το παρακάτω γράφημα (Σχήμα 2.1). 

 

Σχήμα 2.1 Γράφημα μέσου προφίλ γραμμών 

Οι ίδιοι υπολογισμοί για τα προφίλ των γραμμών, μπορούν να γίνουν αντίστοιχα και με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο και για τις στήλες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.11 και στο Σχήμα 2.2, το οποίο 

είναι το γράφημα του μέσου προφίλ των στηλών. 
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Πίνακας 2.11 Προφίλ στηλών 

    Έτη λειτ. 

Μέγεθος 

B1 B2 B3 B4 B5 
Μέσο προφίλ 

στηλών 

A1 (16/26)Χ100=61,54% 46,43% 56,25% 33,33% 22,22% (63/146)Χ100=43,15% 

A2 26,92% 39,29% 31,25% 41,67% 38,89% 35,62% 

A3 11,54% 14,29% 12,50% 25,00% 38,89% 21,23% 

Μάζα (βάρος) 

στηλών 
(26/146)Χ100=17,81% 19,18% 21,92% 16,44% 24,66%  

 

 

 

Σχήμα 2.2 Γράφημα μέσου προφίλ στηλών  

 

Β. Μάζα (ή βάρος) 

Η μάζα είναι ένα σχετικό μέτρο της συχνότητας των παρατηρήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει το ‘’μέγεθος’’ ενός κελιού ή μιας κατηγορίας ή ενός προφίλ και υπολογίζεται 

διαιρώντας την τιμή αυτού του κελιού με το σύνολο της γραμμής (ή της στήλης, αν αναζητείται η 

μάζα στηλών). Με άλλα λόγια, είναι η βαρύτητα που αντιστοιχεί σε αυτό το κελί και σχετίζεται 

θετικά με τον αριθμό των παρατηρήσεων που αυτό συμπεριλαμβάνει.  

Το βάρος της i γραμμής-προφίλ που συμβολίζεται fi∙, είναι fi∙=
k

k i και το βάρος της j 

στήλης-προφίλ που συμβολίζεται f∙j, είναι f∙j=
k

k

j
. 
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Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2.10, έχει υπολογιστεί η μάζα κάθε γραμμής διαιρώντας 

το σύνολο της γραμμής με το γενικό σύνολο. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι η 1
η
 γραμμή, που είναι 

η 1
η
 κλάση της μεταβλητής Α (το μικρό μέγεθος) έχει τη μεγαλύτερη μάζα 43,15%, το οποίο είναι 

λογικό, αφού περιέχει και τις περισσότερες παρατηρήσεις (απόλυτη συχνότητα 63), όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 2.3. Αντίστοιχα στην τελευταία γραμμή του Πίνακα 2.11, 

υπολογίζονται τα βάρη των στηλών. 

Γ. Νέφη  

Ο αρχικός πίνακας συμπτώσεων (βλ. Πίνακα 2.3) είναι διαστάσεων 3 Χ 5, αφού περιλαμβάνει 

τρεις γραμμές (κλάσεις της μεταβλητής του μεγέθους) και πέντε στήλες (κλάσεις της μεταβλητής 

των ετών λειτουργίας). Μπορεί να θεωρηθεί ότι κάθε γραμμή είναι ένα σημείο σε ένα χώρο πέντε 

διαστάσεων και να ονομαστεί σημείο-γραμμή και το ίδιο να ισχύσει για τις στήλες, τα σημεία των 

οποίων βρίσκονται σε ένα χώρο τριών διαστάσεων. Τα νέφη των γραμμών και στηλών που 

δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της ΠΑΑ, αποτελούνται από τέτοια σημεία-γραμμές και 

σημεία-στήλες, τα οποία έχουν ως συντεταγμένες τα προφίλ που έχουν υπολογιστεί παραπάνω. Για 

παράδειγμα το σημείο-γραμμή Α2:‘’μεσαίο μέγεθος’’ έχει συντεταγμένες (13,46%, 21,15%, 

19,23%, 19,23%, 26,92%). Αναλυτικότερα, στον άξονα ‘’Έτη λειτουργίας 1-10’’ έχει 

συντεταγμένη 13,46%, στον άξονα ‘’Έτη λειτουργίας 11-20’’ έχει συντεταγμένη 21,15% κ.ο.κ. Με 

ανάλογο τρόπο δημιουργείται το νέφος των στηλών, από τα σημεία-στήλες και τις συντεταγμένες 

τους. Για παράδειγμα το σημείο-στήλη Β1:‘’Έτη λειτουργίας 1-10’’ έχει συντεταγμένες (25,40%, 

13,46%, 9,68%) αντίστοιχα, ανά άξονα γραμμών.  

Δ. Κέντρο βάρους 

Το κέντρο βάρους των σημείου του νέφους (γραμμών ή στηλών), είναι ένα σημείο που βρίσκεται 

στον ίδιο διανυσματικό χώρο με τα υπόλοιπα προφίλ. Ονομάζεται αλλιώς βαρύκεντρο ή 

σταθμισμένος μέσος ή μέσο προφίλ και βρίσκεται πιο κοντά σε εκείνα τα σημεία που έχουν 

μεγαλύτερο βάρος, σε σχέση με τα άλλα. Υπολογίζεται χωριστά για τα σημεία του νέφους των 

γραμμών και των στηλών και είναι ένα σημείο που έχει συντεταγμένες τις τιμές της περιθώριας 

γραμμής (ή στήλης) του πίνακα των προφίλ των γραμμών (ή στηλών). 

Για παράδειγμα, στα δεδομένα των προφίλ γραμμών (Πίνακας 2.10), κάθε συντεταγμένη 

του κέντρου βάρους των σημείων-γραμμών (το οποίο θα βρίσκεται σε έναν χώρο πέντε 

διαστάσεων), θα είναι η μέση τιμή των αντίστοιχων συντεταγμένων των τριών σημείων-γραμμών 

(σε σχέση με τις στήλες), όπου τα σημεία έχουν βάρη που έχουν ήδη υπολογιστεί (στήλη 

‘’Μάζα’’). Για όλα τα σημεία υπολογίζεται το άθροισμα των γινομένων: ‘’προφίλ γραμμής Χ μέσο 
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προφίλ στήλης’’. Έστω ότι αναζητείται ο υπολογισμός της πρώτης συντεταγμένης του κέντρου 

βάρους των σημείων-γραμμών. Το άθροισμα αυτό για το πρώτο σημείο είναι ίσο με: (25,40% Χ 

43,15%) + (13,46% Χ 35,62%) + (9,68% Χ 21,23%) = 17,81% και αυτή η τιμή συμπίπτει με την 

τιμή του πρώτου κελιού της τελευταίας γραμμής του πίνακα των προφίλ των γραμμών (Πίνακας 

2.10). Συμπερασματικά, το κέντρο βάρους του νέφους των σημείων-γραμμών (ονομάζεται μέσο 

προφίλ γραμμών) έχει συντεταγμένες που προσδιορίζονται από το προφίλ της περιθώριας 

γραμμής. Από τους δύο πίνακες των προφίλ και τις περιθώριες γραμμές και στήλες τους, μπορεί να 

διαπιστωθεί ότι οι μάζες των γραμμών και των στηλών έχουν δύο διαφορετικούς ρόλους, ως βάρη 

και ως μέσοι. Έτσι στον Πίνακα 2.11 το μέσο προφίλ στηλών είναι η μάζα γραμμών (f.j) του 

Πίνακα 2.10 και οι μάζες των στηλών είναι το μέσο προφίλ των γραμμών (fi.). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας της ΠΑΑ, είναι η διαδικασία δημιουργίας 

και ταυτόχρονης προβολής των δύο νεφών (γραμμών και στηλών). Αφού υπολογιστούν τα δύο 

κέντρα βάρους των νεφών (γραμμών και στηλών), αυτά ταυτίζονται και οι δύο ισοπληθείς βάσεις 

των παραγοντικών αξόνων περιστρέφονται έως ότου ταυτιστούν: ο πρώτος άξονας του ενός 

νέφους με τον πρώτο του δεύτερου νέφους, ο δεύτερος με το δεύτερο κ.ο.κ. Τελικό αποτέλεσμα 

είναι η δημιουργία ενός μοναδικού συστήματος παραγοντικών αξόνων, στο οποίο προβάλλονται 

ταυτόχρονα και τα δύο νέφη, τα οποία έχουν έτσι ένα κοινό κέντρο βάρους. 

 

Ε. Η απόσταση Χ
2
 

Η εγγύτητα των σημείων σε έναν πολυδιάστατο χώρο μπορεί να υπολογιστεί, μετρώντας την 

απόσταση που έχουν αυτά μεταξύ τους. Η Ευκλείδεια μετρική σε ένα σύστημα ορθογώνιων 

αξόνων, ορίζει ότι το τετράγωνο της απόστασης δύο σημείων, ισούται με το άθροισμα των 

τετραγώνων των διαφορών των συντεταγμένων τους. Έχει όμως αναφερθεί ότι οι μετρικές 

απόστασης είναι κατάλληλες ως μηχανισμοί σύγκρισης αντικειμένων, όταν εξασφαλίζουν την 

αντιστοιχία: καθώς αυξάνει η γεωμετρική απόσταση σημείων-γραμμών να ελαττώνεται η 

ομοιότητα των γραμμών (Lebart et al., 2000). Η μετρική απόστασης που χρησιμοποιείται στην 

ΠΑΑ, είναι η απόσταση Χ
2
 , η οποία ενσωματώνει ένα συντελεστή που ισούται με τις αντίστροφες 

τιμές των προφίλ. Αυτός ο συντελεστής επιτυγχάνει τη βασική ιδιότητα: αν δύο ή περισσότερες 

γραμμές με όμοια προφίλ συγχωνευτούν σε μια νέα γραμμή-προφίλ, η οποία έχει ως βάρος το 

άθροισμα των βαρών των δύο γραμμών, οι αποστάσεις μεταξύ των στηλών δε θα μεταβληθούν 

(Benzecri & Collaborateurs, 1973). Ακολουθούν απαραίτητοι συμβολισμοί και οι τύποι 

υπολογισμού της απόστασης. 

Το νέφος των σημείων-προφίλ των γραμμών συμβολίζεται με Ν(Ι) και των στηλών με N(J). 
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Η απόσταση των σημείων i, i΄ του νέφους Ν(I) με τη μετρική Χ
2
, δίνεται από την ισότητα: 

2
p

1j i

ji

i

ij

j

2

X k

k

k

k

f

1
)i(i,d 2 

 














 ,  (2.4.1.1) 

Aνάλογα ορίζεται η απόσταση )j(j,d2

X2   των σημείων j, j´ του νέφους Ν(J) από την ισότητα: 

2

2

ij ij2

X
1 i j j

k k1
d (j,j )

f k k

n

i



   

 
    

 
   (2.4.1.2) 

Στον υπολογισμό της απόστασης δύο γραμμών με τη χρησιμοποίηση της μετρικής Χ
2
, 

λαμβάνονται υπόψη τα βάρη των στηλών, όπως και στον υπολογισμό της απόστασης δύο στηλών 

τα βάρη των γραμμών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΑΑ επιτυγχάνει κάτι πολύ σημαντικό, τη 

συμμετρική αντιμετώπιση γραμμών και στηλών του πίνακα.  

  Για παράδειγμα στα δεδομένα του Πίνακα 2.10, οι συντελεστές για ένα σημείο-γραμμή σε 

σχέση με τους άξονες οι οποίοι αντιστοιχούν στις στήλες, θα ισούνται με:
1

0,0561
17,81

 , 

1
0,0521

19,18
 , 

1
0,0456

21,92
 , 

1
0,0608

16,44
 , 

1
0,0405

24,66
 . Είναι δηλαδή οι αντίστροφοι 

της περιθώριας γραμμής του πίνακα των προφίλ-γραμμών (βλ. Πίνακα 2.10). 

Συνοψίζοντας δηλαδή στην ΠΑΑ, για να μετρηθεί η απόσταση μεταξύ των σημείων των 

γραμμών, αλλά και των στηλών αντίστοιχα, χρησιμοποιείται η απόσταση Χ
2
, η οποία 

συμπεριλαμβάνει μια σημαντική προσθήκη (σε σχέση με την Ευκλείδια μετρική), καθώς σταθμίζει 

κάθε παράγοντα με το αντίστροφο του βάρους του, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις κατηγορίες 

που έχουν λιγότερες παρατηρήσεις. 

Ωστόσο η αξιοπιστία της απόστασης Χ
2
, ελαττώνεται όταν οι αναλυόμενες μεταβλητές 

είναι διαφορετικού πλήθους κατηγοριών. Για τη βελτίωση της αδυναμίας αυτής, προτάθηκε μια 

νέα μετρική εξισορρόπησης κατηγορικών μεταβλητών, η 2

2X2
d (Μοσχίδης, 2003; Moschidis, 2009). 

Η μετρική αυτή χρησιμοποιεί ένα συντελεστή εξισορρόπησης μιας μεταβλητής, ο οποίος 

λειτουργεί ως συντελεστής στάθμισης των βαρών των στηλών της και έτσι καθιστά τη νέα μετρική 

ένα εξισορροπιστικό μέτρο ομοιότητας των ατόμων ως προς όλες τις μεταβλητές.  

Έστω Ε1, Ε2,…, Εs, s κατηγορικές μεταβλητές (ερωτήσεις), με p1, p2,…, ps το πλήθος των 

κλάσεών τους αντίστοιχα. 
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Ως συντελεστή εξισορρόπησης της ερώτησης Εκ, ορίζεται ο αριθμός: 

1

1*




k

k
p

,  (2.4.1.3) 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον συντελεστή εξισορρόπησης *

k , ορίζεται η νέα μετρική 2

2X
2d , με 

τον τύπο: 





  

 
   

   
2

κ κ

s m
2

i j2X
κ 1 κ λ

1 1 1
d (α ,α )

p 1 f f
,  (2.4.1.4) 

όπου τα άτομα αi και αj δίνουν m κοινές απαντήσεις (m≤s) στις s ερωτήσεις, 
κλf   είναι το βάρος 

της κλάσης (στήλης) λκ της ερώτησης Εκ την οποία επιλέγει το άτομο αi και αντίστοιχα 
κ

f   είναι 

το βάρος της κλάσης (στήλης) μκ της ερώτησης Εκ την οποία επιλέγει το άτομο αj. 

 

 

ΣΤ. Αδράνεια 

Η αδράνεια στην Α.Δ., είναι ένα μέτρο της απόστασης των προφίλ γραμμών (ή στηλών) από το 

μέσο προφίλ τους. Διαφορετικά, είναι η έκφραση του ποσοστού διασποράς των σημείων-προφίλ 

από το κέντρο βάρους τους, άρα όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερο 

ξεχωρίζουν οι τιμές μεταξύ τους (δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι και η διασπορά των σημείων στο 

χώρο).  

Έστω το νέφος των σημείων-γραμμών ενός πίνακα Χ, διαστάσεων n×p, όπου Χ=[xij] (Σχήμα 

2.3). 

Με ΟMi = xi = 





















ip

i2

i1

x

x

x


 συμβολίζεται το διάνυσμα του διανυσματικού χώρου R

p
 που 

αντιστοιχεί στο σημείο-γραμμή Μi, όπου Ο η αρχή του συστήματος συντεταγμένων των 

μεταβλητών.  
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Το νέφος των σημείων-γραμμών χαρακτηρίζεται από μια αδράνεια (Ι) ως προς την αρχή (Ο) 

του συστήματος συντεταγμένων των μεταβλητών, που ορίζεται από τη σχέση: Ι=


n

1

2

iiOMm
i

 (2.4.1.5) 

Στον παραπάνω τύπο με mi συμβολίζεται η μάζα ενός σημείου i. 

Ως αδράνεια του σημείου Mi κατά μήκος ενός άξονα u, ορίζεται η ποσότητα: 


n

1i

2

iiOHm

 (2.4.1.6) 

Στον παραπάνω τύπο ΟΗi είναι η αλγεβρική τιμή της προβολής του διανύσματος ΟΜi πάνω 

στον άξονα u. 

 

Σχήμα 2.3 Βέλτιστη προσέγγιση του νέφους των σημείων  

 

Γενική ανάλυση 

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή μιας μαθηματικής τεχνικής, της γενικής ανάλυσης, η οποία 

χρησιμοποιείται από τις παραγοντικές μεθόδους (Μοσχίδης, 2003). Για την εύρεση της ευθείας 

που διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο και πραγματοποιεί την καλύτερη προσέγγιση του 

νέφους των σημείων, αρκεί να προσδιοριστεί το μοναδιαίο κατευθύνον διάνυσμα της u. Αυτό 

γίνεται με την εφαρμογή του κριτηρίου των ελαχίστων τετραγώνων, αναζητώντας την ευθεία για 

την οποία το άθροισμα 
2

1

( )
n

i i

i

M H


 γίνεται ελάχιστο ή ισοδύναμα το 
2

1

( )
n

i

i

OH


  γίνεται 

μέγιστο. Στα πλαίσια της γραμμικής άλγεβρας αποδεικνύεται ότι το ζητούμενο μέγιστο έστω λ, 

είναι η μεγαλύτερη ιδιοτιμή λ1 του συμμετρικού πίνακα 
'X X . Με ανάλογο τρόπο βρίσκεται ο 

δεύτερος άξονας που προσεγγίζει καλύτερα το νέφος των σημείων και είναι η αμέσως μικρότερη 

ιδιοτιμή από τη λ1. Βασική διαφορά της ΠΑΑ σε σχέση με τη γενική ανάλυση, είναι ότι οι ευθείες 

περνάνε από το κέντρο βάρους των σημείων του νέφους (βλ. αμέσως παρακάτω Σχήμα 2.4). 
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Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ΠΑΑ 

Για την κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ΠΑΑ, θα αναφερθούν σημαντικά στοιχεία 

που προκύπτουν μετά από την εφαρμογή της, όπως οι: δείκτες ερμηνείας, το ιστόγραμμα, οι 

παραγοντικοί άξονες και το πρώτο παραγοντικό διάγραμμα (ή αλλιώς 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο).  

o Το ιστόγραμμα απεικονίζει την προκύπτουσα ανά άξονα, αδράνεια. 

o Ο παραγοντικός άξονας είναι μια ευθεία η οποία προσεγγίζει βέλτιστα  το νέφος των 

σημείων, περνώντας από το κέντρο βάρους τους. Μάλιστα ο πρώτος παραγοντικός άξονας 

είναι μια ευθεία (Σχήμα 2.4), η οποία περνάει από το κέντρο βάρους του νέφους g και για 

την οποία η αδράνεια κατά μήκος της είναι μέγιστη και καθέτως σε αυτήν, είναι ελάχιστη. 

Η αδράνεια κατά μήκος του 1
ου

 άξονα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη στο ερευνώμενο 

ζήτημα, ονομάζεται πρώτη ιδιοτιμή και συμβολίζεται με λ1. Με ανάλογο τρόπο, 

επιλέγονται οι υπόλοιποι άξονες. 

 

Σχήμα 2.4 Το νέφος των σημείων Ν(Ι) και ο 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

Απαραίτητοι συμβολισμοί: Μi=σημείο-γραμμή, Ηi=προβολή σημείου στον άξονα, g=κέντρο 

βάρους του νέφους, Ο=αρχή αξόνων, R
p
=διανυσματικός χώρος. 

o Το παραγοντικό διάγραμμα είναι η κύρια γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων και 

ορίζεται ως το επίπεδο με την πιστότερη απεικόνιση των νεφών στο χώρο των δύο 

διαστάσεων. Είναι δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους, που καταγράφουν ταυτόχρονα τη 

σύνθεση δύο τάσεων (γιατί συμπεριλαμβάνουν τον 1
ο
 και 2

ο
 παραγοντικό άξονα). 

Να επισημανθεί ιδιαίτερα, ότι η αρχή των αξόνων του παραγοντικού διαγράμματος αντιστοιχεί στο 

μέσο προφίλ. Οι αποστάσεις των σημείων σε κάθε ένα νέφος Ν(I) και Ν(J) (γραμμών και στηλών 

αντίστοιχα), υπολογίζονται όπως προαναφέρθηκε με τη μετρική του Χ
2
. Με δεδομένο μάλιστα ότι 
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στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο καταγράφεται η βέλτιστη προβολή των δύο νεφών, προκύπτουν τα 

παρακάτω: 

o  Όταν τα προφίλ δύο σημείων του νέφους γραμμών είναι παρόμοια, αυτό δηλώνει εγγύτητα 

των προβολών τους στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο, ίσως μάλιστα και ταύτιση. 

o  Η ομοιότητα των προφίλ δύο σημείων του νέφους στηλών, δηλώνει εγγύτητα των 

προβολών τους στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο. 

o  Όταν ένα σημείο γραμμή ή στήλη του παραγοντικού επιπέδου βρίσκεται κοντά στην αρχή 

(δηλ. στο κέντρο βάρους), τότε το προφίλ του είναι γενικά παρόμοιο με το μέσο προφίλ. 

o  Αν ένα σημείο είναι απομακρυσμένο από την αρχή του παραγοντικού επιπέδου, αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι το σημείο αποκλίνει από το μέσο προφίλ. Η μελέτη αυτών των 

σημείων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η διαφοροποίησή τους σε σχέση με το 

μέσο όρο, ενδεχομένως προσδιορίζει φαινόμενα που είναι άξια προσοχής και περαιτέρω 

εξέτασης. 

o  Δεν έχει οριστεί η απόσταση μεταξύ σημείου του Ν(I) (δηλαδή του νέφους γραμμών) και 

σημείου του Ν(J) (νέφους στηλών) στο παραγοντικό επίπεδο, εξάλλου αυτό δεν είναι 

εφικτό, αφού πρόκειται για σημεία δύο διαφορετικών χώρων. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί μια 

ερμηνεία της απόστασης μεταξύ αυτών στο παραγοντικό επίπεδο, ως η βέλτιστη 

τοποθέτηση ενός σημείου του ενός νέφους έναντι των σημείων του άλλου νέφους.  

 

Δείκτες ερμηνείας 

Α. Δείκτης ποιότητας προβολής (COR) 

Έστω g το κοινό κέντρο βάρους των δύο νεφών, α ένας παραγοντικός άξονας και i ένα σημείο του 

νέφους των γραμμών ή των στηλών (Σχήμα 2.5). 

 

Σχήμα 2.5 Ο δείκτης Corα(i). 
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Ως δείκτης ποιότητας προβολής του i στον παραγοντικό άξονα α ορίζεται, ο αριθμός 
g)(i,d

(i)F
2

2

α , ο 

οποίος συμβολίζεται με Corα(i), δηλαδή: 

Corα(i) = 
g)(i,d

(i)F
2

2

α   (2.4.1.7) 

όπου d(i,g) η απόσταση του i από το g και Fα(i)=συντεταγμένη του σημείου-γραμμή i στον 

παραγοντικό άξονα α. 

Μεγάλη τιμή του δείκτη COR ενός σημείου, αντιστοιχεί σε μικρή γωνία σε σχέση με τον άξονα, 

δηλαδή το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στον άξονα, οπότε συμπεραίνεται ότι ο άξονας προσφέρει 

καλή ποιότητα προβολής αυτού του σημείου. Με αυτόν τον τρόπο και για κάθε σημείο του 

αναλυόμενου ζητήματος, υπάρχει μια σαφής ένδειξη σε ποιον από τους άξονες απεικονίζεται 

πιστότερα. 

 

Β. Συνεισφορά σημείων στην κατασκευή άξονα (Contribution-CTR) 

Ο λόγος της αδράνειας του σημείου i του νέφους Ν(I) ως προς τη συνολική αδράνεια του άξονα α, 

λέγεται συνεισφορά του σημείου i και συμβολίζεται Ctrα(i), δηλαδή: 

Ctrα(i) = 
α

2

αi

λ

(i)Ff    (2.4.1.8) 

Στον παραπάνω τύπο το λα είναι η συνολική αδράνεια κατά μήκος του άξονα α. 

Ανάλογα ορίζεται ο δείκτης συνεισφοράς των σημείων j του νέφους Ν(J). Είναι δε φανερό 

ότι 


 
n

1i

1(i)Ctr , για κάθε άξονα α.  

Η χρήση αυτού του δείκτη συμβάλλει στην αποκάλυψη των σημαντικότερων σημείων στην 

κατασκευή του άξονα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης CTR, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

συνεισφορά του σημείου στην κατασκευή του άξονα και κατά συνέπεια του προσανατολισμού του 

(Benzecri, 1992).  

Ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής της ΠΑΑ, με τη χρήση του προγράμματος MAD, 

καθώς επίσης και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. 
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2.4.2 Εφαρμογή ΠΑΑ στο πρόγραμμα MAD 

Ι. Παράδειγμα με λογικό πίνακα 

Χρησιμοποιούνται μια ακόμη φορά τα δεδομένα του Πίνακα 2.3, όπου εξετάστηκαν 146 

αντικείμενα (επιχειρήσεις) σε σχέση με δύο κατηγορικές μεταβλητές (Α:Μέγεθος, Β: Έτη 

λειτουργίας). Το λογισμικό MAD χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία 

πρέπει να είναι της μορφής ‘’Αντικείμενα’’ Χ ‘’Μεταβλητές’’, οπότε διαμορφώθηκαν κατάλληλα 

και ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα 146 αντικείμενα (Πίνακας 2.12). Απαιτείται μια 

επιπλέον στήλη, που στον Πίνακα 2.12 είναι αυτή με την ένδειξη ’’Ind’’ και απεικονίζει την 

αρίθμηση των αντικειμένων. 

Πίνακας 2.12 Πίνακας δεδομένων προς επεξεργασία στο MAD 

Ind A B 

1 1 3 

2 1 1 

3 3 1 

…. …. …. 

….. …. …. 

146 1 1 

Ακολουθούν παρακάτω (Πίνακες 2.13, 2.14, Σχήματα 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν, μετά την εφαρμογή της ΠΑΑ. 

Η συνολική αδράνεια του ερευνώμενου ζητήματος, είναι 1,55868 και οι πρώτοι τρεις 

άξονες ερμηνεύουν το 65,00% αυτής της αδράνειας (Πίνακας 2.13). Αυτό είναι ένα ικανοποιητικό 

ποσοστό για την ερμηνεία των δεδομένων, ως εκ τούτου ερμηνεύονται αυτοί οι άξονες.  

Πίνακας 2.13 Πίνακας συνολικής αδράνειας-χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 1,55868 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,4446743            28,53          28,53        |***************************************** 

   2       0,2903277            18,63          47,16        |*************************** 

   3       0,2780690            17,84          65,00        |************************* 

   4       0,2219560            14,24          79,23        |********************* 

   5       0,2126864            13,65          92,88        |******************** 

   6       0,1109963              7,12        100,00        |********** 

   7       0,0000001              0,00        100,00        |* 
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Ακολουθεί ο Πίνακας 2.14, ο οποίος συγκεντρώνει τους δείκτες ερμηνείας και τις συντεταγμένες 

των σημείων, για τους τρεις πρώτους παραγοντικούς άξονες. 

Πίνακας 2.14 Συντεταγμένες(#F), Προβολές(COR), Συνεισφορές(CTR) 

 
1
ος

 άξονας 2
ος

 άξονας 3
ος

 άξονας 

 
#F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR 

Α1 -689 659 229 270 101 54 0 0 0 

Α2 223 54 20 -702 537 301 -1 0 0 

Α3 1023 526 249 627 197 143 -1 0 0 

Β1 -735 226 108 643 173 126 993 414 351 

Β2 -257 30 14 -779 285 198 192 17 14 

Β3 -568 176 78 145 11 7 -1149 723 575 

Β4 358 50 23 -585 133 96 391 59 50 

Β5 995 598 273 401 97 68 -108 7 5 

Ένα κριτήριο επιλογής των σημαντικότερων σημείων με βάση το δείκτη CTR, είναι η διαίρεση του 

αθροίσματος των τιμών του CTR (το οποίο είναι 1000), με το σύνολο των σημείων που 

αναλύονται. Όσα σημεία ξεπερνούν αυτό το πηλίκο, θεωρούνται σημαντικά για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων (Lebart et al., 2000). Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι αυτό το πηλίκο 

είναι το: 1000/8= 125 (αφού τα σημεία που αναλύονται είναι οκτώ). 

Η ερμηνεία των παραγοντικών αξόνων, στηρίζεται στους δείκτες ερμηνείας (και κυρίως 

στο δείκτη CTR) και στην καταγραφή της αντιπαράθεσης σημείων που έχουν θετικές 

συντεταγμένες (στήλες #F1, #F2, #F3 ανά άξονα) ως προς το κέντρο βάρους, με εκείνα που έχουν 

αρνητικές. Επομένως έχοντας υπόψη τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, στον 1
ο
 παραγοντικό 

άξονα ξεχωρίζει από την αρνητική πλευρά το σημείο Α1 (μικρό μέγεθος) με CTR=229 και από τη 

θετική τα Α3 (μεγάλο μέγεθος) με CTR=249 και Β5 (έτη λειτουργίας παραπάνω από 40) με 

CTR=273, διάταξη που φαίνεται και στο Σχήμα 2.6 (1
ος

 παραγοντικός άξονας). Συμπερασματικά, 

διαπιστώνεται ότι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερα από σαράντα έτη λειτουργίας αντιτίθενται 

(έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά) με τις μικρές επιχειρήσεις. Στον 2
ο
 άξονα (Σχήμα 2.7) από 

την αρνητική πλευρά ξεχωρίζουν τα Β2 (έτη λειτουργίας 11-20) με CTR=198, Α2 (μεσαίο 

μέγεθος) με CTR=301 και από τη θετική το Α3 (μεγάλο μέγεθος) με CTR=143. Τέλος στον 3
ο
 

άξονα (Σχήμα 2.8) ξεχωρίζουν μόνο δύο σημεία: από την αρνητική το Β3 (έτη λειτουργίας 21-30) 

με CTR=575, το οποίο αντιτίθεται με το Β1 (έτη λειτουργίας 0-10) με CTR=351, από τη θετική. 

Σημαντικά αποτελέσματα για την ερμηνεία του φαινομένου, προκύπτουν και από το 1
ο
 

παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 2.9) και αναφέρονται παρακάτω. 
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Σχήμα 2.6 1
ος

 παραγοντικός άξονας 
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Σχήμα 2.7 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

0

Α

3

Β

1

Β

2

Β

3

Β

4

Β

5

 

Σχήμα 2.8 3
ος

 παραγοντικός άξονας 

Κρυφά: Α2 Α3 Α3 

Φανερά: Α1 Α1 Α2 
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Σχήμα 2.9 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 (Σχήμα 2.9), που προέκυψε από την εφαρμογή της ΠΑΑ και το 

οποίο ερμηνεύει το 47,16% της συνολικής αδράνειας, είναι εμφανείς οι ίδιες επισημάνσεις που 

αναφέρθηκαν στην ανάλυση των δύο πρώτων αξόνων, κυρίως με τη βοήθεια του δείκτη ερμηνείας 

CTR. Δηλαδή, στον 1
ο
 άξονα αντιτίθεται το σημείο Α1 με τα Α3, Β5 και στο 2

ο
 άξονα αντιτίθενται 

τα Β2, Α2 με το Α3.  

 

ΙΙ. Παράδειγμα με πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ανάλυσης δεδομένων, με τη χρήση των προτεινόμενων νέων πινάκων 

και τα ίδια δεδομένα θα επεξεργαστούν χωρίς τους πίνακες, για να είναι άμεση η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο αναλύσεων. 

Ο Πίνακας 2.9 που είχε αναφερθεί στην Ενότητα 2.3 και ήταν ένας πίνακας συγκριτικής 

αξιολόγησης, επεξεργάστηκε με την ΠΑΑ και τμήμα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, 

ακολουθεί παρακάτω (Πίνακες 2.15, 2.16, Σχήματα 2.10, 2.11, 2.12). 
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Από τον Πίνακα 2.15, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό ερμηνείας είναι 91,17%, στους 

πρώτους δύο άξονες.  

Πίνακας 2.15 Χαρακτηριστικές ρίζες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,16774 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1235734            73,67          73,67        |***************************************** 

   2       0,0293523            17,50          91,17        |********** 

   3       0,0117285              6,99          98,16        |**** 

   4       0,0030869              1,84        100,00        |* 

 

Πίνακας 2.16 Δείκτες ερμηνείας των ερωτήσεων (Ε1-Ε5) και της κατηγορικής μεταβλητής (Δ1 με 

ομάδες Ο και Ν)  

 
1
ος

 άξονας 2
ος

 άξονας 3
ος

 άξονας 4
ος

 άξονας 

 
#F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 

Ε1 -383 902 230 86 45 49 -15 1 3 -91 50 521 

Ε2 205 465 66 -86 81 49 -203 451 679 12 1 9 

Ε3 572 957 516 -35 3 7 111 36 205 -35 3 73 

Ε4 -53 39 4 249 893 471 25 9 11 63 57 288 

Ε5 -341 616 179 -254 342 421 77 32 99 41 9 106 

Ο1 1 0 0 -45 688 0 -5 6 0 -30 303 1 

Ο2 1 0 0 -45 688 0 -5 6 0 -30 303 1 

Ο3 847 963 279 4 0 0 97 12 39 -134 23 275 

Ο4 75 165 11 -153 673 195 0 0 0 74 161 443 

Ο5 -287 508 140 281 489 567 -13 1 2 11 0 8 

Ν1 1 0 0 -45 688 0 -5 6 0 -30 303 1 

Ν2 1 0 0 -45 688 0 -5 6 0 -30 303 1 

Ν3 770 796 211 239 76 85 302 123 344 53 3 40 

Ν4 315 719 129 12 1 0 -196 276 523 -23 3 25 

Ν5 -327 824 222 -129 127 145 62 29 84 -49 17 192 

 

0
Ε
1

Ε
2

Ε
3

Ε
4

Ε
5

Ο
3

Ο
4

Ο
5

Ν
2

Ν
3

Ν
4

Ν
5

 

Κρυφά: Ο2 Ν1 Ν1 Ν2 Ν2 Ν2 

Φανερά: Ο1 Ο1 Ο2 Ο1 Ο2 Ν1 

Σχήμα 2.10 1
ος

 παραγοντικός άξονας 
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Κρυφά: Ο2 Ν1 Ν1 Ν2 Ν2 Ν2 

Φανερά: Ο1 Ο1 Ο2 Ο1 Ο2 Ν1 

Σχήμα 2.11 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.12 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

Έχει ήδη διαφανεί η υπεροχή της ανάλυσης με τη χρήση των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης, 

καθώς χρησιμοποιήθηκαν μόνο δέκα πέντε σημεία για την επεξήγηση του φαινομένου και οι 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, είναι πιο ξεκάθαρες και εμφανείς. 

Τα ίδια δεδομένα επεξεργάστηκαν και με την ΠΑΑ, αλλά χωρίς τη βοήθεια των νέων 

πινάκων. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αναφέρεται ενδεικτικά μόνο ο πίνακας των 
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χαρακτηριστικών ριζών (Πίνακας 2.17). Είναι λοιπόν εμφανές ότι τα ποσοστά ερμηνείας είναι 

πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την πρώτη ανάλυση, στην οποία στους πρώτους δύο άξονες το 

ποσοστό ερμηνείας ήταν 91,17%, ενώ εδώ είναι 45,36%. 

Πίνακας 2.17 Χαρακτηριστικές ρίζες χωρίς τη βοήθεια των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 1,38428 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,3499633            25,28          25,28        |***************************************** 

   2       0,2779294            20,08          45,36        |******************************** 

   3       0,2339231            16,90          62,26        |*************************** 

   4       0,1561489            11,28          73,54        |****************** 

   5       0,1297849              9,38          82,91        |*************** 

   6       0,0912767              6,59          89,51        |*********** 

   7       0,0661573              4,78          94,29        |******** 

   8       0,0328842              2,38          96,66        |**** 

   9       0,0291917              2,11          98,77        |**** 

  10      0,0090317              0,65          99,42        |** 

  11      0,0058863              0,43          99,85        |* 

  12      0,0016995              0,12          99,97        |* 
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2.5 Μεθοδολογία έρευνας 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την 

πραγματοποίηση έρευνας με κύριο στόχο τη διερεύνηση της εφαρμογής πρακτικών και 

χαρακτηριστικών ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 

9001:2008. Πρωταρχική επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο να παρέχει τη 

δυνατότητα να αξιολογηθούν οι ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη λειτουργία ενός ΣΔΠ, 

όπως είναι οι ΚΠΕ (που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3), αλλά και άλλων στοιχείων που 

αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 και 5, όπως η χρήση εργαλείων-τεχνικών, η εφαρμογή άλλων 

μεθόδων ποιότητας, τα αποτελέσματα (επιδόσεις) που προκύπτουν από την εφαρμογή του/των 

ΣΔΠ των επιχειρήσεων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ISO 9001, καθώς 

και τα κίνητρα που έχουν οι επιχειρήσεις για να πιστοποιηθούν με αυτό το πρότυπο.  

Επιπρόσθετα, αναζητήθηκε η επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά του συστήματος ποιότητας και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών.  

2.5.1 Τρόπος πραγματοποίησης της έρευνας 

H μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των παραπάνω αναφερθέντων στοιχείων, 

σχετικών με τη λειτουργία των συστημάτων ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, περιείχε ένα 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές προέκυψαν μετά από 

κατάλληλη ανασκόπηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και τη συμβολή της 

πιλοτικής έρευνας (βλ. αμέσως παρακάτω), η οποία είχε προηγηθεί. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με την πολυδιάστατη στατιστική μέθοδο της ΠΑΑ (κυρίως με την πολλαπλή), 

αφού προηγουμένως είχαν κωδικοποιηθεί σε πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης (βλ. Ενότητα 2.3). 

Το λογισμικό με το οποίο επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα, ήταν κυρίως το MAD, το 

οποίο ειδικά για την απλή και την πολλαπλή ΠΑΑ είναι εύκολο στην εφαρμογή του και παρέχει 

αναλυτικά αποτελέσματα (Καραπιστόλης, 2004). Για τον υπολογισμό των περιγραφικών 

στατιστικών, αλλά και για τη δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης το Microsoft Excel και το IBM SPSS.  

Η έρευνα διεξήχθη σε ένα δείγμα πιστοποιημένων με ISO 9001:2008 επιχειρήσεων. Ένα 

σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ήταν το γεγονός ότι αυτές 

είχαν ήδη πιστοποιηθεί με ένα πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, συγκεκριμένα με το ISO 

9001:2008, το οποίο συμπεριλαμβάνει αρχές που μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές αριστείας, 
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αλλά όπως επίσης θα αναφερθεί, θεωρείται από πολλούς ερευνητές και ως προπομπός για τη ΔΟΠ 

(βλ. Ενότητα 3.3). Οι Tari & Sabater (2004) αναφέρουν στη δική τους έρευνα, ότι η επιλογή μόνο 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων, οφείλεται στο ότι σίγουρα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος σε θέματα 

ποιότητας και ότι διαμέσου του συστήματος ISO 9000, οι οργανισμοί βελτιώνουν τη γνώση τους 

για την ποιότητα, τη ΔΟΠ και την αριστεία και έτσι μπορούν να απαντήσουν σε σχετικές 

ερωτήσεις όταν τους τεθούν. 

Στοιχεία για τις πιστοποιημένες (με το ISO 9001:2008) επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

αντλήθηκαν από τον κατάλογο της ICAP, η οποία είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής, που εκδίδει 

καταλόγους για όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, αλλά και για συγκεκριμένους 

κλάδους επιχειρήσεων. Ο κατάλογος της ICAP το Δεκέμβριο του 2011, περιείχε περίπου 3500 

επιχειρήσεις πιστοποιημένες με το ISO 9001:2008. Eπιλέχθηκαν τυχαία 600 επιχειρήσεις, με 

σκοπό να προκύψουν περίπου 150 απαντημένα ερωτηματολόγια, αναλόγως βέβαια με το ποσοστό 

απόκρισης, το οποίο είναι χαμηλό τα τελευταία χρόνια σε ανάλογες έρευνες στην Ελλάδα 

(Πίνακας 2.18).  

Πίνακας 2.18 Ποσοστά απόκρισης ερευνών σχετικών με ΣΔΠ στην Ελλάδα 

Συγγραφέας 
Έτος δημοσίευσης Έτος 

διεξαγωγής* 

Ποσοστό 

απόκρισης 

Κοεμτζή 2008 2006 214/600=35,67% 

Ismyrlis & Moschidis, 

Ismyrlis & Moschidis, 

Ismyrlis et al. 

2013b, 2015, 2015 2012 161/600=26,83% 

Kafetzopoulos et al(Gotzamani, 

Psomas) 

2011 Δεν 

αναφέρεται 

187/640=29,2% 

Fotopoulos & Psomas 2008 Δεν 

αναφέρεται 

370/1720=21,5% 

*Tο έτος το οποίο ολοκληρώθηκε η συλλογή των ερωτηματολογίων 

Το ερωτηματολόγιο, πριν λάβει την τελική του μορφή, δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δέκα 

επιχειρήσεις, πιστοποιημένες ήδη με το πρότυπο ISO 9001:2008. Στις επιχειρήσεις αυτές υπήρχε 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης λόγω προσωπικών γνωριμιών. Το ερωτηματολόγιο λοιπόν δόθηκε 

προς συμπλήρωση σε στελέχη που ασχολούνταν με την ποιότητα και το σύστημα ποιότητας της 

επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχθηκε αν η σειρά των ερωτήσεων είναι σωστή, αν οι 

ερωτήσεις είναι κατανοητές και αν συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο 
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της έρευνας. Από την επεξεργασία των ως άνω ερωτηματολογίων, προέκυψαν νέα δεδομένα, 

κάποιες ερωτήσεις αφαιρέθηκαν από αυτά, αλλά και νέες προστέθηκαν, οι οποίες θεωρήθηκε ότι 

θα μπορούσαν να παρέχουν πιο έγκυρα και αξιοποιήσιμα στοιχεία. Η εργασία των Ισμυρλή & 

Μοσχίδη (2012) που είχε διερευνήσει την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας σε επιχειρήσεις της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, είχε επίσης βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή στην 

καλύτερη διαμόρφωση των περιεχομένων του ερωτηματολογίου.  

Το ερωτηματολόγιο, άρχισε να αποστέλεται το Φεβρουάριο του 2012 με ταχυδρομική 

επιστολή, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος, 

απευθυνόμενο στον/στην υπεύθυνο ποιότητας της επιχείρησης. Προηγήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης και καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα δημοσίων 

σχέσεων και μάρκετινγκ. Ο φάκελος αποστολής περιείχε εκτός από το ερωτηματολόγιο, και μια 

συνοδευτική επιστολή (Παράρτημα Β), η οποία περιληπτικά ανέφερε τον σκοπό της έρευνας.  

Μετά από χρονικό διάστημα ενός μηνός, ακολούθησε δεύτερη επιστολή και υπενθυμητικό 

e-mail προς τις επιχειρήσεις που δεν είχαν απαντήσει. Υπήρχαν επίσης τηλεφωνικές υπενθυμίσεις, 

αλλά επιπλέον και αποστολή ερωτηματολογίων με φαξ και τελικά, ως το Σεπτέμβριο του 2012, 

συγκεντρώθηκαν 161 απαντημένα ερωτηματολόγια, δηλαδή ένα ποσοστό απόκρισης 26,83%, το 

οποίο θεωρείται ικανοποιητικό. Το ίδιο ποσοστό υπήρχε βέβαια στις έρευνες των Ismyrlis & 

Moschidis (2013b; 2015) και Ismyrlis et al. (2015), καθώς το ερωτηματολόγιο και το δείγμα της 

έρευνας ήταν το ίδιο με την παρούσα διατριβή. Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των 

ερωτηματολογίων για αναπάντητες ερωτήσεις, σφάλματα και άλλα προβλήματα, τα χρήσιμα προς 

επεξεργασία ερωτηματολόγια, δηλαδή αυτά που ήταν πλήρως συμπληρωμένα, όσον αφορά στο 

κυρίως μέρος της έρευνας, ήταν 146.  

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα διανύει μια περίοδο 

έντονης οικονομικής κρίσης, υπάρχει μεγάλη ύφεση στην οικονομία, πολλές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είναι χαρακτηριστικό ότι σε τουλάχιστον 

δέκα περιπτώσεις επιχειρήσεων, επιστράφηκαν οι επιστολές με αιτιολογία «δε βρέθηκε» ή 

«έφυγε», παρόλο ότι η διεύθυνση ήταν σωστή, όπως αποδείχθηκε όταν ξαναελέγχθηκε μετά την 

επιστροφή των επιστολών. Επιπρόσθετα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη 

επιχειρήσεων, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονταν σε μικρομεσαίες (ΜΜΕ) 

επιχειρήσεις, εκφράστηκε πολλάκις η άποψη ότι η επιχείρησή τους αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης και ίσως έχει παραμελήσει ή δεν εφαρμόζει σωστά το/τα ΣΔΠ, που έχει 

ήδη εγκαταστημένο/α. Επιπλέον, θεώρησαν ότι ακόμη και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
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θα σπαταλούσε αναγκαίους πόρους για την επιχείρηση και δεν προχώρησαν στην συμπλήρωσή 

του. 

 

2.5.2 Το ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β) περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη σημαντικότητα και την 

εφαρμογή 50 κρίσιμων στοιχείων-παραγόντων απαραίτητων για την επιτυχή λειτουργία του/των 

συστήματος ποιότητας (βλ. Κεφάλαιο 3), αλλά και επιπλέον στοιχεία, όπως: επιδόσεις, κίνητρα και 

προβλήματα (βλ. Κεφάλαιο 5), εφαρμογή εργαλείων/τεχνικών και μεθοδολογιών ποιότητας (βλ. 

Κεφάλαιο 4), που σχετίζονται με τη λειτουργία του/των ΣΔΠ σε μια επιχείρηση. 

Αναλυτικότερα, οι ενότητες που περιέχει το ερωτηματολόγιο είναι: 

Ενότητα Ι 

 Μεθοδολογίες (ΣΔΠ), εργαλεία/τεχνικές ποιότητας που χρησιμοποιούνται 

 Επιδόσεις σε θέματα ποιότητας 

 Προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 9001 

 Κίνητρα για την πιστοποίηση με το ISO 9001 

Ενότητα ΙΙ 

 Σημαντικότητα και εφαρμογή των 50 ΚΠΕ ενός ΣΔΠ 

Ενότητα ΙΙΙ 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά επιχείρησης και υπευθύνου 

Ακολουθούν μερικά στοιχεία, για την περιγραφή και τον τρόπο επιλογής των δημογραφικών 

μεταβλητών του ερωτηματολογίου. 

Δημογραφικές/κατηγορικές μεταβλητές 

Υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με το χαρακτηρισμό του μεγέθους των επιχειρήσεων, όπως 

αυτή των Robinson & Pearce (1984), οι οποίοι χαρακτήριζαν το μέγεθος των επιχειρήσεων από τις 

ετήσιες πωλήσεις ή τον αριθμό των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με τον Ευρ. Κανονισμό 

2003/262/ΕΚ, όσον αφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων, αυτές ταξινομούνται με βάση τους 

παρακάτω περιορισμούς (Πίνακας 2.19). 

Πίνακας 2.19 Ταξινόμηση μεγέθους επιχειρήσεων βάση του Ευρ.κανονισμού 2003/362/ΕΚ 

Κατηγ. Επιχειρήσεων Αρ.εργαζομένων Πωλήσεις 

Μεγάλες >250 >50 εκ. 

Μεσαίες <250 <50 εκ. 

Μικρές <50 <10 

Πολύ μικρές <10 <2 
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Μετά από τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, προέκυψε ότι πλήρη στοιχεία υπήρχαν μόνο για 

τον αριθμό των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε αυτή η κατηγοριοποίηση σε σχέση με το 

μέγεθος και μάλιστα οι κατηγορίες ‘’μικρές’’ και ‘’πολύ μικρές’’, ενοποιήθηκαν σε μία, υπήρχαν 

δηλαδή τελικά τρεις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 2.20). 

Οι επιχειρήσεις, όσον αφορά στον κλάδο δραστηριότητάς τους χωρίστηκαν στους 

παρακάτω τρεις βασικούς τομείς της οικονομίας: 

 Υπηρεσίες  

 Εμπόριο 

 Βιομηχανία 

Ακολουθούν στον Πίνακα 2.20 οι κλάσεις των κατηγορικών-δημογραφικών μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου, αλλά μόνο για τις μεταβλητές-ερωτήσεις στις οποίες συγκεντρώθηκαν 

απαντήσεις και στα 146 ερωτηματολόγια, τα οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Πίνακας 2.20 Κατηγορικές-δημογραφικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου 

Μεταβλητή Αριθμός Κατηγοριών Περιγραφή κατηγοριών 

Α. Αριθμός 

εργαζομένων/Μέγεθος* 

3 1: ‘’1-49’’  

2: ’’50-249’’ 

3: ’’>250’’ 

Β. Κλάδος 3 1:’’Υπηρεσίες’’ 

2:’’Εμπόριο’’ 

3:’’Βιομηχανίες’’ 

Γ. Έτη λειτουργίας* 5 1:‘’1-10’’  

2:’’11-20’’, 

3:’’21-30’’ 

4:’’31-40’’ 

5:’’ >40’’ 

Δ.Έτη πιστοποίησης με 

οποιοδήποτε από τα πρότυπα 

ISO* 

3 1:‘’0-7’’ 

2:’’8-14’’ 

3:‘’>14’’ 

Ε. Εφαρμογή μόνο ISO 9001* 2 1:’’Nαι’’ 

2:’’Όχι’’ 

ΣΤ. Εξαγωγική δραστηριότητα 2 1:’’Όχι’’ 

2:’’Ναι’’ 

* Οι κατηγορίες των μεταβλητών αυτών δεν υπήρχαν αυτούσιες στο ερωτηματολόγιο, αλλά 

δημιουργήθηκαν αργότερα, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Η κατηγορική μεταβλητή 

‘’Εφαρμογή μόνο ISO 9001’’, είχε δύο τιμές ‘’Ναι’’ ,’’Όχι’’, οι οποίες προέκυψαν από τις 
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απαντήσεις των υπευθύνων. Όταν οι επιχειρήσεις εφάρμοζαν μόνο το ISO 9001:2008, 

τοποθετήθηκε στην κατηγορία αυτή το ‘’Ναι’’, ενώ αν εφάρμοζαν οποιοδήποτε άλλο ΣΔΠ του 

Πίνακα 1.3, τοποθετούνταν το ‘’Όχι’’. 

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι οποίες τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση, αναφέρονται στο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις 

πιστοποιημένες με το ISO 9001:2008 

 

3.1 Εισαγωγή 

Πριν την παρουσίαση των θεμάτων που αναλύονται στην παρούσα διατριβή, ιδιαίτερη αναφορά 

είναι απαραίτητο να γίνει στη μεθοδολογία της ΠΑΑ, η οποία προτείνει μια διαφορετική 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης, δε διατυπώνεται καμία 

στατιστική υπόθεση εκ των προτέρων και το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι αφήνονται τα 

δεδομένα να ‘’μιλήσουν’’. Μέσω μιας ενιαίας ανάλυσης δεδομένων, επιδιώκεται η ανάδειξη των 

κυρίαρχων τάσεων στη δομή του ερευνώμενου θέματος. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω 

αναφερθέντα, αρχικά, στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η γενική ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. 

Επιδίωξη είναι να προκύψουν οι κύριες τάσεις, που θα χρησιμοποιηθούν για τη διατύπωση των 

κύριων ερωτημάτων της έρευνας.  

Ακόμη, το κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας που έχει ως 

κύριο στόχο τη δυνατότητα αξιολόγησης ενεργειών που επιτελούνται κατά τη λειτουργία ενός 

ΣΔΠ. Οι ενέργειες αυτές, εκφράζονται εδώ με τους ΚΠΕ των συστημάτων ποιότητας. 

Πρωταρχικά, γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αποδεικνύουν τη σύνδεση του ISO 9001 με τις 

μεθοδολογίες ΔΟΠ και EFQM, προκειμένου να δικαιολογηθεί η χρήση των ΚΠΕ που 

συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και προέρχονται κυρίως από τις ως άνω μεθοδολογίες. 

Ακολούθως, εξιχνιάζεται η ικανότητα αποτίμησης της παρούσας κατάστασης σχετικά με το/τα 

συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται, μέσω της δυνατότητας χρήσης του πλαισίου (μοντέλου) 

το οποίο διαμορφώνεται από τις ερωτήσεις για τους ΚΠΕ ενός ΣΔΠ. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η 

σταχυολόγηση από τη βιβλιογραφία πενήντα ΚΠΕ των συστημάτων ποιότητας, αναλύονται οι 

ομαδοποιήσεις που έχουν προταθεί για αυτούς τους ΚΠΕ και προτείνεται μια νέα ομαδοποίησή 

τους σε έξι κατηγορίες.  

Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία αναφέρονται 

αναλυτικά στην Ενότητα 3.4, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της διατριβής (βλ.Ενότητα 2.5 

και Παράρτημα Β), όπου περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές, με τα παραπάνω θέματα.  
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Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων. Αναφέρονται ορισμένα περιγραφικά χαρακτηριστικά, από τα οποία εξάγονται 

γενικά συμπεράσματα. Πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση πραγματοποιείται με τη συμβολή της 

στατιστικής μεθοδολογίας της παραγοντικής ανάλυσης των πολλαπλών αντιστοιχιών και τη χρήση 

των ειδικών προτεινόμενων πινάκων αξιολόγησης (βλ. Κεφάλαιο 2), όπου προκύπτουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. Παρουσιάζονται επίσης παρόμοιες 

εργασίες που έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες για σχετικά ζητήματα, ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση αυτών με τα στοιχεία της παρούσας εργασίας. 

Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης, από τα οποία 

αξίζει να επισημανθεί ότι συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές όπως το μέγεθος, τα έτη 

πιστοποίησης, η εφαρμογή και άλλου προτύπου ποιότητας, επηρεάζουν τη σημασία και εφαρμογή 

των ΚΠΕ. Ακόμη είναι χρήσιμο να λεχθεί πως διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στη 

σημασία και την εφαρμογή των ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας. 

 Θεωρείται σκόπιμο σε αυτό το σημείο, για μια ακόμη φορά (όπως και στην Υποενότητα 

1.4.1), να τονιστεί ότι το πρότυπο ISO 9001 ενοποιήθηκε και αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο από 

την έκδοση του έτους 2000 και μετά, ενώ ως τότε αναφερόταν ως ISO 9000. Η επισήμανση αυτή 

δικαιολογεί ανάλογες αναφορές στις μελέτες, άρθρα και εργασίες που ακολουθούν.  

 

3.2 Γενική ανάλυση 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας διατριβής, δε 

διατυπώνει εκ των προτέρων συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες. Συνεπώς, οι 

κατευθύνσεις που ακολουθεί η έρευνα, καθορίζονται μόνο από τη συμπεριφορά των δεδομένων. 

Έχοντας ως αφετηρία τον πίνακα, που έχει ως γραμμές τις επιχειρήσεις και ως στήλες όλες τις 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου, έγινε εφαρμογή της ανάλυσης των πολλαπλών αντιστοιχιών. 

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί ο προβληματισμός για το 

περιεχόμενο των επιστημονικών υποθέσεων και επομένως η έρευνα να επικεντρωθεί μετέπειτα 

μόνο στα φαινόμενα που παρουσιάζουν τις εντονότερες διαφοροποιήσεις. Ορισμένα από τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης υπάρχουν στους Πίνακες 3.1, 3.2 και στα Σχήματα 3.1, 3.2, 

3.3. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα ανάλυση, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μεταβλητές-

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου: σημασία και εφαρμογή των ΚΠΕ, οι επιδόσεις, τα κίνητρα, τα 

προβλήματα, η χρήση εργαλείων/τεχνικών, η εφαρμογή ΣΔΠ και βεβαίως όλες οι δημογραφικές 

μεταβλητές. 
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Το ποσοστό ερμηνείας του συγκεκριμένου φαινομένου είναι μικρό, όπως διαπιστώνεται 

στον Πίνακα 3.1. Βεβαίως το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

μεταβλητών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικότερα, οι δύο πρώτοι άξονες. 

Πίνακας 3.1 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 2,83810 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,2758096              9,72            9,72        |***************************************** 

   2       0,1018396              3,59          13,31        |*************** 

   3       0,0758191              2,67          15,98        |*********** 

   4       0,0700717              2,47          18,45        |*********** 

   5       0,0657893              2,32          20,76        |********** 

   6       0,0629991              2,22          22,98        |********** 

   7       0,0588876              2,07          25,06        |********* 

   8       0,0566097              1,99          27,05        |********* 

   9       0,0548482              1,93          28,99        |******** 

  10      0,0529901              1,87          30,85        |******** 

  11      0,0512050              1,80          32,66        |******** 

  12      0,0476954              1,68          34,34        |******* 

Ακολουθεί η παρουσίαση ενός τμήματος του πίνακα των δεικτών ερμηνείας (Πίνακας 3.2). Τα 

σημεία που αναλύονται είναι συνολικά 580, οπότε το μέσο CTR είναι περίπου 1,72. Στον πίνακα 

εμφανίζονται τα σημεία που ξεχωρίζουν με τη βοήθεια του δείκτη CTR, αλλά και όλες οι 

δημογραφικές μεταβλητές. Οι 50 ΚΠΕ της εφαρμογής, συμβολίζονται εδώ ως: ΕΦΑ1-ΕΦΑ50. 
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Πίνακας 3.2 Δείκτες ερμηνείας των μεταβλητών 

 
#F1 COR CTR #F2 COR CTR Περιγραφή 

ΠΕΛ33 1260 237 5 -951 135 9 Καλή γνώση 

αγοράς ΠΕΛ34 241 68 1 424 212 9  

ΠΕΛ35 -897 394 8 -323 51 3  

ΑΝΘ93 1065 331 8 -464 62 4 Οι εργ. Γνώστες 

της ποιότητας ΠΡΟΜ23 1053 350 8 -216 14 0 Ελεγχ.προμηθ. 

ΠΡΟΜ25 -1006 331 7 -496 80 3  

ΔΙΕΡ53 1297 221 6 -942 116 8 Γνώση μεθοδολ. 

ΔΙΕΡ54 257 66 0 385 148 6  

ΔΙΕΡ55 -730 331 5 -218 29 1  

ΜΕΓ1 550 229 4 30 0 0 Μέγεθος 

ΜΕΓ2 -326 58 1 58 1 0  

ΜΕΓ3 -572 88 2 -162 7 0  

ΕΞΑΓ1 209 44 0 255 67 1 Εξαγωγές 

ΕΞΑΓ2 -215 44 0 -264 67 1  

ΚΛΑΔ1 141 5 0 -25 0 0 Κλάδος 

ΚΛΑΔ2 15 0 0 -109 2 0  

ΚΛΑΔ3 -57 4 0 42 2 0  

ΕΤΗΛ1 55 0 0 9 0 0 Έτη λειτουργίας 

ΕΤΗΛ2 174 7 0 -113 2 0  

ΕΤΗΛ3 102 2 0 45 0 0  

ΕΤΗΛ4 -75 1 0 262 13 0  

ΕΤΗΛ5 -217 15 0 -136 5 0  

ISO1 433 159 2 140 16 0 ISO 

ISO2 -368 159 2 -120 16 0  

ΕΤΗΠ1 724 257 5 -2 0 0 Έτη πιστοποίησης 

ΕΤΗΠ2 -72 2 0 -33 0 0  

ΕΤΗΠ3 -663 208 3 37 0 0  

ΕΠΙ262 811 86 2 -1114 163 12 Ικαν.εργαζομ. 

ΚΙΝ113 1065 331 8 -464 62 4 Κατ.κουλτ.ποιοτ. 

ΚΙΝ114 -191 71 0 258 132 4  

ΚΙΝ115 -1042 133 3 -611 45 3  

ΠΡΟ41 -986 295 7 -313 29 1 Η διοικ.δεν 

ενδιαφ. EΦA103 1068 346 4 372 42 1 Καλή γνώση 

αγοράς ΕΦΑ455 -1098 298 4 646 103 4 Χρήση εργ και 

τεχν. ΕΦΑ483 1081 354 4 185 10 0 Επιθ. και ελεγχ 

ΜΕΘ12 -724 177 2 -169 9 0 ΔΟΠ 

ΕΡΓ12 -480 160 2 -64 2 0 Στ.ελ.διερ. 

ΕΡΓ42 -434 163 2 -13 0 0 Συγκρ.αξιολόγηση 

ΕΡΓ131 804 108 2 200 6 0 Δελτ.ελ. 

ΕΡΓ172 -580 191 2 -185 19 0 Αναλ.συσχ.παλ. 

ΕΡΓ181 219 171 1 183 120 2 Αναλ.δυν.διαδι. 

ΕΡΓ182 -782 171 2 -656 120 5  

ΕΡΓ201 499 249 3 48 2 0 Γραφ. 

ΕΡΓ202 -500 249 3 -49 2 0  

ΕΡΓ212 -496 120 2 -372 67 3 Παρέτο 
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Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει τον 1
ο
 παραγοντικό άξονα των σημείων, ο οποίος ερμηνεύει το 

φαινόμενο με ένα ποσοστό 9,72%. Από τα σημεία που εμφανίζονται εδώ, παρατηρείται ότι στα 

αριστερά τοποθετούνται αυτά με βαθμό 5 και στα δεξιά αυτά με βαθμό 3. Στην κατασκευή του 

άξονα συμβάλλουν περισσότερο έχοντας αρνητικές συντεταγμένες τα: ‘’Η καλή γνώση της αγοράς 

θεωρείται πολύ σημαντικός ΚΠΕ’’ (ΠΕΛ35) με CTR=8, ‘’Η αξιολόγηση των προμηθευτών 

θεωρείται πολύ σημαντικός ΚΠΕ’’ (ΠΡΟΜ25) με CTR=7, ‘’Το πρόβλημα του μη ενδιαφέροντος 

από την πλευρά της διοίκησης δεν είναι σημαντικό’’ (ΠΡΟ41) με CTR=7, ‘’Επιχειρήσεις με έτη 

πιστοποίησης >15’’ (ΕΤΗΠ3) με CTR=3, ‘’Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους’’ (ΜΕΓ3) με CTR=2, 

‘’Εφαρμογή και άλλου προτύπου εκτός από το ISO 9001’’ (ISO2) με CTR=2, ‘’Εφαρμογή της 

ΔΟΠ’’ (ΜΕΘ12) με CTR=2, ‘’Το εργαλείο του Παρέτο χρησιμοποιείται ’’ (ΕΡΓ212) με CTR=2, 

‘’Τα γραφημάτα χρησιμοποιούνται’’ (ΕΡΓ202) με CTR=3, ‘’Η ανάλυση δυναμικότητας 

διαδικασίας χρησιμοποιείται’’ (ΕΡΓ182) με CTR=2, ‘’Η συγκριτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται’’ 

(ΕΡΓ42) με CTR=2, ‘’Ο στατιστικός έλεγχος διεργασιών χρησιμοποιείται’’ (ΕΡΓ12) με CTR=2, 

‘’Η ανάλυση συσχέτισης/παλινδρόμησης χρησιμοποιείται’’ (ΕΡΓ172) με CTR=2. 

Έχοντας θετικές συντεταγμένες συμβάλλουν τα σημεία: ‘’Το κίνητρο της βελτίωσης της 

κουλτούρας ποιότητας των υπαλλήλων είναι κίνητρο μέτριας σημαντικότητας’’ (ΚΙΝ113) με 

CTR=8, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-8’’ (ΕΤΗΠ1) με CTR=5, ‘’Επιχειρήσεις μικρού 

μεγέθους’’ (ΜΕΓ1) με CTR=4, ‘’Εφαρμογή μόνο του ISO’’ (ISO1) με CTR=2, ‘’Η γνώση της 

μεθοδολογίας ποιότητας είναι μέτριας σημαντικότητας ΚΠΕ’’ (ΔΙΕΡ53) με CTR=6, ‘’Η γνώση 

των υπαλλήλων για την ποιότητα είναι μέτριας σημαντικότητας ΚΠΕ’’ (ΑΝΘ93) με CTR=8, ‘’Μη 

χρήση των γραφημάτων’’ (ΕΡΓ201) με CTR=3, ‘’Μη χρήση του δελτίου ελέγχου’’ (ΕΡΓ131) με 

CTR=2. 

Γενικότερα διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, που εφαρμόζουν κι άλλο 

ΣΔΠ και έχουν πολλά έτη πιστοποίησης, δίνουν σημασία σε αρκετούς παράγοντες και εφαρμόζουν 

εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογίες ποιότητας. Οι επιχειρήσεις με τα προαναφερόμενα 

χαρακτηριστικά, αντιτίθενται με επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, με λίγα έτη πιστοποίησης, που 

δίνουν μέτρια σημασία σε αρκετούς ΚΠΕ και επίσης δε χρησιμοποιούν αρκετά εργαλεία. Επιπλέον 

διαπιστώνεται ότι τα σημεία της εφαρμογής των ΚΠΕ βρίσκονται σε απόσταση από τα αντίστοιχα 

της σημασίας, ένδειξη ότι υπάρχει διαφορά στο πως αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τους ΚΠΕ 

και αν πράγματι τους εφαρμόζουν στην πράξη. 
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Σχήμα 3.1 1
ος

 παραγοντικός άξονας των μεταβλητών 

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας (Σχήμα 3.2) ερμηνεύει το 3,59% του φαινομένου. Στην αριστερή 

πλευρά του άξονα, διατάσσονται τα σημεία με βαθμό 3,5 και στη δεξιά αυτά με βαθμό 4. 

Έχοντας αρνητικές συντεταγμένες συμβάλλουν περισσότερο στην κατασκευή του άξονα τα 

σημεία: ‘’Η γνώση της αγοράς είναι μέτριας σημαντικότητας ΚΠΕ’’ (ΠΕΛ33) με CTR=9, ‘’Η 

γνώση της μεθοδολογίας είναι μέτριας σημαντικότητας ΚΠΕ’’ (ΔΙΕΡ53) με CTR=8, ‘’Η 

ικανοποίηση των εργαζομένων είναι λίγο χειρότερη μετά την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας’’ (ΕΠΙ262) με CTR=12, ‘’Η κατανόηση της κουλτούρας ποιότητας είναι κίνητρο 

μέτριας σημαντικότητας’’ (ΚΙΝ113) με CTR= 4, ‘’Το εργαλείο της ανάλυσης δυναμικότητας 

διαδικασίας χρησιμοποιείται’’ (ΕΡΓ182) με CTR=5, ‘’Το εργαλείο του Παρέτο χρησιμοποιείται’’ 

(ΕΡΓ212) με CTR=3.  

Τοποθετημένα στην άλλη πλευρά του άξονα, συμβάλλουν περισσότερο τα σημεία: ‘’Η 

καλή γνώση της αγοράς θεωρείται σημαντικός ΚΠΕ’’ (ΠΕΛ34) με CTR=9, ‘’Το κίνητρο της 

κατανόησης κουλτούρας ποιότητας από εργαζόμενους θεωρείται σημαντικό’’ (ΚΙΝ114) με 

CTR=4, ‘’Η χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας εφαρμόζεται πάρα πολύ’’ (ΕΦΑ455) με 

CTR=4, ‘’Η γνώση της μεθοδολογίας θεωρείται αρκετά σημαντική’’ (ΔΙΕΡ54) με CTR=6, ‘’Το 

εργαλείο της ανάλυσης δυναμικότητας διαδικασίας δε χρησιμοποιείται’’ (ΕΡΓ181) με CTR=2. 

Στην ανάλυση αυτού του άξονα είναι εμφανές, ότι επιχειρήσεις που γενικά εφαρμόζουν 

αρκετά εργαλεία, δε χρησιμοποιούν το εργαλείο της ανάλυσης δυναμικότητας διαδικασίας και 

αντιτίθενται με επιχειρήσεις που δίνουν μέτρια σημασία στη γνώση της μεθοδολογίας ποιότητας 

και της αγοράς και οι εργαζόμενοί τους δεν είναι ικανοποιημένοι. 
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Σχήμα 3.2 2
ος

 παραγοντικός άξονας των μεταβλητών  

Το Σχήμα 3.3 απεικονίζει το πρώτο παραγοντικό επίπεδο των σημείων των μεταβλητών. Είναι 

εμφανές ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που ξεχωρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, στη μια πλευρά 

ξεχωρίζουν ορισμένα σημεία με βαθμό 5, όπως τα: ΣΤΡ7, ΔΙΕΡ5, ΕΦ45, ΑΝΘ6 και από τη δεξιά 

πλευρά συγκεντρώνονται κάποια με βαθμό 3, όπως τα: ΕΦΑ10, ΔΙΕΡ7, ΕΦΑ48, ΠΡΟΜ2.  
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Σχήμα 3.3 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο των μεταβλητών 

Από την προηγηθείσα ανάλυση, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοροποιήσεων λόγω συγκεκριμένων 

δημογραφικών μεταβλητών. Πιο αναλυτικά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κλάδος, οι εξαγωγές και τα 

έτη λειτουργίας δεν επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Από την άλλη, οι μεταβλητές 

του μεγέθους, των ετών πιστοποίησης και της εφαρμογής άλλου ΣΔΠ εκτός από το ISO 9001, 

φαίνεται ότι επηρεάζουν τις υπόλοιπες μεταβλητές. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αρκετά σημεία, που 

ξεχωρίζουν από τη θετική ή αρνητική πλευρά και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από 
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αυτά, είναι σημαντικότερα ή λιγότερο σημαντικά. Επίσης τα σημεία της σημαντικότητας των 

ΚΠΕ, τοποθετούνται σε απόσταση στους άξονες σε σχέση με τα αντίστοιχα της εφαρμογής. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.3 Αποτελέσματα γενικής ανάλυσης 

Ζήτημα που αναλύεται Αποτέλεσμα 

Ύπαρξη διαφοράς σημασίας-εφαρμογής ΚΠΕ Υπάρχει διαφορά 

ΚΠΕ που ξεχωρίζουν (όσον αφορά τη 

σημαντικότητα) 

Στήριξη και συμμετοχή της διοίκησης, Κουλτούρα 

ποιότητας, Εκπαίδευση προμηθευτών, Επικέντρωση 

στον πελάτη 

ΚΠΕ που ξεχωρίζουν (όσον αφορά την εφαρμογή) Επικέντρωση στον πελάτη, Καλή γνώση αγοράς  

Κίνητρα που ξεχωρίζουν Το ISO ως μέσο για μετάβαση στη ΔΟΠ, Βελτίωση 

εικόνας επιχείρησης 

Επιδόσεις που ξεχωρίζουν Αύξηση ικανοποίησης πελατών, Βελτίωση εικόνας 

επιχείρησης 

Προβλήματα που ξεχωρίζουν Γραφειοκρατία, Έλλειψη ενδιαφέροντος από τη 

διοίκηση 

Εργαλεία/τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο 

Γραφήματα, ΣΕΔ 

ΣΔΠ που εφαρμόζονται περισσότερο ΔΟΠ, ISO 14001 

Επίδραση μεγέθους σε: Σημασία και εφαρμογή ΚΠΕ, Επιδόσεις,  

Προβλήματα, Χρήση εργαλείων, Εφαρμογή ΣΔΠ 

Επίδραση ετών πιστοποίησης σε: Σημασία και εφαρμογή ΚΠΕ, Επιδόσεις, Χρήση 

εργαλείων, Εφαρμογή ΣΔΠ 

Επίδραση εφαρμογής και άλλου ΣΔΠ σε: Σημασία και εφαρμογή ΚΠΕ, Επιδόσεις, Χρήση 

εργαλείων, Εφαρμογή ΣΔΠ 

 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι επιχειρήσεις, παρουσιάζουν διαφορετική 

συμπεριφορά σε σχέση με τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Τελικά, μετά από όλες τις 

παραπάνω διαπιστώσεις, επιλέγονται συγκεκριμένα ερωτήματα προς αναζήτηση, τα οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά στις Ενότητες 3.4, 4.4 και 5.4. 
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3.3 ΚΠΕ σε συστήματα ποιότητας (μέτρηση-ομαδοποιήσεις) 

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται οι πενήντα ΚΠΕ, οι οποίοι τελικά επιλέχθηκαν, αφού πρώτα 

επισημαίνεται η σύνδεση του ISO με άλλα συστήματα ποιότητας και η λειτουργία των ΚΠΕ ως 

μοντέλου αξιολόγησης και μέτρησης. Επίσης, προτείνεται μια νέα ομαδοποίηση των ΚΠΕ ενός 

συστήματος ποιότητας σε έξι παράγοντες. 

3.3.1 Το ISO 9001 ως προπομπός για τη ΔΟΠ και την αριστεία 

Η πιστοποίηση με ένα πρότυπο, όπως το ISO 9000, είναι το πρώτο βήμα της πορείας προς τη 

ΔΟΠ, όπως διαπιστώθηκε σε έρευνες των Brown et al. (1998), Lee et al. (1999), (Sun, 2000) και 

Escanciano et al. (2001). Κι αυτό συμβαίνει γιατί από τη μια μεριά το πρότυπο ενθαρρύνει την 

ενασχόληση με την ποιότητα σε όλες τις διεργασίες και από την άλλη, εμπλέκει όλους τους 

εργαζόμενους μιας επιχείρησης (Skrabek, 1999; Sun, 2000; Escanciano et al., 2001).  

Ο Ho (1994), επισημαίνει ότι το ISO 9000 είναι ένα μέσο, το οποίο συμβάλλει στην 

εφαρμογή της ΔΟΠ. Στην έρευνα των Gotzamani & Tsiotras (2001), αναφέρεται ότι η πιστοποίηση 

και ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, όπως είναι η σειρά των ISO 9000, μπορεί 

να παρέχει ένα βασικό πρώτο βήμα προς τη ΔΟΠ, αφού συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση της 

απόδοσης μιας επιχείρησης σε όλα τα στοιχεία της ΔΟΠ. Οι απαιτήσεις του ISO είναι αρκετά 

ξεκάθαρες, επιδιώκουν τη δημιουργία οργανωμένης δομής της επιχείρησης, εισάγουν τις βασικές 

αρχές ενός συστήματος ποιότητας και παρόλο που δεν είναι πρωτοποριακές ή καινοτόμες, είναι 

απαραίτητο, η επιχείρηση να ικανοποιήσει αρχικά αυτές, ώστε να προχωρήσει σε άλλες πιο 

απαιτητικές ενέργειες ενός συστήματος ολικής ποιότητας (Tsiotras & Gotzamani, 1996). 

Μια ακόμη ένδειξη για τη λειτουργία του ISO 9000 ως προπομπού της ΔΟΠ, 

επισημάνθηκε σε μια έρευνα των Trigueros Pina & Sansalvador Sellés (2008), όπου το 43% των 

οργανισμών που συμμετείχαν,  δήλωσαν ότι θέλουν να εφαρμόσουν ένα πιο προχωρημένο 

σύστημα ποιότητας στο άμεσο μέλλον, κατευθυνόμενοι προς την ολική ποιότητα ή τη ΔΟΠ. 

Όπως έχει διαπιστωθεί από τον Oakland (1993) στα πλαίσια εξέτασης μοντέλων της ΔΟΠ, 

το σύστημα ISO 9000 πρέπει να θεωρείται περισσότερο ως ένα τμήμα ή εργαλείο της ΔΟΠ, παρά 

ως ένα ανεξάρτητο σύστημα. Πιο συγκεκριμένα το πρότυπο ISO 9001, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

από τα τεχνικά εργαλεία της ΔΟΠ και μια ‘’hard’’ πρακτική της  μαζί με άλλα εργαλεία, όπως 

ΣΕΔ, Διάγραμμα Παρέτο, Ιστογράμματα κ.α. (βλ. Ενότητες 1.5, 4.3) 

Ακολούθως διερευνάται η σχέση του προτύπου ISO 9001 με βραβεία ποιότητας και 

μοντέλα αριστείας, κυρίως όμως με το μοντέλο EFQM. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, το ISO 
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9001 εκτός από μια εισαγωγή προς τη ΔΟΠ, έχει θεωρηθεί και ως το πρώτο βήμα προς την 

αριστεία. Έχει επίσης αναφερθεί ότι το μοντέλο του EFQM είναι μια προσπάθεια ανάπτυξης της 

ΔΟΠ στην Ευρώπη, προσαρμοζόμενο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πρότυπα όπως το ISO 9001:2000, 

παρέχουν συμπληρωματική παρά ανταγωνιστική προσέγγιση και παρουσιάζονται συνήθως ως μια 

υποστηρικτική λειτουργία του EFQM, στο επίπεδο λειτουργίας των διαδικασιών-διεργασιών 

(Russell, 2000).  

Τα αποτελέσματα έρευνας των Boys et al. (2004), έδειξαν ότι η οικογένεια των ISO 9000 

προτύπων, πρέπει να θεωρείται ως το στήριγμα, πάνω στο οποίο οι οργανισμοί πρέπει να χτίζουν 

την αριστεία. Οι Gotzamani & Tsiotras (2001) και οι Escanciano et al. (2001) ανέδειξαν επίσης τη 

συμβολή του ISO 9001 προτύπου ως ενός εργαλείου διοίκησης, μιας πηγής ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και επιπλέον ως μιας προοπτικής για μετάβαση στην αριστεία και μιας ολικής 

προσέγγισης για τη διαχείριση της ποιότητας. Αρκετοί ακόμη ερευνητές, όπως οι Van der Wiele et 

al. (2000b) συμφωνούν ότι το ISO 9000 ή κάποιο άλλο σχετικό πλαίσιο είναι το αναγκαίο πρώτο 

βήμα για ένα μονοπάτι προς την ανταγωνιστικότητα και την αριστεία, αφού με τις διαδικασίες που 

περιέχει, μπορεί να τυποποιήσει τις ενέργειες που γίνονται για τη διασφάλιση ποιότητας. 

Τελική διαπίστωση από τα προαναφερθέντα, είναι ότι το ISO 9001 έχει τη δυνατότητα να 

λειτουργήσει ως αρχή μιας πορείας προς τη ΔΟΠ και την αριστεία. Μάλιστα περιέχει στοιχεία που, 

αν εφαρμοστούν στο σύστημα ποιότητας που ακολουθείται, πιθανόν να οδηγήσουν ακόμη και σε 

επίπεδα αριστείας, όπως αυτά που ορίζονται από το EFQM. Υπάρχει δηλαδή άμεση σύνδεση του 

προτύπου ISO 9001 με τα υπόλοιπα μοντέλα ποιότητας και μάλιστα είναι εμφανές, ότι το ISO 

9001 έχει αναπτυχθεί διαμέσου μιας προσπάθειας ενσωμάτωσης πολλών θεωρητικών στοιχείων 

αυτών των μοντέλων, σε ένα ενιαίο πλαίσιο-πρότυπο. 

 

3.3.2 Οι ΚΠΕ ως μοντέλα μέτρησης 

Οι ΚΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης ενός 

συγκεκριμένου θέματος, όπως αναφέρει ο Kanji (2002, σελ.56) για το μοντέλο των ΚΠΕ των 

Sapaph et al. (βλ. Υποενότητες 1.6.3, 3.3.3). Η προσπάθεια για προσδιορισμό και αξιολόγηση των 

κρίσιμων παραγόντων του ΣΔΠ, δύναται να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μάνατζερς 

(Motwani et al., 1994, σελ.49), καθώς οι παράγοντες αυτοί, συμβάλλουν στα παρακάτω: καλύτερη 

κατανόηση των πρακτικών των ΣΔΠ, καθορισμό της κατάστασης σε σχέση με την ποιότητα, 

ανάθεση καθηκόντων-αρμοδιοτήτων για την κατάλληλη εκτέλεση του προγράμματος ποιότητας.  

Οι ΚΠΕ αντιπροσωπεύουν έναν αριθμό μετρήσιμων δεικτών και στην περίπτωση ενός 

συστήματος ποιότητας, μπορούν να αξιολογήσουν εύκολα και ξεκάθαρα τη λειτουργία του. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 101 

Επομένως, διαμορφώνοντας κατάλληλα τις ερωτήσεις που αφορούν στους ΚΠΕ ενός ΣΔΠ, 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την εφαρμογή ενεργειών σχετικών με το σύστημα 

ποιότητας σε έναν οργανισμό, καθώς και για τα αποτελέσματα που έχουν αυτές οι ενέργειες.  

 

3.3.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τα συστήματα ποιότητας και ομαδοποιήσεις τους 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, όπως έχει αναφερθεί στην Ενότητα 1.6, θεωρούνται σημαντικά 

στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός ΣΔΠ 

να είναι το καλύτερο δυνατό. Ως εκ τούτου, αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται κρίσιμοι στην προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος 

ποιότητας. Οι περισσότερες αναφορές για τους ΚΠΕ ήταν για τη μεθοδολογία της ΔΟΠ, αλλά 

αφού τα συστήματα ISO θεωρούνται ως μια εισαγωγή στη ΔΟΠ, αυτοί θεωρήθηκαν σχετικοί. 

Επίσης τα κριτήρια του EFQM είναι σχετικά, καθώς αυτό το μοντέλο θεωρείται, όπως έχει 

προαναφερθεί, ένα πλαίσιο με ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες, είτε με τη ΔΟΠ, είτε σε αρκετές 

περιπτώσεις με το ISO 9001.  

Οι πιο σημαντικές εργασίες για τον καθορισμό ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας, έχουν 

πραγματοποιηθεί από τους Saraph et al. (1989), Flynn et al. (1994), Ahire et al. (1996), Black & 

Porter (1996), Grandzol & Gershon (1998), Quazi et al. (1998), Rao et al, (1999) και Yusof & 

Aspinwall (1999) και αναφέρονται στον Πίνακα 3.4. Εκτός από τους ΚΠΕ των μελετητών του 

Πίνακα 3.1, αναζητήθηκαν από τη βιβλιογραφία ΚΠΕ, από συστήματα ποιότητας όπως το ISO 

9001, η έξι σίγμα (Ismyrlis & Moschidis, 2013a) και άλλων (βλ. Υποενότητα 1.6.3). Με τη 

βοήθεια και της πιλοτικής έρευνας (βλ. Υποενότητα 2.5.1), επιλέχθηκαν τελικά οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενοι και πιο κατανοητοί ΚΠΕ ενός συστήματος ποιότητας. Η επιλογή των πενήντα 

στοιχείων των ΚΠΕ που χρησιμοποιούνται στο ερωτηματολόγιο ακολουθούν στον Πίνακα 3.5.  
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Πίνακας 3.4 Οι σημαντικότερες μελέτες για την ομαδοποίηση των ΚΠΕ ενός συστήματος ποιότητας 

Ερευνητές  

 

Saraph et al.1989 

 

Ahire et al.1996 

 

Black & Porter 

1996 

 

Yusof & 

Aspinwall 

1999 

 

Flynn et al., 1994 

 

Grandzol & 

Gershon 1998 

 

Rao et al 1999 

 

Quazi et al. 1998 

 

Θέματα έρευνας Κρίσιμοι 

παράγοντες της 

ΔΟΠ 

Δομές 

(Constructs) της 

ΔΟΠ 

Κρίσιμοι 

παράγοντες της 

ΔΟΠ 

Κρίσιμοι 

παράγοντες 

της ΔΟΠ 

Ανάπτυξη ενός 

εργαλείου 

(instrument) για 

τη ΔΠ 

Εργαλείο 

(Instrument) 

για χρήση σε 

έρευνα ΔΟΠ 

Κυριότερες 

διαστάσεις της 

Διοκ.Ποιότητα

ς 

Τεκμηρίωση της 

έρευνας των Saraph 

et al.(1989) 

Βασικό μοντέλο         

Διοίκηση, 

Ηγεσία 

Ρόλος της 

ανώτερης 

διοίκησης και 

πολιτική 

ποιότητας 

Δέσμευση της 

Διοίκησης 

 Διοίκηση- 

Ηγεσία 

Πόροι 

Ηγεσία 

ποιότητας 

Εξωγενής(Ex

ogenous) 

ηγεσία 

Υποστήριξη 

από την 

ανώτερη 

διοίκηση 

 

Οργάνωση Ρόλος του 

τμήματος 

ποιότητας 

 Στρατηγική 

διοίκηση 

ποιότητας 

i.Οργάνωση 

ii.Συνεχής 

βελτίωση 

  Στρατηγικός 

σχεδιασμός 

ποιότητας 

Product/service 

department 

Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

Κατάρτιση  Εκπαίδευση 

υπαλλήλων 

 Εκπαίδευση 

και κατάρτιση 

 Κατάρτιση Εκπαίδευση 

υπαλλήλων 

Κατάρτιση  

Ποιότητα στο 

σχεδιασμό 

Σχεδιασμός 

προϊόντος/υπηρε

σίας 

i.Διαχείριση 

ποιότητας 

σχεδιασμού 

ii.Ποιότητα 

προϊόντος 

Λειτουργικός 

σχεδιασμός 

ποιότητας 

Ποιότητα στο 

σχεδιασμό 

Σχεδιασμός 

προϊόντος 

 Σχεδιασμός 

προϊόντος/διερ

γασιών 

 

Ποιότητα στους 

προμηθευτές 

Διαχείριση 

ποιότητας 

Διαχείριση 

ποιότητας 

Σχέση με 

προμηθευτές 

Ποιότητα 

προμηθευτών 

Συμμετοχή 

προμηθευτών 

 Ποιότητα 

προμηθευτών 

4:Διαχείριση 

ποιότητας 
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προμηθευτών προμηθευτών προμηθευτών 

Ποιότητα στις 

διεργασίες 

   Ποιότητα στις 

διεργασίες 

Διαχείριση 

διεργασιών 

Διαχείριση 

διεργασιών 

 Διαχείριση 

διεργασιών 

Διοίκηση 

βασισμένη σε 

γεγονότα 

i. Δεδομένα 

ποιότητας και 

αναφορές 

ii.Διαχείριση 

διεργασιών 

Internal quality 

inform usage 

i.Συστήματα 

μέτρησης της 

βελτίωσης 

ποιότητας 

ii. Επικοινωνία των 

πληροφοριών 

σχετικών με 

βελτίωση 

Διοίκηση 

βασισμένη σε 

γεγονότα 

Πληροφόρηση 

για την ποιότητα 

 i.διαθεσιμότητα 

και χρήση 

δεδομένων 

ποιότητας 

ii. εσωτερικά 

και εξωτερικά 

αποτελέσματα 

ποιότητας 

Δεδομένα 

ποιότητας και 

αναφορές τους  

Διαχ.Ανθρώπινου 

δυναμικού 

Σχέσεις 

υπαλλήλων 

Συμμετοχή και 

ενθάρρυνση 

εργαζομένων 

i. Διαχείριση 

εργαζομένων και 

πελατών 

ii. Δομές ομαδικής 

εργασίας 

i.Διαχ.Ανθρώπι

νου δυναμικού 

ii.Κουλτούρα 

εργασίας και 

περιβαλλοντική 

Διαχ.Ανθρώπινου 

δυναμικού 

Εκπλήρωση 

προσδοκιών 

εργαζομένων 

Συμμετοχή 

εργαζομένων 

Σχέσεις υπαλλήλων 

Επικέντρωση 

στον πελάτη 

 Επικέντρωση 

στον πελάτη 

Προσανατολισμός 

στην ικανοποίηση 

του πελάτη 

Επικέντρωση 

στον πελάτη 

Συμμετοχή 

πελάτη 

 Προσανατολισ

μός στον 

πελάτη 

 

Εργαλεία και 

τεχνικές 

 Χρήση του ΣΕΔ, 

Benchmarking 

    Benchmarking   

Αρ.Παραγόντων 8 12 10 10 7 7+6 13 8 

Αρ. 

Στοιχείων(ΚΠΕ) 

66 50 32 58 48 39+23 62 71 

Ερευνητές Saraph et al.1989 Ahire et al.1996 Black and Porter 

1996 

Yusof and 

Aspinwall 

1999 

Flynn et al., 1994 Grandzol and 

Gershon 1998 

Rao et al 1999 Quazi et al. 1998 
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Πίνακας 3.5 Οι πενήντα ΚΠΕ ενός ΣΔΠ 

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 1.Soft

/2.har

d 

1.Εσωτ 

/2.Εξωτ. 

A.Διοίκηση-Ηγεσία    

1. Δέσμευση και στήριξη της Διοίκησης στο πρόγραμμα ποιότητας 
1 1 

2. Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος  ικανού για αλλαγή 

κουλτούρας. 

1 1 

3. Πνεύμα καινοτομίας στην επιχείρηση. 1 1 

4. Δέσμευση και συνεχής προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων 

για την εφαρμογή του συστήματος. 

1 1 

5. Δημιουργία και διάχυση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την επιχείρηση 1 1 

6. Εκπαίδευση μελών της διοίκησης σε θέματα ποιότητας 2 1 

7. Ενεργός συμμετοχή διοίκησης στη προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας 
1 1 

Β. Εστίαση σε Πελάτη και αγορά   

8. Επικέντρωση στον πελάτη 1 2 

9. Έμφαση στη σχεδίαση προϊόντος/υπηρεσίας 1 2 

10. Καλή γνώση της αγοράς 1 2 

11. Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών περιοδικά 1 2 

12. Επαφές με τον πελάτη μετά τη πώληση, για υποστήριξη βοήθεια, 

επαναπληροφόρηση, προτάσεις 

1 2 

Γ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού    

13. Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 2 1 

14. Άμεση σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης 

1 1 

15. Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων 1 1 

16. Σύστημα κινήτρων και επιβραβεύσεων των εργαζομένων 1 1 

17.  Ικανοποίηση εργαζομένων από τη δουλειά τους και τη συμμετοχή τους 

στην επιχείρηση 

1 1 

18. Δημιουργία συγκεκριμένων δομών (επιτροπών, ομάδων κ.α.) για 

συμμετοχή σε έργα διαχείρισης ποιότητας 

1 1 

19. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη γνώση ανοικτά 

Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη γνώση ανοικτά 

1 1 

20. Επιλογή κατάλληλου προσωπικού για κάθε θέση εργασίας 1 1 

21. Οι εργαζόμενοι γίνονται γνώστες της ποιότητας  1 1 

22. Το περιβάλλον εργασίας διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους  

1 1 

23. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εργαζομένων 1 1 

24. Ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων 1 1 
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25. Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους 1 1 

26. Οι οδηγίες για τη διαχείριση των σχετικών με την ποιότητα διεργασιών 

είναι καταγεγραμμένες, ξεκάθαρες, προτυποποιημένες, και καλά κατανοητές 

από τους εργαζόμενους. 

2 1 

Δ. Προμηθευτές    

27. Επιτυχημένη συνεργασία  και επικοινωνία με τους προμηθευτές 1 2 

28. Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών 
1 2 

29. Εκπαίδευση προμηθευτών 2 2 

30. Οι προμηθευτές επιλέγονται με κριτήρια ποιότητας 1 2 

31. Οι προμηθευτές συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία 

σχεδίασης/επανασχεδίασης των προϊόντων 

1 2 

Ε. Στρατηγική –οργάνωση- πολιτική    

32. Σύνδεση της επιτυχίας του συστήματος με την επίδραση στους 

οικονομικούς δείκτες 

1 1 

33. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με την στρατηγική της 

επιχείρησης 

1 1 

34. Εφαρμογή πολιτικής επίτευξης συγκεκριμένων στόχων 1 1 

35. O ρόλος του τμήματος ποιότητας 1 1 

36. Χρήση μεθόδων αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο 2 1 

37. Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 

τη λειτουργία της εταιρείας 

1 2 

38. Η στρατηγική της επιχείρησης αναθεωρείται  και προσαρμόζεται 1 1 

39. Εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης 2 1 

ΣΤ. Διαχείριση διεργασιών-δεδομένων, τεχνικές   

40. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης της επιχείρησης. 

2 1 

41. Εφαρμογή συστήματος ανάλυσης και μέτρησης των διαδικασιών-

διεργασιών. 

2 1 

42. Επαρκής γνώση στατιστικής και στατιστικών μεθόδων. 2 1 

43. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

2 1 

44. Γνώση της μεθοδολογίας ποιότητας και των τεχνικών της 2 1 

45. Χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας 2 1 

46. Η πρόληψη ελαττωματικών προϊόντων είναι μια δυνατή πρακτική στον 

οργανισμό 

2 1 

47. Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα προϊόντα, 

υπηρεσίες, διεργασίες 

 

1 1 

48. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων τελικών Προϊόντων 1 1 

49. Συστηματική καταγραφή ποιότητας τελικών προϊόντων 2 1 

50. Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής 2 1 
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Να τονιστεί επίσης ότι αναζητούνται απαντήσεις για τη σημαντικότητα, αλλά και την εφαρμογή 

των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Δηλαδή, εκτός από 

την άποψη των υπευθύνων ποιότητας για τη σημαντικότητα, οι ίδιοι ρωτούνται για το κατά πόσο 

οι οργανισμοί τους, εφαρμόζουν τους παράγοντες αυτούς στην πράξη. Αυτό γίνεται για να 

διαπιστωθεί η ενδεχόμενη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη σημαντικότητα και την εφαρμογή 

των ΚΠΕ σε ένα ΣΔΠ (βλ. Ενότητα 3.4), να διαπιστωθεί σε ποιους παράγοντες είναι μεγαλύτερο 

το μέγεθος της διαφοράς και πιθανόν, λόγω αυτού ακριβώς του γεγονότος, να επηρεάζεται 

αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.  

 

Πρόταση για ομαδοποίηση των ΚΠΕ 

Στις εργασίες που αναφέρονται στον Πίνακα 3.4 προτείνονται αντίστοιχα και μοντέλα 

ομαδοποίησης των ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας. Σε αυτόν τον πίνακα χρησιμοποιήθηκε ως κύριο 

μοντέλο ομαδοποίησης, αυτό των Yusof & Aspinwall (1999). Έτσι, στους 10 παράγοντες αυτού 

του μοντέλου παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι οι παράγοντες όλων των άλλων εργασιών. Τα 

βραβεία ποιότητας όπως τα EFQM, Malcolm Baldrige εφαρμόζουν ανάλογες ομαδοποιήσεις, αφού 

τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των ενεργειών ποιότητας, είναι ήδη χωρισμένα 

σε ομάδες (βλ. Πίνακα 1.4). Αυτές οι γενικότερες ομάδες, αναφέρονται ως παράγοντες (factors) 

και οι πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που περιέχουν, ως στοιχεία (items-elements).  

Μετά την αναφορά αυτών των μοντέλων ομαδοποίησης, ακολουθεί η πρόταση της 

διατριβής για ένα μοντέλο-πλαίσιο ομαδοποίησης έξι παραγόντων για τους ΚΠΕ, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη λειτουργία ενός ΣΔΠ. Η ίδια ομαδοποίηση είχε επίσης 

παρουσιαστεί στην εργασία των Ismyrlis et al. (2015) και ακολουθεί παρακάτω, μαζί με την 

επεξήγηση κάθε παράγοντα: 

Α. Ηγεσία 

Έκφραση της δέσμευσης και της πλήρους συμμετοχής της ανώτερης διοίκησης σε πρακτικές 

διοίκησης ποιότητας. 

Β. Επικέντρωση στον πελάτη και την αγορά 

Γνώση της αγοράς, των επιθυμιών του πελάτη και γενικά όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται 

και στοχεύουν στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Γ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται και διαχέει τη γνώση και διασφαλίζει μέγιστη 
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προσπάθεια από το ανθρώπινο δυναμικό για να επιτύχει τους στόχους της. Σ’ αυτόν τον τομέα 

συμπεριλαμβάνονται η εκπαίδευση, η επιμόρφωση, οι ευκαιρίες για έκφραση, η ικανοποίηση και 

πλήρη εμπλοκή των εργαζομένων στις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας. 

Δ. Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές 

Επιτυχής συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές), προτίμηση σε πιστοποιημένους 

προμηθευτές και συνεχής αξιολόγηση της ποιότητάς τους. 

Ε. Στρατηγική-οργάνωση-πολιτική 

Διαμόρφωση, ανάπτυξη και διάχυση της στρατηγικής για την ποιότητα, καθώς και ύπαρξη 

συγκεκριμένης δομής του οργανισμού για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας. 

ΣΤ. Διαχείριση δεδομένων/διεργασιών, τεχνικές-εργαλεία 

Χρήση τεχνικών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, έλεγχος και μέτρηση διεργασιών, 

ανάλυση και διαθεσιμότητα δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οδηγεί στη βελτίωση των 

διεργασιών. 

Εκτός από την προτεινόμενη ομαδοποίηση, οι πενήντα αυτοί ΚΠΕ, ομαδοποιήθηκαν με τη βοήθεια 

άλλων δύο ταξινομήσεων, οι οποίες αναφέρονται επίσης στον Πίνακα 3.5. Η πρώτη τους ξεχωρίζει 

σε ‘’σκληρούς’’(hard) και ‘’μαλακούς’’(soft) και η άλλη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς.  

Μαλακοί (Soft)-σκληροί(hard) CSF 

Στους περισσότερους ορισμούς που υπάρχουν για τους ΚΠΕ, γίνεται αναφορά στη soft (μαλακή) 

και hard (σκληρή) πλευρά τους (Samson & Terziovski, 1999). Η soft πλευρά σχετίζεται με τις 

αντιλήψεις της διοίκησης και αρχές όπως η ηγεσία, η ενθάρρυνση των εργαζομένων, η κουλτούρα 

και η εκπαίδευση. Όμως, οι soft παράγοντες είναι μη απτοί και μετρώνται δυσκολότερα (Nofal et 

al., 2012). Από την άλλη, οι hard παράγοντες είναι πιο εύκολα μετρήσιμοι και παρατηρήσιμοι και 

συνήθως αναφέρονται σε εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης ποιότητας (Thiagaragan et al., 2001). 

Είναι εμφανές από τη βιβλιογραφία, ότι οι πιο συχνά αναφερόμενοι ΚΠΕ, είναι οι μαλακοί, όπως 

διαπιστώνουν και οι Lewis et al. (2006). 

Ομαδοποίηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

Οι ΚΠΕ έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να ομαδοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι 

Arce & Flynn (1997, σελ.312) δηλώνουν ότι “ένας εσωτερικός CSF σχετίζεται με ενέργειες οι 

οποίες πραγματοποιούνται εντός του οργανισμού, ενώ ο εξωτερικός με ενέργειες οι οποίες 

πραγματοποιούνται εκτός του οργανισμού”. Γενικότερα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι οι 
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εσωτερικοί σχετίζονται με θέματα τα οποία είναι στην δικαιοδοσία του/των μάνατζερ της 

επιχείρησης, ενώ οι εξωτερικοί μπορεί να αφορούν σε ενέργειες, οι οποίες πιθανόν να μην 

ελέγχονται αποκλειστικά από τον/τους μάνατζερ.  

 

3.4 Ερωτήματα έρευνας 

Οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται σε αυτήν την έρευνα, σχετίζονται άμεσα με 

την περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων στη μορφή που αυτά έχουν και όχι με την εκ των 

προτέρων παραδοχή ότι υπάρχει κάποια τάση ή ακολουθείται μια θεωρητική κατανομή. Ως εκ 

τούτου, δε χρησιμοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων που θέτουν όρια αποδοχής και 

απόρριψης μιας μηδενικής υπόθεσης. Συμπερασματικά, έχοντας υπόψη τον κύριο σκοπό της 

έρευνας που είναι η αποτύπωση της κατάστασης για την ποιότητα και τα ΣΔΠ στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, τα ερωτήματα για τα οποία αναζητούνται απαντήσεις σε σχέση με τους ΚΠΕ 

συστημάτων ποιότητας, είναι τα παρακάτω:  

 Ερώτημα 3.1: Ποιους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του συστήματος ποιότητας θεωρούν 

πιο σημαντικούς και ποιους εφαρμόζουν περισσότερο από αυτούς; 

 Ερώτημα 3.2: Υπάρχει διαφορά μεταξύ της σημασίας και της εφαρμογής αυτών των 

παραγόντων; 

 Ερώτημα 3.3: Υπάρχουν ορισμένες δημογραφικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη σημασία 

ή την εφαρμογή των ΚΠΕ; 

 Ερώτημα 3.4: Είναι οι αποδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων χαμηλότερες από αυτές 

άλλων χωρών στην σημασία και εφαρμογή των ΚΠΕ; 

 Ερώτημα 3.5: Είναι η σημασία (ή η εφαρμογή) που δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στους 

ΚΠΕ μικρότερη, σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους; 

 Ερώτημα 3.6: Ύπαρξη πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών ή με 

αυτές των Κεφαλαίων 4,5. 

 Ερώτημα 3.7: Μπορεί να θεωρηθεί ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τις 

ενέργειες των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την ποιότητα; (Υποενότητα. 2.5.3, 

Γενικό συμπέρασμα). 
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3.5 Ευρήματα με την περιγραφική στατιστική 

3.5.1 Στοιχεία ταυτότητας επιχειρήσεων  

Το ενδιαφέρον σε αυτήν την υποενότητα επικεντρώθηκε σε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία 

αποτελούν τμήμα της ταυτότητας της επιχείρησης και αρκετές φορές αναφέρονται ως 

δημογραφικές μεταβλητές. 

Ορισμένα περιγραφικά στατιστικά αυτών των δημογραφικών μεταβλητών, όπως αριθμός 

και ποσοστά επιχειρήσεων ανά κλάδο, έτη λειτουργίας, αριθμό εργαζομένων (μέγεθος), ύπαρξη 

εξαγωγών, αναφέρονται παρακάτω (Πίνακας 3.6). 

Πίνακας 3.6 Αριθμός επιχειρήσεων και ποσοστά ανά μεταβλητή δημογραφικού περιεχομένου 

Μεταβλητή Κατηγορία Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό % 

κοεμτζή  

Μέγεθος 

Μικρό: <50 εργαζόμενοι 63 43,15 

Mεσαίο: >=50 και <250 52 35,62 

Μεγάλο: >=250 31 21,23 

 

Κλάδος 

Βιομηχανία 85 59,59 

Υπηρεσίες 32 21,92 

Εμπόριο 29 18,49 

Έτη λειτουργίας, 

1-10  26 18,04 

11-20 28 19,55 

21-30 32 21,80 

31-40 24 15,79 

>40 36 24,81 

Εξαγωγές- Όχι 74 50,68 

Ναι 72 49,32 

Μόνο ISO 9001:2008- Ναι 67 45,89 

Όχι(και άλλο) 79 54,11 

Έτη πιστοποίησης 0-7 48 32,88 

8-14 51 34,93 

>=15 47 32,19 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, προέρχονται από όλους τους τομείς της 

οικονομίας, αλλά και είναι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Βέβαια η πλειοψηφία 78,77% των 

επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, ενώ επίσης οι βιομηχανίες είναι το 59,59% του συνόλου των 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, από τις 146 επιχειρήσεις, οι 67 έχουν πιστοποιηθεί μόνο με το ISO 

9001 και δεν εφαρμόζουν άλλη μεθοδολογία ποιότητας. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός 
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ότι υπάρχουν 47 επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν μια οποιοδήποτε μεθοδολογία ποιότητας για 

πάνω από 15 έτη. 

 

3.5.2 Περιγραφικά στατιστικά των ΚΠΕ 

Για να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρουσιάζονται ορισμένα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά (μέσοι όροι(μ.ο.), τυπ.αποκλίσεις κ.α.) των απαντήσεων για τους 

ΚΠΕ. Τα στατιστικά αυτά παρουσιάζονται παρακάτω σε πίνακες και η ανάλυσή τους βρίσκεται 

στην Υποενότητα 3.5.3. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 3.7 που περιέχει τους μ.ο. της σημασίας και της εφαρμογής των 50 

ΚΠΕ, τη διαφορά τους και τις τυπικές αποκλίσεις τους.  

 Πίνακας 3.7 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (μ.ο., τυπ.απόκλιση, διαφορά σημαντικότητας και 

εφαρμογής) 

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής Σημ

ασ 

Εφαρ

μ 

Διαφ

ορά 

Σημα

σ 

Εφαρ

μ 

Α.Διοίκηση-Ηγεσία  Μ.ο. Μ.ο. Μ.ο. Τυπ.α

π. 

Τυπ.α

π. 

1. Δέσμευση και στήριξη της Διοίκησης στο πρόγραμμα ποιότητας 4,63 4,14 0,49 0,538 0,796 

2. Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος  ικανού για 

αλλαγή κουλτούρας. 
4,23 3,72 0,51 0,651 0,828 

3. Πνεύμα καινοτομίας στην εταιρεία. 3,98 3,76 0,22 0,747 0,799 

4. Δέσμευση και συνεχής προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων 

πόρων για την εφαρμογή του συστήματος. 
4,29 3,61 0,68 0,779 0,964 

5. Δημιουργία και διάχυση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την εταιρεία  4,58 4,06 0,52 0,496 0,741 

6. Εκπαίδευση μελών της διοίκησης σε θέματα ποιότητας 4,14 3,60 0,54 0,559 0,729 

7. Eνεργός συμμετοχή διοίκησης στη προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας 4,32 3,90 0,42 0,684 0,866 

Β. Επικέντρωση σε Πελάτη και αγορά      

8. Επικέντρωση στον πελάτη 4,27 4,09 0,18 0,773 0,760 

9. Έμφαση στη σχεδίαση προϊόντος/υπηρεσίας 3,83 3,50 0,33 0,889 0,949 

10. Καλή γνώση της αγοράς 4,20 4,05 0,15 0,650 0,718 

11. Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών περιοδικά 4,12 3,52 0,49 0,653 0,781 

12. Επαφές με τον πελάτη μετά τη πώληση, για υποστήριξη βοήθεια, 

επαναπληροφόρηση, προτάσεις 
4,12 3,64 0,48 0,653 0,769 

Γ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού      



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

111 

 

13.  Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 4,55 3,79 0,76 0,633 0,796 

14. Άμεση σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης 
4,04 3,53 0,51 0,901 0,880 

15. Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων 4,43 3,79 0,64 0,620 0,763 

16. Σύστημα κινήτρων και επιβραβεύσεων των εργαζομένων 4,04 3,50 0,54 0,886 0,949 

17. Ικανοποίηση εργαζομένων από τη δουλειά τους και τη συμμετοχή 

τους στην επιχείρηση 
4,28 3,81 0,47 0,651 0,773 

18. Δημιουργία συγκεκριμένων δομών (επιτροπών, ομάδων κ.α.) για 

συμμετοχή σε έργα διαχείρισης ποιότητας 
3,92 3,44 0,48 0,700 0,813 

19. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη γνώση ανοικτά 4,21 3,88 0,33 0,687 0,723 

20. Επιλογή κατάλληλου προσωπικού σε κάθε θέση εργασίας 4,10 3,88 0,22 0,731 0,778 

21. Οι εργαζόμενοι γίνονται γνώστες της ποιότητας  4,12 3,64 0,48 0,569 0,673 

22. Το περιβάλλον εργασίας διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους  
4,10 3,88 0,22 0,723 0,748 

23. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εργαζομένων 4,22 3,86 0,36 0,569 0,847 

24. Ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων 3,97 3,27 0,7 0,689 0,729 

25. Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους 3,98 3,41 0,57 0,792 0,959 

26. Οι οδηγίες για τη διαχείριση των διεργασιών είναι καταγεγραμμένες, 

ξεκάθαρες, προτυποποιημένες,  και καλά κατανοητές από τους 

εργαζόμενους 

4,05 3,45 0,6 0,636 0,839 

Δ. Προμηθευτές      

27. Επιτυχημένη συνεργασία  και επικοινωνία με τους προμηθευτές 4,14 3,92 0,22 0,695 0,725 

28. Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών 4,01 3,64 0,37 0,700 0,838 

29. Εκπαίδευση προμηθευτών 3,55 2,84 0,71 0,599 0,685 

30. Οι προμηθευτές επιλέγονται με κριτήρια ποιότητας 4,25 3,79 0,46 0,630 0,882 

31.Οι προμηθευτές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδίασης 

ρπρνασχεδίασης των προϊόντων 

4,20 3,75 
0,45 0,671 0,653 

Ε. Στρατηγική –οργάνωση- πολιτική      

32. Σύνδεση της επιτυχίας του συστήματος με την επίδραση στους 

οικονομικούς δείκτες 
3,92 3,55 0,37 0,839 0,653 

33. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με την 

στρατηγική της εταιρείας 
4,19 3,69 0,5 0,791 0,700 

34. Εφαρμογή πολιτικής επίτευξης συγκεκριμένων στόχων 3,77 3,34 0,43 0,900 0,880 

35. O ρόλος του τμήματος ποιότητας 4,04 3,54 0,5 0,663 0,810 

36. Χρήση μεθόδων αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο 4,32 3,76 0,56 0,653 0,565 

37. Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν 

από τη λειτουργία της εταιρείας 
4,50 4,07 0,43 0,541 0,708 

38. Η στρατηγική της επιχείρησης αναθεωρείται και προσαρμόζεται 

τακτικά 
4,01 3,42 0,59 0,638 0,711 

39. Εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης 4,19 3,60 0,59 0,647 0,786 

ΣΤ. Διαχείριση διεργασιών/δεδομένων, τεχνικές      
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40. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της εταιρείας. 
4,17 3,66 0,51 0,658 0,783 

41. Εφαρμογή συστήματος ανάλυσης και μέτρησης των διαδικασιών-

διεργασιών. 
4,19 3,49 0,70 0,816 0,783 

42. Επαρκής γνώση στατιστικής και στατιστικών μεθόδων. 3,88 3,45 0,43 0,916 0,833 

43. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 
3,90 3,42 0,48 0,861 0,895 

44. Γνώση της μεθοδολογίας ποιότητας και των τεχνικών της 4,27 3,79 0,48 0,657 0,750 

45. Χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας 4,12 3,72 0,4 0,778 0,878 

46.Η πρόληψη των ελαττωματικών προϊόντων είναι μια ισχυρή πρακτική 

στον οργανισμό.  
4,06 3,55 

0,51 
0,697 0,956 

47 Ο οργανισμός ενισχύει τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα 

προϊόντα/υπηρ/διεργασίες 

 

4,07 3,68 0,39 
0,749 0,731 

48. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων τελικών Προϊόντων 4,32 4,02 0,3 0,524 0,728 

49. Συστηματική καταγραφή ποιότητας τελικών προϊόντων 4,29 3,86 0,43 0,589 0,743 

50. Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής 4,27 3,82 0,45 0,505 0,702 

 

Ακολουθούν οι Πίνακες 3.8, 3.9 με τους μ.ο. των παραγόντων των ΚΠΕ, καθώς και ο Πίνακας 

3.10 που έχει τα ποσοστά των απαντήσεων ανά βαθμό της κλίμακας. Τέλος υπάρχει ο Πίνακας 

3.11 που περιέχει τους μ.ο. ανά κλάση των δημογραφικών μεταβλητών. 

Πίνακας 3.8 Μέσοι όροι εφαρμογής και σημασίας των ΚΠΕ ανά παράγοντα 

α/α Παράγοντας Σημασία Εφαρμογή Διαφορά 

1 Διοίκηση/ηγεσία (7 ΚΠΕ) 4,31 3,83 0,48 

2 Πελάτης/αγορά (5 ΚΠΕ) 4,11 3,76 0,35 

3 Διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού (14 ΚΠΕ) 

4,12 3,62 0,50 

4 Προμηθευτές (5ΚΠΕ) 4,03 3,59 0,44 

5 Στρατηγική/οργάνωση/πολιτική 

(8 ΚΠΕ) 

4,12 3,62 0,50 

6 Διαχείριση δεδομένων-

διεργασιών (11ΚΠΕ) 

4,14 3,67 0,47 

 

Πίνακας 3.9 Μ.ο. βαθμών των ΚΠΕ στις κατηγορίες ’soft/hard’’ και ‘’εσωτερικοί/εξωτερικοί’’ 

Soft/hard Αρ.ΚΠΕ Σημασία Εφαρμογή 

1:Soft 35 4,13 3,70 

2:Hard 15 4,15 3,61 

Εσωτ/εξωτερ Αρ.ΚΠΕ Σημασία Εφαρμογή 

1:Εσωτ 45 4,15 3,68 

2:Εξωτ 5 4,03 3,59 
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Πίνακας 3.10 Ποσοστό απαντήσεων ανά βαθμό σε σημασία και εφαρμογή των ΚΠΕ 

Βαθμός % σε σημασία % σε εφαρμογή 

1:’’πολύ λίγο’’ 0,26 0,83 

2: ‘’λίγο’’ 1,16 5,63 

3: ‘’μέτρια’’ 15,38 34,27 

4: ‘’αρκετά’’ 50,70 44,22 

5:’’πολύ’’ 32,49 15,05 

 

 

Πίνακας 3.11 Μ.ο. σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ ανά κατηγορία δημογραφικών μεταβλητών 

Κωδικοποίηση 

δημ.μεταβλ.* 

ΚΠΕ σημασία ΚΠΕ εφαρμογή 

ΜΕΓ1 3,96 3,40 

ΜΕΓ2 4,23 3,71 

ΜΕΓ3 4,37 3,86 

ΚΛΑΔ1 4,12 3,57 

ΚΛΑΔ2 4,14 3,60 

ΚΛΑΔ3 4,15 3,63 

ΕΤΗΛ1 4,14 3,62 

ΕΤΗΛ2 4,07 3,53 

ΕΤΗΛ3 4,10 3,58 

ΕΤΗΛ4 4,07 3,49 

ΕΤΗΛ5 4,13 3,58 

ΕΤΗΠ1 3,89 3,30 

ΕΤΗΠ2 4,17 3,62 

ΕΤΗΠ3 4,36 3,92 

ISO1 3,98 3,32 

ISO2 4,28 3,85 

ΕΞΑΓ1 4,07 3,52 

ΕΞΑΓ2 4,22 3,71 

* Βλ. Παράρτημα Γ 
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3.5.3 Συμπεράσματα με την περιγραφική στατιστική 

Ακολούθως αναφέρονται συμπεράσματα, τα οποία είναι εμφανή από τα περιγραφικά στατιστικά 

που προαναφέρθηκαν. Στην Ενότητα 3.6, ακολουθεί η ανάλυση με την ΠΑΑ, όπου εκεί θα 

προκύψουν πιο αναλυτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα για τις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου και τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν. Ειδικά για την επίδραση των 

δημογραφικών μεταβλητών, δεν αναφέρεται τίποτα σε αυτήν την υποενότητα. 

Όπως λοιπόν διαπιστώθηκε, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατανοούν τη σημασία των ΚΠΕ 

ενός συστήματος ποιότητας. Στον Πίνακα 3.10 είναι σαφής η ένδειξη της θετικής τάσης που 

υπάρχει για όλους τους ΚΠΕ του ερωτηματολογίου, καθώς η πλειοψηφία των απαντήσεων, 

παρατηρείται στους βαθμούς 4-5: στη σημασία με ποσοστό 73,19% και στην εφαρμογή με 

ποσοστό 59,27%. Είναι εμφανής βεβαίως, η ύπαρξη χάσματος μεταξύ θεωρίας (σημασίας) και 

πράξης (εφαρμογής), γεγονός που θεωρήθηκε σημαντικό και επισημάνθηκε ιδιαίτερα. Διαφορά 

όμως προκύπτει στις κατηγορίες ομαδοποίησης των ΚΠΕ ‘’soft/hard’’ και 

‘’εσωτερικός/εξωτερικός’’. Ακολουθούν στον Πίνακα 3.12 στοιχεία για τους ΚΠΕ και τις ομάδες-

παράγοντες αυτών, που ξεχώρισαν θετικά ή αρνητικά. 

Πίνακας 3.12 ΚΠΕ και παράγοντες που ξεχωρίζουν 

Χαρακτηριστικό ΚΠΕ Παράγοντας 

Πιο σημαντικός Διοίκηση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

Κουλτούρα ποιότητας, Εκπαίδευση 

Ηγεσία 

Λιγότερο σημαντικός Σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων, Στατιστική, 

Σχεδ.προϊόντος, Στόχοι, Εκπαίδευση 

προμηθευτών 

Προμηθευτές 

Πιο εφαρμόσιμος Διοίκηση, Κουλτούρα ποιότητας, Επικ.πελάτη, 

Περιβαλλοντική επίπτωση 

 

Ηγεσία 

Λιγότερο 

εφαρμόσιμος 

Στόχοι, Εκπ.προμηθευτών, 

Συστ.αξιολ.εργαζόμενων, Συνθήκες εργασίες. 

 

Προμηθευτές  

Μεγαλύτερη διαφορά Εκπαίδευση, Μετ.αναλ.διαδικ., Απαρ.πόροι, 

Επικοινωνία, Εκπαιδ.προμηθευτών 

Διαχ.ανθ.δυναμ., 

Οργάνωση-

στρατηγική Μικρότερη διαφορά Καινοτομία, Συνεργ με προμηθ, Γνώση αγοράς, 

Επιλογή καταλ.προσωπ.   

Πελάτες 

Από τα όσα ως άνω αναφέρθηκαν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μέσοι όροι των ΚΠΕ, είναι 

σχετικά μεγάλοι σε σημασία και εφαρμογή. Ο ΚΠΕ της ‘’Διοίκησης’’ και ο παράγοντας της 

‘’Ηγεσίας’’ θεωρούνται περισσότερο σημαντικοί, αλλά και εφαρμόζονται περισσότερο σε σχέση 
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με τους άλλους. Αντιθέτως, μερικοί ΚΠΕ που αναφέρονται σε χρήση τεχνικών και συγκεκριμένων 

διαδικασιών (στατιστική, σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και προμηθευτών), αλλά και ο 

παράγοντας των ‘’Προμηθευτών’’ παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις. Η διαφορά ανάμεσα σε 

σημασία και εφαρμογή είναι διακριτή σε όλους τους ΚΠΕ και τους παράγοντες, αλλά μεγαλύτερη 

διαφορά παρατηρείται πάλι σε ΚΠΕ σχετικούς με διαδικασίες και hard πρακτικές, ενώ αντιθέτως 

στους ‘’Πελάτες’’ παρατηρείται η μικρότερη διαφορά.  

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις έχουν διαπιστώσει 

την αξία της ποιότητας και τη συνδέουν άμεσα με την ενεργό συμμετοχή της ηγεσίας. Επιπλέον, 

θεωρούν βασική προτεραιότητα την προσήλωση στον πελάτη και στοχεύουν σε ενέργειες 

ικανοποίησής του. Ωστόσο, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κάποια στοιχεία, τα οποία θεωρούν ότι δε 

τυγχάνουν της ίδιας σημαντικότητας και αυτό ίσως να οφείλεται στη μη σφαιρική αντίληψη που 

έχουν για την ποιότητα. Έτσι ενδέχεται να εμμένουν αποκλειστικά στις απαιτήσεις του ISO 9001 

και να μην αναζητούν την εφαρμογή στοιχείων, τα οποία είναι πιθανόν να τους προσφέρουν 

επιπλέον βοήθεια σε άλλους τομείς της διοίκησης ποιότητας.  
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3.6 Αποτελέσματα με την ΠΑΑ 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

αναλύσεις με την ΠΑΑ. 

3.6.1 Τρόπος ανάλυσης με την ΠΑΑ 

Η μεθοδολογία της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια 

αναλύσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για όλες τις δημογραφικές μεταβλητές που αναφέρονται 

στον Πίνακα 3.11 και τουλάχιστον μία από κάθε ερώτηση από τις: ‘’ΚΠΕ σημασία’’, ‘’ΚΠΕ 

εφαρμογή’’, ‘’Επιδόσεις’’, ‘’Κίνητρα’’, ‘’Προβλήματα’’, ‘’Χρήση εργαλείων/τεχνικών’’, 

‘’Εφαρμογή μεθοδολογιών-ΣΔΠ’’. Ωστόσο, έχουν επιλεγεί να αναφερθούν οι σημαντικότερες 

αναλύσεις, δηλαδή αυτές στις οποίες διαπιστώθηκαν οι εντονότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

μεταβλητών (δημογραφικών και υπόλοιπων ερωτήσεων). Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις που 

έγιναν σε αυτήν την έρευνα, αλλά και από τις εργασίες των Ismyrlis & Moschidis (2013b;2015) 

και Ismyrlis et al. (2015) (βλ. Ενότητα 3.7), οι εντονότερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 

παραπάνω ερωτήσεις και στις δημογραφικές μεταβλητές, διαπιστώθηκαν κυρίως στη μεταβλητή 

των ‘’ετών πιστοποίησης’’, αλλά επίσης στο ‘’μέγεθος’’ και την ‘’εφαρμογή άλλου/ων ΣΔΠ εκτός 

από το ISO 9001’’. Επιπρόσθετα, είναι διακριτή η διαφορά ανάμεσα στη σημασία και την 

εφαρμογή των 50 ΚΠΕ. Αυτές οι αναλύσεις, θα ακολουθήσουν στις επόμενες παραγράφους και για 

τις υπόλοιπες, θα αναφερθούν μόνο συνοπτικά τα αποτελέσματα. 

Στα περισσότερα ζητήματα εφαρμόστηκαν οι πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης παράλληλα 

με την ΠΑΑ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης, 

όπως έχει αναφερθεί στην Υποενότητα 2.4.1, καταγράφονται στα παρακάτω στοιχεία: ιστόγραμμα 

χαρακτηριστικών ριζών, τον/τους πίνακες δεικτών ερμηνείας και τα σχήματα των παραγοντικών 

αξόνων και του παραγοντικού διαγράμματος. Παρακάτω, καταγράφεται σε τέσσερα βήματα, η 

διαδικασία που θα ακολουθείται, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της ΠΑΑ. 

Α) Από το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών προκύπτουν οι άξονες που θα ερμηνευτούν, 

που είναι συνήθως οι τέσσερις πρώτοι, εκτός αν υπάρχει αρκετά καλό ποσοστό ερμηνείας (περίπου 

80-85%) στους δύο ή τρεις πρώτους άξονες, οπότε ερμηνεύονται μόνο αυτοί. 

Β) Έπεται η ανάλυση ανά άξονα, από τους άξονες βέβαια που έχουν επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν 

για την ερμηνεία του θέματος. 
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Κατ’ αρχήν αναφέρεται ο άξονας με όλα τα σημεία μαζί (γραμμών και στηλών), για να εξαχθούν 

μερικά συμπεράσματα που είναι απαραίτητα, π.χ. η διαφορά σημασίας-εφαρμογής, όπου εκεί είναι 

αναγκαίο να εμφανίζονται όλα τα σημεία. Όμως σε αρκετές περιπτώσεις που υπάρχουν 

συγκεντρωμένα πολλά σημεία στα σχήματα, είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι σε 

αυτές τις περιπτώσεις θα απεικονίζεται χωριστά και ο άξονας με τα σημαντικότερα σημεία, τα 

οποία επιλέγονται για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 

δεικτών COR και CTR και με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω.  

i) Αρχικά, ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται πάνω στον άξονα οι προβολές 

των ερωτήσεων-σημείων, σε σχέση με τις κατηγορίες της δημογραφικής μεταβλητής. Οι 

συντεταγμένες των σημείων, προσδιορίζουν την κατάταξή τους στις δύο μεριές του άξονα, από τη 

δεξιά πλευρά αυτά με θετικές συντεταγμένες και από την αριστερή αυτά με αρνητικές. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά είναι άμεσα ορατά στα σχήματα των παραγοντικών αξόνων. 

ii) Ακολούθως, χρησιμοποιούνται οι δείκτες ερμηνείας (συντεταγμένες, COR, CTR). Από 

τον πίνακα των δεικτών θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ο δείκτης CTR, γιατί με τη βοήθειά του 

ξεχωρίζουν τα σημεία που συμβάλλουν περισσότερο στην κατασκευή του κάθε άξονα και συνήθως 

είναι αυτά που διαφοροποιούνται πιο έντονα, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι αφού πρώτα θα 

υπολογιστεί το μέσο CTR, το οποίο είναι ίσο με 1000 προς τον αριθμό των σημείων του 

συγκεκριμένου άξονα, θα επιλέγονται τα σημεία που έχουν τιμές πάνω από το μέσο CTR. Βέβαια 

σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά σημεία πάνω από το μέσο όρο, θα επιλέγονται αυτά με 

αρκετά μεγαλύτερο CTR από το μέσο. Επίσης ταυτόχρονα με την επιλογή των σημείων με τη 

βοήθεια του δείκτη CTR, θα αναφέρονται και σημεία με μεγάλο COR, καθώς αυτός ο δείκτης 

εκφράζει την προβολή του σημείου στον άξονα. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώντας δηλαδή τους 

παραπάνω αναφερθέντες δείκτες ερμηνείας, μπορούν να διακριθούν και να επισημανθούν τα 

σημεία που διαφοροποιούνται πιο έντονα σε σχέση με τα άλλα και διαμορφώνουν τις κύριες τάσεις 

που ερμηνεύουν καλύτερα το φαινόμενο. 

iii) Στο τέλος της ανάλυσης, υπάρχουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τον 

συγκεκριμένο άξονα. Μετά ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία, για τους υπόλοιπους προς 

ερμηνεία άξονες. 
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Γ) Ερμηνεία παραγοντικού επιπέδου  

Ερμηνεύεται το πρώτο παραγοντικό επίπεδο, το οποίο είναι η σύνθεση των δύο πρώτων αξόνων 

και το οποίο παρέχει ενδείξεις για τα σημεία που ξεχωρίζουν, είτε απομακρυνόμενα από την αρχή 

των αξόνων, είτε γιατί απομακρύνονται ή πλησιάζουν σε άλλα σημεία. Επίσης σε αυτό το σχήμα, 

είναι εμφανής η ύπαρξη ενδεχομένων ομαδοποιήσεων, οπότε αναφέρονται και αυτές. Όταν 

υπάρχουν πολλά σημεία προς ανάλυση, είναι πιθανό αρχικά να υπάρχει το παραγοντικό διάγραμμα 

με όλα τα σημεία και ένα ακόμη ξεχωριστό διάγραμμα με τα σημαντικότερα σημεία, 

ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο επιλογής (δείκτες ερμηνείας) όπως παραπάνω για τους άξονες. 

Δ) Συνολικά συμπεράσματα. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω αναλύσεις, προκύπτουν και 

καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Κωδικοποιήσεις 

Οι κωδικοποιήσεις των μεταβλητών υπάρχουν αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. Εδώ αναφέρονται για 

ευκολία, μερικές επιπλέον διευκρινήσεις για τις κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στις ερωτήσεις, 

αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα σημεία, όταν επεξεργάζονται και αναλύονται 

στο πρόγραμμα MAD. Κατ΄ αρχήν να επισημανθεί ότι οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στις 

ερωτήσεις για τους ΚΠΕ (σημασία και εφαρμογή), τις επιδόσεις, τα κίνητρα και τα προβλήματα, 

ήταν όλες 5-θμιες (Πίνακας 3.13). Για να εξεταστεί η χρήση εργαλείων/τεχνικών και 

μεθοδολογιών, χρησιμοποιήθηκε μια ερώτηση, η οποία είχε μόνο δύο πιθανές απαντήσεις 

(Ναι/Όχι).  

Πίνακας 3.13 Οι 5-θμιες κλίμακες των ερωτήσεων 

              Βαθμοί 

Ερωτήσεις 

1 2 3 4 5 

Κίνητρα(ΚΙΝ) Πολύ λίγο 

σημαντικό 

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

σημαντικό Προβλήματα(ΠΡΟ) Πολύ λίγο 

σημαντικό 

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

σημαντικό Επιδόσεις(ΕΠΙ) Πολύ 

χειρότερα 

Χειρότερα Το ίδιο Αρκετά 

Καλύτερα 

Πολύ 

καλύτερα ΚΠΕ 

Σημασία(ΣΗΜ) 

/Εφαρμογή(ΕΦΑ) 

Πολύ λίγο 

σημαντικό 

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ 

σημαντικό 

Όταν στα αποτελέσματα της ανάλυσης με την ΠΑΑ, απεικονίζεται ένα σημείο π.χ. το ‘’ΕΤΗΠ31’’, 

τα γράμματα συμβολίζουν τη μεταβλητή (εδώ τα έτη πιστοποίησης), ο πρώτος από τους δύο 

αριθμούς (το 3) είναι η κλάση της μεταβλητής, δηλαδή εδώ η 3
η
 και ο δεύτερος αριθμός (το 1) 
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δείχνει το βαθμό-απάντηση στην 5-θμια κλίμακα, εδώ είναι ο 1
ος

 βαθμός. Άρα το συγκεκριμένο 

σημείο αναφέρεται σε επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης παραπάνω από 15, που απάντησαν στην 

ερώτηση ‘’πολύ λίγο’’. 

 

3.6.2 Συγκριτική μελέτη της σημαντικότητας των ΚΠΕ και του βαθμού εφαρμογή τους 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάλυση που πραγματοποιείται στη διατριβή, έχει η ενδεχόμενη 

διαφορά ανάμεσα στη σημασία που δίνεται από τις επιχειρήσεις του δείγματος στους 50 ΚΠΕ ενός 

συστήματος ποιότητας και στην εφαρμογή αυτών στην πράξη. Έτσι θεωρήθηκε απαραίτητη η 

χρήση των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι όπως έχει αναφερθεί στην Ενότητα 2.3, 

παρέχουν υψηλότερα ποσοστά ερμηνείας και αναδεικνύουν ευκολότερα τις έντονες τάσεις, που 

ενδεχομένως υπάρχουν στα δεδομένα. Σ’ αυτό το ζήτημα θεωρούνται ως διαφορετικές ομάδες, η 

‘’Σημασία’’ και η ‘’Εφαρμογή’’ των ΚΠΕ. 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. Υποενότητα 3.3.3), οι 146 επιχειρήσεις του δείγματος, 

απάντησαν σε 50 ερωτήσεις 5-θμιας κλίμακας, για τη σημασία που δίνουν στους ΚΠΕ ενός ΣΔΠ, 

αλλά ταυτόχρονα και στο κατά πόσο τους εφαρμόζουν. Συνεπώς, ο πίνακας που δημιουργείται με 

αυτά τα δεδομένα, είναι διαστάσεων 146 Χ 100 και ένα τμήμα του υπάρχει παρακάτω (Πίνακας 

3.14). Οι πρώτες 50 ερωτήσεις-στήλες αναφέρονται στην σημασία και οι επόμενες 50 στην 

εφαρμογή των ΚΠΕ. 
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Πίνακας 3.14 Πίνακας δεδομένων της διαφοράς σημασίας και εφαρμογής των 50 ΚΠΕ 

 ΣΗΜΑΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Α/α ΗΓΕΣ1 ΗΓΕΣ2 ΗΓΕΣ3 ΗΓΕΣ4 ΗΓΕΣ5 .  ΔΙΕΡ7 ΔΙΕΡ8 ΔΙΕΡ9 ΔΙΕΡ10 ΔΙΕΡ11  ΗΓΕΣ1 ΗΓΕΣ2 ΗΓΕΣ3 ΗΓΕΣ4 ΗΓΕΣ5 .  ΔΙΕΡ7 ΔΙΕΡ8 ΔΙΕΡ9 ΔΙΕΡ10 ΔΙΕΡ11 

1 5 5 5 4 4 .  5 5 4 5 5  4 4 3 3 4 .  4 4 4 4 4 

2 4 4 4 5 4 .  3 4 3 3 4  3 3 3 3 3 .  2 4 3 3 3 

3 5 5 3 5 5 .  4 5 5 5 4  3 2 2 2 5 .  4 4 5 4 4 

4 5 5 3 5 5 .  4 4 5 4 5  3 2 3 2 4 .  3 3 4 4 4 

5 4 4 4 5 5 .  5 5 4 5 5  5 4 5 4 4 .  4 4 4 5 5 

6 5 3 4 5 5 .  3 4 4 3 4  5 4 5 5 5 .  3 4 3 3 4 

7 4 4 4 4 4 .  5 4 5 5 5  3 3 3 3 4 .  4 4 5 4 5 

8 5 4 4 4 4 .  4 5 5 5 4  5 3 3 4 3 .  4 5 4 4 3 

9 5 4 4 4 4 .  4 5 4 4 4  3 2 3 3 4 .  3 4 3 4 3 

10 5 4 2 4 4 .  4 4 4 4 4  5 3 3 4 3 .  3 3 4 4 4 

. . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . 

135 3 4 4 4 4 .  3 4 4 3 4  3 4 4 3 3 .  2 3 3 3 3 

136 4 5 5 4 4 .  3 3 4 4 4  4 5 4 4 4 .  3 3 3 3 3 

137 5 5 3 4 4 .  4 3 4 4 4  4 4 3 3 2 .  3 3 4 3 4 

138 5 4 3 3 4 .  3 2 4 3 4  4 4 3 3 2 .  2 2 3 3 3 

139 4 5 4 3 4 .  4 4 4 4 4  4 5 4 3 3 .  3 4 4 4 4 

140 5 4 4 4 4 .  5 4 4 5 4  5 4 4 4 4 .  4 4 4 5 4 

142 4 5 4 4 4 .  3 4 5 4 4  4 5 4 3 4 .  3 3 5 4 4 

143 5 4 5 4 5 .  4 4 5 5 4  5 4 4 3 3 .  3 4 4 5 4 

144 5 5 4 5 5 .  4 5 5 5 4  4 4 4 4 4 .  4 4 4 4 4 

145 4 3 4 4 4 .  3 3 4 3 4  4 3 4 4 3 .  2 3 3 3 3 

146 5 4 5 4 5 .  4 4 5 5 4  5 4 5 4 5 .  4 4 5 5 4 
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Στον παραπάνω Πίνακα 3.14, οι 50 ΚΠΕ έχουν ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τους έξι προτεινόμενους 

παράγοντες και επίσης αναφέρονται κωδικοποιημένοι (Παράρτημα Γ). Για παράδειγμα η κωδική 

ονομασία ‘’ΗΓΕΣ1’’, συμβολίζει τον πρώτο ΚΠΕ της ομάδας της Ηγεσίας, η ‘’ΗΓΕΣ2’’ το δεύτερο 

ΚΠΕ της ομάδας της Ηγεσίας κ.ο.κ. 

Αρχικά δημιουργείται ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης (Πίνακας 3.15), με τον τρόπο που 

αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.3. Τα στοιχεία (ομάδες) που διαχωρίζουν τις 50 ερωτήσεις-ΚΠΕ, είναι 

η σημασία και η εφαρμογή τους. Ο πίνακας είναι διαστάσεων 50 Χ 10 και είναι έτσι πολύ 

μικρότερος από έναν πίνακα που θα είχε δημιουργηθεί χωρίς τη βοήθεια των πινάκων συγκριτικής 

αξιολόγησης. Στον πίνακα αυτόν, αναφέρεται η κωδικοποίηση των ερωτήσεων (στήλη ‘’Κωδ.’’) και 

υπάρχει επίσης μια σύντομη περιγραφή των ερωτήσεων (στήλη ‘’Περιγραφή’’). Η κωδική ονομασία 

‘’ΕΦΑ’’ αφορά στην εφαρμογή και η ‘’ΣΗΜ’’ στη σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ. Οι αριθμοί 

μετά από τα ΣΗΜ, ΕΦΑ συμβολίζουν τους 5 βαθμούς της κλίμακας αξιολόγησης. Για παράδειγμα η 

κωδική ονομασία ‘’ΕΦΑ1’’ συμβολίζει την ‘’πολύ λίγη (μικρή)’’ εφαρμογή, η ‘’ΕΦΑ2’’ τη ‘’λίγη 

(μικρή)’’ κ.ο.κ. 

Πίνακας 3.15 Πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης των μεταβλητών ‘’σημασίας’’ και ‘’εφαρμογής’’ 

των 50 ΚΠΕ 

ΚΠΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Κωδ. ΣΗΜ1 ΣΗΜ2 ΣΗΜ3 ΣΗΜ4 ΣΗΜ5 ΕΦΑ1 ΕΦΑ2 ΕΦΑ3 ΕΦΑ4 ΕΦΑ5 Περιγραφή 

ΗΓΕΣ1 0 0 4 46 96 2 2 19 73 50 ΣΥΜ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ2 0 0 18 77 51 2 6 46 69 23 ΕΝΘ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ3 0 2 36 71 37 1 4 50 65 26 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΗΓΕΣ4 1 2 17 60 66 7 5 50 60 24 ΠΟΡΟΙ 

ΗΓΕΣ5 0 0 0 62 84 0 2 29 71 42 ΚΟΥΛΤ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΓΕΣ6 0 0 14 98 34 0 6 62 63 15 ΕΚΠ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ7 0 1 15 66 64 0 11 29 69 37 ΕΝ.ΣΥΜ. 

ΠΕΛ1 0 3 20 58 65 0 2 30 67 47 ΕΠΙΚ.ΠΕΛ. 

ΠΕΛ2 2 8 36 67 33 3 18 48 57 20 ΣΧΕΔ.ΠΡ. 

ΠΕΛ3 0 0 19 79 48 0 0 34 71 41 ΓΝ.ΑΓΟΡ 

ΠΕΛ4 0 2 17 88 39 1 10 60 62 13 ΜΕΤΡ.ΙΚΑΝ. 

ΠΕΛ5 0 0 23 82 41 0 10 49 71 16 ΕΠΑΦ.ΠΕΛ. 

ΑΝΘ1 0 0 11 44 91 1 3 49 65 28 ΕΚΠΑΙΔ. 

ΑΝΘ2 2 7 23 65 49 3 14 47 67 15 ΑΝΘ.ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΘ3 0 0 10 63 73 0 5 46 70 25 ΕΠΙΚΟΙΝ 

ΑΝΘ4 2 4 30 60 50 7 7 57 56 19 ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΑΝΘ5 0 2 10 79 55 2 5 33 85 21 ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ 

ΑΝΘ6 0 0 42 74 30 1 14 64 54 13 ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΝΘ7 0 1 19 74 52 0 2 42 74 28 ΓΝΩΣΗ 
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ΑΝΘ8 0 2 26 73 45 0 2 48 62 34 ΚΑΤΑΛ.ΠΡΟΣΩΠ 

ΑΝΘ9 0 0 33 97 16 0 5 54 76 11 ΚΑΤΑΝ.ΓΝΩΣ 

ΑΝΘ10 0 2 34 76 34 1 11 71 54 9 ΠΕΡ.ΕΡΓΑΣ. 

ΑΝΘ11 0 0 11 92 43 0 8 40 63 35 ΑΡΜΟΔ.ΚΑΘΗΚ. 

ΑΝΘ12 0 3 28 86 29 1 18 70 54 3 ΣΥΣΤ.ΑΞΙΟΛ. 

ΑΝΘ13 0 6 29 73 38 3 23 48 55 17 ΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒ. 

ΑΝΘ14 0 0 26 87 33 0 18 60 53 15 ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΡΟΜ1 0 1 23 76 46 0 2 38 75 31 ΣΥΝ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ2 0 0 35 75 36 0 12 51 61 22 ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ3 0 1 70 68 7 1 44 80 20 1 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ4 0 1 12 82 51 7 10 64 56 9 ΚΡΙΤ.ΠΟΙΟΤ. 

ΠΡΟΜ5 0 1 18 78 49 0 2 43 84 17 ΣΥΜ.ΠΡΟΜ 

ΣΤΡ1 1 5 36 66 38 0 5 43 81 17 ΣΥΝΔ.ΜΕΟΙΚ.ΔΕΙΚΤ 

ΣΤΡ2 1 2 22 64 57 2 14 50 62 18 ΣΥΝΔ. ΜΕ ΣΤΡΑΤ 

ΣΤΡ3 5 5 34 76 26 1 6 53 63 23 ΠΟΛ.ΣΤΟΧΩΝ 

ΣΤΡ4 0 2 23 88 33 0 2 66 75 3 ΤΜ.ΠΟΙΟΤ. 

ΣΤΡ5 0 0 15 69 62 0 5 43 80 18 ΒΕΛΤ.ΠΡΑΚΤ 

ΣΤΡ6 0 0 3 67 76 0 2 26 78 40 ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤ. 

ΣΤΡ7 0 1 26 90 29 0 15 66 53 12 ΣΤΡΑΤ.ΑΝΑΘ. 

ΣΤΡ8 0 0 19 80 47 0 9 58 61 18 ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. 

ΔΙΕΡ1 0 0 21 79 46 2 3 57 65 19 ΣΥΝΔ.ΠΛΗΡΟΦ 

ΔΙΕΡ2 0 5 22 59 60 2 11 61 57 15 ΣΥΣΤ.ΑΝΑΛ.ΜΕΤΡ 

ΔΙΕΡ3 3 5 38 61 39 5 9 64 52 16 ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤ 

ΔΙΕΡ4 2 6 32 71 35 3 5 75 54 9 ΔΕΔΕΟΜ.ΔΙΑΘΕΣ 

ΔΙΕΡ5 0 0 17 73 56 1 8 44 60 33 ΓΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔ 

ΔΙΕΡ6 0 2 30 62 52 2 14 51 50 29 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. 

ΔΙΕΡ7 0 1 28 78 39 0 10 60 62 14 ΠΡΟΛ.ΕΛΑΤΩΜ 

ΔΙΕΡ8 0 2 30 70 44 0 6 51 72 17 ΣΥΝΕΧ.ΕΛΕ 

ΔΙΕΡ9 0 0 4 91 51 0 1 34 72 39 ΕΠΙΘ. 

ΔΙΕΡ10 0 0 10 83 53 0 3 43 72 28 ΚΑΤΑΓΡ.ΠΟΙΟΤ. 

ΔΙΕΡ11 0 0 4 98 44 0 2 45 76 23 ΒΕΛΤ.ΜΕΘ.ΠΑΡΑΓ 

Ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση των περιεχομένων των κελιών του ανωτέρω πίνακα. Στην 

ερώτηση ΔΙΕΡ11 και στις επόμενες πέντε στήλες, που αφορούν στη ‘’Σημασία’’ που δίνουν οι 

επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο ΚΠΕ, 0 επιχειρήσεις απάντησαν ‘’1-πολύ λίγο’’, 0 επιχειρήσεις 

απάντησαν ‘’2-λίγο’’, 4 επιχειρήσεις απάντησαν ‘’3-μέτρια’’, 98 επιχειρήσεις απάντησαν ‘’4-

αρκετά’’ και 44 επιχειρήσεις απάντησαν ‘’5-πολύ’’. Ακολουθούν στις επόμενες πέντε στήλες οι 

απαντήσεις για την εφαρμογή, όπου 0 επιχειρήσεις απάντησαν ‘’1-πολύ λίγο’’, 2 επιχειρήσεις 

απάντησαν ‘’2-λίγο’’ κ.ο.κ. 
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Μετά την εφαρμογή της ΠΑΑ στα δεδομένα του Πίνακα 3.18, προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Οι τέσσερις πρώτοι άξονες, συγκεντρώνουν ένα ποσοστό ερμηνείας 88,74% (Πίνακας 3.16), το 

οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό για την ερμηνεία του ερευνώμενου φαινομένου και παρακάτω 

έπεται η ανάλυσή τους.  

Πίνακας 3.16 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,13764         

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,0748751            54,40          54,40        |***************************************** 

   2       0,0208394            15,14          69,54        |************     

   3       0,0150004            10,90          80,44        |*********     

   4       0,0114227              8,30          88,74        |*******     

   5       0,0057221              4,16          92,89        |****      

   6       0,0047166              3,43          96,32        |***      

   7       0,0029546              2,15          98,47        |**      

   8       0,0021086              1,53        100,00        |**      

   9       0,0000021              0,00        100,00        |*      

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Η ανάλυση που πραγματοποιείται με τη βοήθεια των πινάκων αξιολόγησης, παρουσιάζει τους 

δείκτες ερμηνείας σε δύο διαφορετικούς πίνακες (Πίνακες 3.17, 3.18), ένα με τα σημεία που 

αφορούν τις 50 ερωτήσεις (σημεία-γραμμών) και ένα με τα σημεία που αφορούν τους βαθμούς 

σημασίας και εφαρμογής (σημεία-στηλών). Στα σημεία των 50 ερωτήσεων-ΚΠΕ το μέσο CTR είναι 

1000/50=20 (όπου 50 είναι ο αριθμός των συνολικών σημείων). Στα σημεία των βαθμών (1-5) των 

ομάδων ‘’Σημασίας’’ και ‘’Εφαρμογής’’, το μέσο CTR είναι 1000/10=100. Για την επιλογή των 

σημαντικότερων σημείων που εμφανίζονται στα σχήματα, με τη βοήθεια των δεικτών COR και 

CTR, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 σε κάθε άξονα επιλέγονται σημεία με CTR μεγαλύτερο από 40. 

 στον 1
ο
 άξονα  επιλέγονται σημεία με COR μεγαλύτερο από 400, στο 2

ο
 με μεγαλύτερο από 

280, στον 3
ο
 με μεγαλύτερο από 165 και στον 4

ο
 με μεγαλύτερο από 65. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 124 

Πίνακας 3.17 Δείκτες (#F:συντεταγμένες, COR:προβολες, CTR:συνεισφορές) των γραμμών-

ερωτήσεων για τους 50 ΚΠΕ 

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR Περιγραφή 

ΗΓΕΣ1 622 814 103 -247 128 58 158 52 33 -2 0 0 ΣΥΜ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ2 93 492 2 39 89 1 0 0 0 -49 131 4 ΕΝΘ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ3 -59 71 0 18 7 0 -27 14 0 148 458 38 ΚΑΙΝ. 

ΗΓΕΣ4 113 90 3 -259 469 64 -98 67 12 -173 208 51 ΠΟΡΟΙ 

ΗΓΕΣ5 531 921 71 -76 18 5 110 39 15 -31 2 1 ΚΟΥΛΤ.ΠΟΙΟΤ. 

ΗΓΕΣ6 -46 25 0 243 728 56 -62 47 5 -82 82 11 ΕΚΠ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ7 244 554 15 -71 45 4 177 291 41 67 42 8 ΕΝ.ΣΥΜ. 

ΠΕΛ1 335 605 30 -134 96 17 82 36 9 194 204 66 ΕΠΙΚ.ΠΕΛ. 

ΠΕΛ2 -296 434 23 -255 321 62 -52 13 3 131 86 30 ΣΧΕΔ.ΠΡ. 

ΠΕΛ3 266 598 18 76 49 5 19 3 0 173 254 52 ΓΝ.ΑΓΟΡ 

ΠΕΛ4 -99 233 2 114 318 12 -36 30 1 -103 254 18 ΜΕΤΡ.ΙΚΑΝ. 

ΠΕΛ5 -48 84 0 132 666 16 32 39 1 -10 3 0 ΕΠΑΦ.ΠΕΛ. 

ΑΝΘ1 345 534 31 -166 122 26 85 32 9 -156 107 42 ΕΚΠΑΙΔ. 

ΑΝΘ2 -123 129 3 -231 458 50 -110 103 15 -11 0 0 ΑΝΘ.ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΘ3 260 704 18 -15 2 0 60 38 4 -102 106 17 ΕΠΙΚΟΙΝ 

ΑΝΘ4 -117 87 3 -295 557 83 -175 195 40 -69 30 8 ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΑΝΘ5 202 519 10 33 14 1 -66 55 5 -55 38 5 ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ 

ΑΝΘ6 -323 783 27 61 28 3 81 50 8 32 7 1 ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΝΘ7 174 744 8 62 96 3 -20 9 0 62 95 6 ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΘ8 95 193 2 25 13 0 -3 0 0 144 441 36 ΚΑΤΑΛ.ΠΡΟΣΩΠ 

ΑΝΘ9 -199 253 10 287 533 79 -110 77 16 95 58 15 ΚΑΤΑΝ.ΓΝΩΣ 

ΑΝΘ10 -288 819 22 62 38 3 -15 2 0 -50 24 4 ΠΕΡ.ΕΡΓΑΣ. 

ΑΝΘ11 
158 309 6 127 199 15 79 78 8 56 39 5 

ΑΡΜΟΔ.ΚΑΘΗΚ. 

ΑΝΘ12 
-372 812 36 90 48 7 17 1 0 -119 83 24 

ΣΥΣΤ.ΑΞΙΟΛ. 

ΑΝΘ13 
-272 458 19 -155 147 22 113 79 17 -22 2 0 

ΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒ. 

ΑΝΘ14 
-233 554 14 124 158 14 136 191 24 -42 17 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΡΟ1 154 465 6 72 101 5 -14 3 0 134 353 31 ΣΥΝ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟ2 
-143 394 5 68 91 4 106 219 15 97 183 16 

ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟ3 -
1008 

822 271 -81 5 6 453 166 274 46 1 3 
ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟ4 
-78 37 1 -57 19 3 -91 51 11 -342 723 204 

ΚΡΙΤ.ΠΟΙΟΤ. 

ΠΡΟ5 
121 274 3 128 304 15 -88 142 10 0 0 0 

ΣΥΜ.ΠΡΟΜ 

ΣΤΡ1 -88 83 2 -29 9 0 -132 186 23 184 365 59 ΣΥΝΔ.ΜΕΟΙΚ.ΔΕΙΚΤ 

ΣΤΡ2 
-42 52 0 -125 466 14 49 74 3 -73 158 9 

ΣΥΝΔ. ΜΕ ΣΤΡΑΤ 

ΣΤΡ3 
-197 141 10 -140 72 18 -288 304 109 272 273 129 

ΠΟΛ.ΣΤΟΧΩΝ 

ΣΤΡ4 
-133 139 4 225 405 48 -196 304 50 -76 45 10 

ΤΜ.ΠΟΙΟΤ. 

ΣΤΡ5 
172 502 7 59 59 3 3 0 0 -68 77 8 

ΒΕΛΤ.ΠΡΑΚΤ 

ΣΤΡ6 
485 957 62 -27 2 0 79 25 8 12 0 0 

ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤ. 
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ΣΤΡ7 
-262 657 18 153 226 22 54 28 4 -50 23 4 

ΣΤΡΑΤ.ΑΝΑΘ. 

ΣΤΡ8 
-21 18 0 107 508 10 40 71 2 -69 205 8 

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. 

ΔΙΕΡ1 23 20 0 81 251 6 -66 164 5 -67 164 7 ΣΥΝΔ.ΠΛΗΡΟΦ 

ΔΙΕΡ2 
-67 63 1 -151 330 21 0 0 0 -127 234 28 

ΣΥΣΤ.ΑΝΑΛ.ΜΕΤΡ 

ΔΙΕΡ3 
-274 371 19 -273 370 71 -200 197 53 37 7 2 

ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤ 

ΔΙΕΡ4 
-277 438 20 -109 68 11 -264 396 92 -24 3 0 

ΔΕΔΕΟΜ.ΔΙΑΘΕΣ 

ΔΙΕΡ5 
150 570 6 -10 2 0 105 278 14 8 1 0 

ΓΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔ 

ΔΙΕΡ6 
-64 75 1 -140 368 18 152 438 30 24 11 1 

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. 

ΔΙΕΡ7 
-145 590 5 100 283 9 18 9 0 -16 6 0 

ΠΡΟΛ.ΕΛΑΤΩΜ 

ΔΙΕΡ8 
-49 94 0 51 105 2 -27 28 0 52 111 4 

ΣΥΝΕΧ.ΕΛΕ 

ΔΙΕΡ9 
345 721 31 137 114 18 0 0 0 59 21 6 

ΕΠΙΘ. 

ΔΙΕΡ10 
219 750 12 118 216 13 -7 0 0 -11 1 0 

ΚΑΤΑΓΡ.ΠΟΙΟΤ. 

ΔΙΕΡ11 
197 337 10 231 462 51 -83 58 8 -53 23 4 

ΒΕΛΤ.ΜΕΘ.ΠΑΡΑΓ 

Πίνακας 3.18 Δείκτες (#G:συντεταγμένες, COR:προβολες, CTR:συνεισφορές) των στηλών (βαθμοί 

εφαρμογής και σημασίας) 

Κωδ.  #G1 COR CTR #G2 COR CTR #G3 COR CTR #G4 COR CTR 

ΣΗΜ1 -662 69 5 
-

1351 
287 87 

-
1466 

338 143 725 82 46 

ΣΗΜ2 -501 162 16 -748 362 133 -538 187 96 230 34 23 

ΣΗΜ3 -481 778 233 -82 22 24 41 5 8 185 116 228 

ΣΗΜ4 -36 47 4 137 717 230 -32 37 16 -6 0 0 

ΣΗΜ5 306 720 203 -139 148 150 60 28 40 -94 67 125 

ΕΦΑ1 -309 41 5 
-

1015 
448 197 -486 103 62 -655 187 150 

ΕΦΑ2 -705 616 185 -174 37 40 467 271 407 -88 9 18 

ΕΦΑ3 -222 729 112 29 13 7 -43 26 20 -87 111 112 

ΕΦΑ4 123 527 45 53 99 30 -62 130 55 23 19 10 

ΕΦΑ5 421 682 177 -104 41 38 128 63 82 197 149 255 

O πρώτος παραγοντικός άξονας, είναι η πλησιέστερη ευθεία σε όλα τα σημεία, απορροφώντας 

ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη αδράνεια του νέφους των σημείων. Ερμηνεύει ποσοστό 54,45% της 

συνολικής αδράνειας του φαινόμενου. Κατ’ αρχήν αναφέρεται ο άξονας (Σχήμα 3.1) με όλα τα 

σημεία μαζί (γραμμών και στηλών), για να εξαχθούν μερικά συμπεράσματα που είναι απαραίτητα, 

όπως για παράδειγμα η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ σημασίας και εφαρμογής. Ακολούθως, 

απεικονίζεται ξανά ο 1
ος

 άξονας (Σχήμα 3.2), αλλά μόνο με τα σημαντικότερα προς ερμηνεία 

σημεία. 
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Από την παρατήρηση των Σχημάτων 3.4 και 3.5, προκύπτει ότι ο άξονας αυτός διατάσσει 

από αριστερά προς τα δεξιά τις ερωτήσεις, από το βαθμό ‘’πολύ λίγο’’(1) ως το ‘’πολύ’’(5). Στην 

ίδια διάταξη, είναι σαφής η διαφοροποίηση μεταξύ σημασίας και εφαρμογής, η οποία προκύπτει 

λόγω της απόστασης που υπάρχει μεταξύ των αντίστοιχων σημείων. Για παράδειγμα, το σημείο 

ΕΦΑ1 βρίσκεται σε απόσταση από το ΣΗΜ1, το ΕΦΑ2 από το ΣΗΜ2 κ.ο.κ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες ερμηνείας (Πίνακες 3.17, 3.18) και ειδικά τον CTR (που 

αφορά στη συμβολή του σημείου στην κατασκευή του άξονα) προκύπτει ότι ο 1
ος

 παραγοντικός 

άξονας κατασκευάζεται κυρίως από τα σημεία: ‘’Δέσμευση διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ1) με CTR=53, 

‘’Κουλτούρα ποιότητας’’ (ΗΓΕΣ5) με CTR=73, ‘’Περιβαλλοντικές επιπτώσεις’’ (ΣΤΡ6) με 

CTR=62, ‘’Πολύ σημασία’’ (ΣΗΜ5) με CTR=203, ‘’Πολύ εφαρμογή’’ (ΕΦΑ5) με CTR=177, τα 

οποία έχουν θετικές συντεταγμένες. Έχοντας αρνητικές συντεταγμένες, συμβάλλουν περισσότερο 

τα: ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟ3) με CTR=271, ‘’Μέτρια σημασία’’ (ΣΗΜ3) με CTR=233, 

‘’Μικρή εφαρμογή’’ (ΕΦΑ2) με CTR=165.  

Συνεπώς σε αυτόν τον άξονα διαπιστώνεται, ότι επιχειρήσεις που δίνουν πολύ μεγάλη 

σημασία, αλλά και εφαρμόζουν πολύ τους ΚΠΕ της δέσμευσης της διοίκησης, την κουλτούρα 

ποιότητας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αντιτίθενται με επιχειρήσεις που δίνουν μέτρια 

σημασία και εφαρμόζουν λίγο τον ΚΠΕ της εκπαίδευσης των προμηθευτών. Επίσης αυτός ο άξονας 

χαρακτηρίζεται από τη διάταξη των σημείων, από τους χαμηλούς προς τους μεγάλους βαθμούς. 

Τέλος διακριτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε σημασία και εφαρμογή, λόγω της απόστασης των 

αντίστοιχων σημείων.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4 1
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.5 1
ος

 παραγοντικός άξονας των  σημαντικότερων προς ερμηνεία σημείων 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα που ερμηνεύει ποσοστό 15,14% της συνολικής αδράνειας, 

παρατηρούνται τα κάτωθι: 

Από τα Σχήματα 3.6 και 3.7 διακρίνεται, ότι αριστερά διατάσσονται οι ερωτήσεις με 

βαθμούς 1,2 και από δεξιά αυτές με το βαθμό 4.  

Με τη βοήθεια του δείκτη CTR, συμπεραίνεται ότι σημαντικά σημεία για την κατασκευή του 

άξονα αυτού, είναι με θετικές συντεταγμένες τα: ‘’Κατανόηση-γνώση της ποιότητας’’ (ΑΝΘ9) με 

CTR=79, ‘’Ρόλος τμήματος ποιότητας’’ (ΣΤΡ4) με CTR=48, ‘’Βελτίωση μεθόδων παραγωγής’’ 

(ΔΙΕΡ11) με CTR=51, ‘’Αρκετή σημασία’’ (ΣΗΜ4) με CTR=230. Από την άλλη, με αρνητικές 

συμβάλλουν κυρίως τα: ‘’Δέσμευση διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ1) με CTR=58, ‘’Πόροι’’ (ΗΓΕΣ4) με 

CTR=64, ‘’Ανθρώπινοι πόροι’’ (ΠΕΛ2) με CTR=50, ‘’Κίνητρα’’ (ΑΝΘ4) με CTR=83, ‘’Γνώση 

στατιστικής’’ (ΔΙΕΡ4) με CTR=71 και ‘’Πολύ μικρή εφαρμογή’’ (ΕΦΑ1) με CTR=197. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι στο 2
ο
 άξονα, οι επιχειρήσεις που θεωρούν αρκετά σημαντικούς 

τους ΚΠΕ της κατανόησης (γνώσης) της ποιότητας, του ρόλου του τμήματος ποιότητας, της 

βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής, αντιπαρατίθενται με τις επιχειρήσεις που απάντησαν ότι 

εφαρμόζουν πολύ λίγο τους ΚΠΕ της δέσμευσης της διοίκησης, της ύπαρξης πόρων, των 

ανθρώπινων πόρων, των κινήτρων, της γνώσης στατιστικής. Τα περισσότερα σημεία των ερωτήσεων 

των ΚΠΕ, είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του άξονα και είναι επίσης εμφανής η διαφορά μεταξύ 

σημασίας και εφαρμογής, όπως παρατηρήθηκε και στον 1
ο
 άξονα. 
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Σχήμα 3.6 2
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7 2
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 

Στον τρίτο παραγοντικό άξονα, ο οποίος παρέχει ένα ποσοστό ερμηνείας 10,90%, παρατηρούνται τα 

παρακάτω: 

Στο Σχήμα 3.8 το οποίο περιέχει όλα τα σημεία της ανάλυσης, είναι εμφανές ότι τα 

περισσότερα από αυτά τα σημεία συγκεντρώνονται στο κέντρο, όπου βρίσκονται οι βαθμοί 3,4 και 

5. Επίσης, ακολουθεί το Σχήμα 3.9 με τα σημαντικότερα σημεία. Και από τα δύο σχήματα είναι ξανά 

εμφανής, η διαφορά ανάμεσα σε σημασία και εφαρμογή. 

Στον άξονα αυτόν, συμβάλλουν περισσότερο στην κατασκευή του τα σημεία: ‘’Ενεργός 

συμμετοχή διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ7) με CTR=41, ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟ3) με CTR=274, 

‘’Μικρή εφαρμογή’’ (ΕΦΑ2) με CTR=407, τα οποία έχουν θετικές συντεταγμένες. Έχοντας 

αρνητικές ξεχωρίζουν τα: ‘’Πολιτική στόχων’’ (ΣΤΡ3) με CTR=109, ‘’Ρόλος τμήματος ποιότητας’’ 

(ΣΤΡ4) με CTR=50, ‘’Γνώση στατιστικής’’ (ΔΙΕΡ3) με CTR=53, ‘’Δεδομένα διαθέσιμα’’ (ΔΙΕΡ4) 

με CTR=92. 

Συμπερασματικά σε αυτόν τον άξονα, φαίνεται ότι επιχειρήσεις που θεωρούν λίγο και πολύ 

λίγο σημαντικούς και εφαρμόζουν πολύ λίγο τους ΚΠΕ της πολιτικής στόχων και της ύπαρξης 
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διαθέσιμων δεδομένων, αντιπαρατίθενται με επιχειρήσεις που εφαρμόζουν λίγο την εκπαίδευση 

προμηθευτών. Επιπλέον,  για μια ακόμη φορά, είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα σε σημασία και 

εφαρμογή των ΚΠΕ. 

 

 

(ΗΓΕΣ7). 

 

 

Σχήμα 3.8 3
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.9 3
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 

Για την ερμηνεία του τέταρτου παραγοντικού άξονα που έχει ποσοστό ερμηνείας 8,90%, 

ακολουθούν τα Σχήματα 3.10 και 3.11. 

Με βάση τις τιμές του δείκτη CTR, προκύπτει ότι συμβάλλουν περισσότερο στην κατασκευή 

αυτού του άξονα τα σημεία: ‘’Σύνδεση με οικονομικούς δείκτες’’ (ΣΤΡ1) με CTR=59, ‘’Πολιτική 

στόχων’’ (ΣΤΡ3) με CTR=129, ‘’Μέτρια σημασία’’ (ΣΗΜ3) με CTR=228, ‘’Μεγάλη (πολύ) 

εφαρμογή’’ (ΕΦΑ5) με CTR=255, έχοντας όλα θετικές συντεταγμένες. Από την άλλη πλευρά με 

αρνητικές ξεχωρίζουν τα: ‘’Πόροι’’ (ΗΓΕΣ4) με CTR=51, ‘’Επιλογή με κριτήρια ποιότητας’’ 

(ΠΡΟΜ4) με CTR=204. 

Συμπερασματικά στον 4
ο
 άξονα, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολύ λίγο την επιλογή 

προμηθευτών με κριτήρια ποιότητας και την ύπαρξη πόρων, αντιπαρατίθενται με αυτές που 

αποδίδουν λίγη σημασία στην πολιτική στόχων. 
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Σχήμα 3.10 4
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.11 4
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων  

 

Γ) Ερμηνεία 1
ου

 παραγοντικού επιπέδου 

Από το 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 3.12) που ερμηνεύει το φαινόμενο με ποσοστό ερμηνείας 

69,54%, είναι επίσης διακριτό, ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα σημεία της εφαρμογής και αυτά 

της σημασίας. Για παράδειγμα, τα σημεία ΣΗΜ1 και ΕΦΑ1 βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, 

όπως και τα ΣΗΜ2 και ΕΦΑ2 κ.ο.κ. Αναλυτικότερα, προκύπτει ότι η σημασία και η εφαρμογή είναι 

αρκετά διαφορετική στους βαθμούς: ‘’λίγο’’(2) και ‘’πολύ λίγο’’(1), διαφορετική στο ‘’μέτρια’’(3) 

και στο ‘’αρκετά’’(4) και λιγότερο διαφορετική στο ‘’πολύ’’(5). Επιπλέον τα περισσότερα σημεία 

συγκεντρώνονται στους βαθμούς 4 και 5 της σημασίας και 3 και 4 της εφαρμογής. Στο δεύτερο 

σχήμα του παραγοντικού επιπέδου (Σχήμα 3.13) που έχει τα σημαντικότερα σημεία, προκύπτει ότι 

τα σημεία-ΚΠΕ ‘’Δέσμευση διοίκησης’’, ‘’Περιβαλλοντικές επιπτώσεις’’, ‘’Εκπαίδευση’’, 

‘’Επικέντρωση στον πελάτη’’, θεωρούνται πολύ σημαντικά, αλλά επίσης εφαρμόζονται πολύ. 

Αντιθέτως, ο ΚΠΕ ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ θεωρείται μέτρια σημαντικός και εφαρμόζεται 

λίγο. 
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Σχήμα 3.12 Παραγοντικό επίπεδο 1 Χ 2 όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.13 Παραγοντικό επίπεδο 1 Χ 2 των σημαντικότερων σημείων  
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Δ) Τελικά συμπεράσματα της ανάλυσης 

Σε αυτήν την ανάλυση προκύπτουν συμπεράσματα για τους πιο σημαντικούς και εφαρμόσιμους 

ΚΠΕ των συστημάτων ποιότητας (Ερώτημα 3.1), αλλά και για τη διαφορά σημασίας και εφαρμογής 

των ΚΠΕ (Ερώτημα 3.2), η οποία μπορεί να επηρεάζει τη σωστή λειτουργία ενός ΣΔΠ. 

Από τους ΚΠΕ, αυτοί που φαίνεται να ξεχωρίζουν προς τη θετική κατεύθυνση, δηλαδή 

συγκεντρώνουν μεγάλους βαθμούς (4-5) σε σημαντικότητα και εφαρμογή είναι οι: δέσμευση 

διοίκησης, κουλτούρα ποιότητας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκπαίδευση προσωπικού, 

επικέντρωση στον πελάτη. Με τους χαμηλότερους βαθμούς ξεχωρίζουν οι: εκπαίδευση 

προμηθευτών, σύστημα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία ομάδων και γνώση 

στατιστικής. Οι υπόλοιποι ΚΠΕ είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο των αξόνων, δηλαδή οι 

περισσότεροι είναι κοντά στους βαθμούς 5 στη σημασία και 4 στην εφαρμογή.  

Γενικά οι επιχειρήσεις φαίνεται να κατανοούν ότι για τη σωστή λειτουργία του συστήματος 

ποιότητας, πρέπει να υπάρχει δέσμευση της διοίκησης, να εκπαιδεύεται σωστά το προσωπικό και να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη. Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά για τη λειτουργία του 

ΣΔΠ, αλλά αποκαλύπτεται ότι δεν εφαρμόζονται με την ίδια ένταση στην πράξη. Επιπρόσθετα, άλλα 

στοιχεία τα οποία επίσης μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του συστήματος, 

αγνοούνται. Τέτοια στοιχεία σχετίζονται με τη γνώση και χρήση hard πρακτικών, όπως: γνώση 

στατιστικής, διαθεσιμότητα δεδομένων από μετρήσεις, εκπαίδευση προμηθευτών κ.α. 

Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει επίσης ότι τα σημεία με ίδια επίπεδα σημασίας και 

εφαρμογής (για παράδειγμα ΣΗΜ1 με ΕΦΑ1, ΣΗΜ2 με ΕΦΑ2 κλπ.) δεν είναι αρκετά κοντά, το 

οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα επίπεδα σημασίας και εφαρμογής των 

στοιχείων-ερωτήσεων, κάτι που είχε αναδειχθεί και στην έρευνα των Ismyrlis et al. (2015). Ενώ 

δηλαδή οι περισσότεροι ΚΠΕ θεωρούνται σημαντικοί για τη λειτουργία ενός ΣΔΠ, δεν 

εφαρμόζονται αναλόγως και στην πράξη.  
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3.6.3 Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των ΚΠΕ των κατηγοριών των ετών πιστοποίησης 

Σε αυτήν την υποενότητα, διερευνήθηκε το ζήτημα της διαφοροποίησης της εφαρμογής των ΚΠΕ, 

μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των ετών πιστοποίησης των επιχειρήσεων, ανάλυση η οποία 

πραγματοποιείται ξανά με τη βοήθεια των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης, Έτσι, αφού αρχικά 

δημιουργείται ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης για τα έτη πιστοποίησης (ο οποίος δεν θα 

αποτυπωθεί εδώ), εφαρμόζεται η ΠΑΑ. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης που 

αναλύεται, έχει ως γραμμές την εφαρμογή των 50 ΚΠΕ και ως στήλες τις τρεις ομάδες της 

μεταβλητής των ετών πιστοποίησης, που η κάθε μία διαιρείται σε πέντε κατηγορίες 1:λίγο 

σημαντικό-5:καθόλου σημαντικό. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κωδικές ονομασίες των μεταβλητών και των κατηγοριών τους, 

που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυσης. Η κωδική ονομασία ‘’ΕΤΗΠ1’’ αναφέρεται στην 

κατηγορία ‘’Επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης’’, η ‘’ΕΤΗΠ2’’ στην ‘’ Επιχειρήσεις με 8-14 

έτη’’ και η ‘’ΕΤΗΠ3’’ στην ‘’ Επιχειρήσεις με >15 έτη’’. Ο δεύτερος αριθμός αφορά στις 

απαντήσεις στη δεύτερη μεταβλητή, η οποία εδώ είναι ο βαθμός εφαρμογής (1-5) των ΚΠΕ. Για 

παράδειγμα το σημείο ΕΤΗΠ11 αφορά σε επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και πολύ μικρή 

(λίγη) εφαρμογή, το ΕΤΗΠ12 αφορά σε επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και μικρή (λίγη) 

εφαρμογή, κ.ο.κ. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ΠΑΑ και η ερμηνεία τους. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Από τον Πίνακα 3.19, φαίνεται ότι το ποσοστό ερμηνείας που παρέχουν οι τέσσερις πρώτοι άξονες 

είναι 79,54%, το οποίο είναι ικανοποιητικό, για την ερμηνεία του συγκεκριμένου προς ανάλυση 

φαινομένου. 

Πίνακας 3.19 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,21533          

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,0993355            46,13          46,13        |***************************************** 

   2       0,0294947            13,70          59,83        |************  

   3       0,0276418            12,84          72,67        |************  

   4       0,0148039              6,88          79,54        |******  

   5       0,0106058              4,93          84,47        |*****  

   6       0,0088205              4,10          88,56        |****   

   7       0,0069255              3,22          91,78        |***   

   8       0,0046823              2,17          93,96        |**   

   9       0,0041522              1,93          95,88        |**   

  10      0,0039765              1,85          97,73        |**   

  11      0,0028047              1,30          99,03        |**   

  12      0,0020697            0,96          99,99        |* 
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Β) Ανάλυση ανά άξονα  

Όπως αναφέρθηκε, για την ερμηνεία των παραγοντικών αξόνων χρησιμοποιούνται ο δείκτης CTR, 

αλλά και ο COR. Το μέσο CTR για το νέφος των γραμμών (ΚΠΕ) είναι 20 (Πίνακας 3.20), ενώ για 

το νέφος των στηλών είναι 66,67 (Πίνακας 3.21). Με αυτόν τον τρόπο επιλέγονται σημεία με CTR 

μεγαλύτερο από 40 και για τους τέσσερις άξονες. Ανάλογα, επιλέχθηκαν τα σημαντικότερα σημεία 

που ξεχωρίζουν με τη βοήθεια του δείκτη COR, με τιμές μεγαλύτερες από 400, 180, 140 και 110, 

αντίστοιχα ανά άξονα.  

Πίνακας 3.20 Συντεταγμένες, Συνεισφορές, Προβολές της εφαρμογής των ΚΠΕ  

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR Περιγραφή 

ΗΓΕΣ1 -587 720 69 -304 193 62 -154 49 17 -8 0 0 ΣΥΜ.ΔΙΟΙΚ. 
ΗΓΕΣ2 -49 20 0 -144 184 13 108 104 8 195 342 51 ΕΝΘ.ΔΙΟΙΚ. 
ΗΓΕΣ3 -123 466 3 -1 0 0 50 78 1 -63 120 5 ΚΑΙΝ. 
ΗΓΕΣ4 28 2 0 -334 340 75 276 234 55 -18 0 0 ΠΟΡΟΙ 
ΗΓΕΣ5 -492 796 46 -115 43 8 -171 96 20 -18 0 0 ΚΟΥΛΤ.ΠΟΙΟΤ. 
ΗΓΕΣ6 89 91 1 217 542 32 114 148 9 41 20 2 ΕΚΠ.ΔΙΟΙΚ. 
ΗΓΕΣ7 -266 310 14 -139 84 13 -268 315 51 78 27 8 ΕΝ.ΣΥΜ. 
ΠΕΛ1 -483 677 46 -192 107 24 -140 56 14 84 20 9 ΕΠΙΚ.ΠΕΛ. 
ΠΕΛ2 252 152 12 -327 254 72 -50 5 1 392 368 208 ΣΧΕΔ.ΠΡ. 
ΠΕΛ3 -500 820 50 -14 0 0 -101 33 7 -66 14 5 ΓΝ.ΑΓΟΡ 
ΠΕΛ4 175 482 6 138 298 12 33 18 0 -84 107 9 ΜΕΤΡ.ΙΚΑΝ. 
ΠΕΛ5 38 24 0 144 347 14 -46 33 1 -59 57 4 ΕΠΑΦ.ΠΕΛ. 
ΑΝΘ1 -181 386 6 24 6 0 11 1 0 -68 54 6 ΕΚΠΑΙΔ. 
ΑΝΘ2 168 243 5 -47 18 1 17 2 0 -148 187 29 ΑΝΘ.ΠΟΡΟΙ 
ΑΝΘ3 -123 173 3 -73 60 3 37 16 1 198 456 53 ΕΠΙΚΟΙΝ 
ΑΝΘ4 168 78 5 -338 314 77 254 179 47 -355 347 169 ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΑΝΘ5 -174 175 6 -152 134 15 111 72 9 156 143 33 ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ 
ΑΝΘ6 300 598 18 134 120 12 -68 30 3 -12 0 0 ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΝΘ7 -273 701 14 118 133 9 15 2 0 -48 21 3 ΓΝΩΣΗ 
ΑΝΘ8 -268 639 14 26 6 0 -43 16 1 -91 73 11 ΚΑΤΑΛ.ΠΡΟΣΩΠ 
ΑΝΘ9 33 6 0 251 355 42 211 250 32 79 35 8 ΚΑΤΑΝ.ΓΝΩΣ 

ΑΝΘ10 343 655 23 67 25 3 50 13 1 71 28 6 ΠΕΡ.ΕΡΓΑΣ. 
ΑΝΘ11 -243 383 11 47 15 1 -251 411 45 -110 78 16 ΑΡΜΟΔ.ΚΑΘΗΚ. 
ΑΝΘ12 514 758 53 184 96 22 -9 0 0 80 18 8 ΣΥΣΤ.ΑΞΙΟΛ. 
ΑΝΘ13 354 434 25 -206 145 28 -205 144 30 -34 3 1 ΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒ. 
ΑΝΘ14 315 426 20 212 192 30 -199 167 28 7 0 0 ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΜ1 -274 276 15 -61 13 2 133 66 12 280 292 106 ΣΥΝ.ΠΡΟΜ 
ΠΡΟΜ2 46 26 0 175 381 20 -126 194 11 -44 23 2 ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΜ 
ΠΡΟΜ3 1182 789 281 -240 32 38 -512 147 189 65 2 5 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΜ 
ΠΡΟΜ4 358 344 25 -263 184 46 300 241 65 -220 129 65 ΚΡΙΤ.ΠΟΙΟΤ. 
ΠΡΟΜ5 -201 295 8 174 225 20 90 60 5 -1 0 0 ΣΥΜ.ΠΡΟΜ 

ΣΤΡ1 -119 179 2 65 54 2 74 71 4 55 39 4 ΣΥΝΔ.ΜΕΟΙΚ.ΔΕ
ΙΚΤ ΣΤΡ2 161 254 5 -85 70 4 -5 0 0 -106 109 15 ΣΥΝΔ. ΜΕ 

ΣΤΡΑΤ ΣΤΡ3 -18 8 0 -61 108 2 41 50 1 -2 0 0 ΠΟΛ.ΣΤΟΧΩΝ 
ΣΤΡ4 144 94 4 259 301 45 320 461 74 116 60 18 ΤΜ.ΠΟΙΟΤ. 
ΣΤΡ5 -105 154 2 31 14 0 105 158 8 137 268 25 ΒΕΛΤ.ΠΡΑΚΤ 
ΣΤΡ6 -491 874 48 -75 20 3 -92 30 5 70 18 6 ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤ. 
ΣΤΡ7 325 550 21 223 259 33 -98 49 6 30 4 1 ΣΤΡΑΤ.ΑΝΑΘ. 
ΣΤΡ8 80 125 1 161 507 17 -18 5 0 -42 33 2 ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. 
ΔΙΕΡ1 9 1 0 -32 12 0 196 511 27 24 7 0 ΣΥΝΔ.ΠΛΗΡΟΦ 
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ΔΙΕΡ2 219 504 9 -59 35 2 51 28 1 -76 59 7 ΣΥΣΤ.ΑΝΑΛ.ΜΕΤ
Ρ ΔΙΕΡ3 272 244 14 -303 300 61 237 184 40 -103 34 14 ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤ 

ΔΙΕΡ4 299 336 18 -3 0 0 248 230 44 28 3 1 ΔΕΔΕΟΜ.ΔΙΑΘΕ
Σ ΔΙΕΡ5 -163 187 5 22 3 0 -226 361 36 -79 43 8 ΓΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔ 

ΔΙΕΡ6 66 18 0 59 14 2 -282 334 57 -117 56 18 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. 
ΔΙΕΡ7 153 225 4 247 591 41 -19 3 0 16 2 0 ΠΡΟΛ.ΕΛΑΤΩΜ 
ΔΙΕΡ8 -41 23 0 197 567 26 53 41 2 39 23 2 ΣΥΝΕΧ.ΕΛΕ 
ΔΙΕΡ9 -461 860 42 18 1 0 -112 50 8 -110 48 16 ΕΠΙΘ. 
ΔΙΕΡ10 -261 538 13 163 211 18 -18 2 0 -99 76 13 ΚΑΤΑΓΡ.ΠΟΙΟΤ. 
ΔΙΕΡ11 -227 446 10 186 301 23 54 25 2 -86 62 9 ΒΕΛΤ.ΜΕΘ.ΠΑΡ

ΑΓ  

 

Πίνακας 3.21 Συντεταγμένες, Συνεισφορές, Προβολές των ετών πιστοποίησης 

Κωδ.  #G1 COR CTR #G2 COR CTR #G3 COR CTR #G4 COR CTR 

ΕΤΗΠ11 526 84 11 
-

1024 
317 142 870 229 109 -946 271 241 

ΕΤΗΠ 12 
681 542 140 27 0 0 -566 373 346 126 18 32 

ΕΤΗΠ 13 
114 204 20 174 476 158 58 54 19 -87 117 78 

ΕΤΗΠ 14 
-278 632 89 -100 80 38 8 0 0 32 8 8 

ΕΤΗΠ 15 
-360 193 29 -499 370 193 125 23 13 415 257 268 

ΕΤΗΠ 21 
484 93 7 -872 302 77 202 16 4 -307 37 19 

ΕΤΗΠ 22 
772 601 114 -142 20 12 -348 121 82 90 8 10 

ΕΤΗΠ 23 
251 702 75 5 0 0 60 41 15 2 0 0 

ΕΤΗΠ 24 
-139 426 29 63 88 20 78 137 34 48 51 24 

ΕΤΗΠ 25 
-467 602 116 -96 25 16 -251 173 120 -162 72 93 

ΕΤΗΠ 31 
518 26 0 

-
1687 

278 0 943 87 0 732 52 0 

ΕΤΗΠ 32 
983 424 58 -739 239 110 -237 24 12 -461 93 86 

ΕΤΗΠ 33 
451 735 139 -86 26 16 74 19 13 69 17 22 

ΕΤΗΠ 34 
-32 30 1 105 351 64 74 175 34 18 10 4 

ΕΤΗΠ 35 
-448 685 147 -76 19 14 -235 187 144 -76 19 28 

 

Ο 1
ος

 παραγ.άξονας (Σχήματα 3.14, 3.15 με 46,13% ποσοστό ερμηνείας), διατάσσει από αριστερά 

προς τα δεξιά τις ερωτήσεις της εφαρμογής των ΚΠΕ, με τη σειρά των βαθμών: 5,4,3,1,2. Τα 

περισσότερα σημεία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένα κοντά στους βαθμούς 3,4. 

Ο άξονας αυτός, κατασκευάζεται κυρίως από τα παρακάτω σημεία:  

o με θετικές συντεταγμένες τα: ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟΜ3) με CTR=281, 

‘’Σύστημα αξιολόγησης’’ (ΑΝΘ12) με CTR=53, ‘’Έτη πιστοποίησης 0-7
 
έτη και μικρή 
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(λίγη) εφαρμογή’’ (ΕΤΗΠ12) με CTR=140, “Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης πάνω από 15 

και μέτρια εφαρμογή’’ (ΕΤΗΠ33) με CTR=139.  

o με αρνητικές τα: ‘’Περιβαλλοντικές επιπτώσεις’’ (ΣΤΡ6) με CTR=48, ‘’Επιθεωρήσεις’’ 

(ΔΙΕΡ9) με CTR=42, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης πάνω από 15 και βαθμό πολύ’’ 

(ΕΤΗΠ35) με CTR=147.  

Σε αυτόν τον άξονα, είναι επίσης σαφής η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων των 

ετών πιστοποίησης, καθώς εφαρμόζονται διαφορετικοί ΚΠΕ. Αναλυτικότερα:  

o επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης εφαρμόζουν αρκετά τους ΚΠΕ ‘’Συνεργασία με 

προμηθευτές’’, ‘’Μοιράζονται τη γνώση’’, ‘’Επιλογή κατάλληλου προσωπικού’’. Επίσης 

εφαρμόζουν πολύ λίγο τον ΚΠΕ ‘’Σύστημα αξιολόγησης’’. 

o επιχειρήσεις με 8-14 έτη πιστοποίησης, εφαρμόζουν αρκετά την ‘’Επικοινωνία’’, πολύ  τις 

‘’Επιθεωρήσεις’’ και πολύ λίγο το ‘’Σύστημα αξιολόγησης’’. 

o επιχειρήσεις με περισσότερα από 15 έτη πιστοποίησης, εφαρμόζουν πολύ λίγο τον ΚΠΕ 

‘’Σύστημα αξιολόγησης’’. Ακόμη εφαρμόζουν λίγο τον ΚΠΕ ‘’Εκπαίδευση των 

προμηθευτών’’ και εφαρμόζουν πολύ τους παράγοντες ‘’Περιβαλλοντικές επιπτώσεις’’ και 

‘’Επιθεωρήσεις’’. Τέλος εφαρμόζουν αρκετά τους ‘’Ενθάρρυνση από τη διοίκηση’’, 

‘’Συνεχείς έλεγχοι’’ και ‘’Πολιτική στόχων’’. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.14 1
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 

 

 
 
 
 

 

 

Σχήμα 3.15 1
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 
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Ο 2
ος

 άξονας (Σχήματα 3.16, 3.17) έχει ποσοστό ερμηνείας 13,70%. Διατάσσει στην αριστερή 

πλευρά τους ΚΠΕ με βαθμό 1, στη δεξιά αυτούς με βαθμούς 3 και 4 και στο κέντρο υπάρχουν αυτοί 

με τους βαθμούς 2 και 5.  

Στην κατασκευή του ίδιου παραγοντικού άξονα, συμβάλλουν περισσότερο τα σημεία: 

o έχοντας θετικές συντεταγμένες τα: ‘’Σχεδιασμός προϊόντος’’ (ΠΕΛ2) με CTR=72, 

‘’Εργαζόμενοι είναι γνώστες της ποιότητας’’ (ΑΝΘ9) με CTR=74, ‘’Ρόλος τμήματος 

ποιότητας’’ (ΣΤΡ4) με CTR=45, ‘’Πρόληψη ελαττωματικών’’ (ΔΙΕΡ7) με CTR=41, ‘’Έτη 

πιστοποίησης 0-7’’και βαθμό3’’(ΕΤΗΠ13)’’ με CTR=158.  

o με αρνητικές τα: ‘’Δέσμευση διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ1) με CTR=62, ‘’Πόροι’’ (ΗΓΕΣ4) με 

CTR=75, ‘’Κίνητρα’’ (ΑΝΘ4) με CTR=77, ‘’Επιλογή με κριτήρια ποιότητας’’ (ΠΡΟΜ4) με 

CTR=46, ‘’Γνώση στατιστικής’’ (ΔΙΕΡ3) με CTR=61, ‘’Επιχειρήσεις με ΕΤΗΠ 0-7 και 

βαθμό5’’ (ΕΤΗΠ15) με CTR=193, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 με βαθμό 1’’ 

(ΕΤΗΠ11) με CTR=142. 

Συνεπώς σε αυτόν τον άξονα, αντιτίθενται επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης που εφαρμόζουν 

αρκετά και αυτές με έτη πιστοποίησης παραπάνω από 15 που εφαρμόζουν λίγο τους ΚΠΕ των 

πόρων και κινήτρων, με αυτές που έχουν 0-7 έτη πιστοποίησης και εφαρμόζουν μέτρια το σχεδιασμό 

προϊόντος και το ρόλο του τμήματος ποιότητας. Είναι επίσης εμφανής  η διαφοροποίηση στην 

εφαρμογή των ΚΠΕ, λόγω διαφορετικών των ετών πιστοποίησης, ειδικά ανάμεσα σε επιχειρήσεις με 

λίγα έτη πιστοποίησης και στις άλλες δύο κατηγορίες (8-14 και παραπάνω από 15 ετών 

πιστοποίησης), οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.16 2
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.17 2
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 
 

Στον 3
ο
 άξονα (Σχήματα 3.18, 3.19), ο οποίος έχει ένα ποσοστό ερμηνείας 12,84%, διακρίνεται ότι 

τα περισσότερα σημεία συγκεντρώνονται στο κέντρο, όπου βρίσκονται οι βαθμοί 3,4,5.  

Τα σημεία με τη μεγαλύτερη συμβολή στην κατασκευή του άξονα, είναι:  

o με θετικές συντεταγμένες τα: ‘’Ρόλος τμήματος ποιότητας’’ (ΣΤΡ4) με CTR=74, ‘’Επιλογή 

προμηθευτών με κριτήρια ποιότητας’’ (ΠΡΟΜ4) με CTR= 65.  

o με αρνητικές τα: ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης >15 και πολύ εφαρμογή’’ (ΕΤΗΠ35) με 

CTR= 144, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 8-14 και πολύ εφαρμογή’’ (ΕΤΗΠ25) με 

CTR= 120, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και λίγη εφαρμογή’’ (ΕΤΗΠ12) με 

CTR= 346, ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟΜ3) με CTR= 189, ‘’Χρήση εργαλείων’’ 

(ΔΙΕΡ6) με CTR= 57. 

Επομένως σε αυτόν τον άξονα, επιχειρήσεις με 0-7 και 8-14 έτη πιστοποίησης, εφαρμόζουν πολύ 

λίγο την εκπαίδευση προμηθευτών, τη χρήση εργαλείων και αντιτίθενται με επιχειρήσεις με έτη 

πιστοποίησης 0-7 και παραπάνω από 15, που εφαρμόζουν λίγο τον ΚΠΕ του ρόλου του τμήματος 

ποιότητας και την επιλογή προμηθευτών με κριτήρια ποιότητας. 
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Σχήμα 3.18 3
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.19 3
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 

 

Ο 4
ος

 άξονας (Σχήματα 3.20,3.21) περιγράφει το 6,88% του ερευνώμενου θέματος.  

Στην κατασκευή του άξονα αυτού συμβάλλουν κυρίως, έχοντας θετικές συντεταγμένες τα 

σημεία: ‘’Σχεδιασμός προϊόντος’’ (ΠΕΛ2) με CTR=208, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και 

βαθμό 5’’ (ΕΤΗΠ15) με CTR= 268, ‘’Συνεργασία με προμηθευτές’’ (ΠΡΟΜ1) με CTR=101 και με 

αρνητικές τα: ‘’Κίνητρα’’ (ΑΝΘ4) με CTR=169, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και βαθμό 

1’’ (ΕΤΗΠ11) με CTR= 241. 

Τελική διαπίστωση σ’ αυτόν τον άξονα, είναι ότι οι επιχειρήσεις με λίγα έτη πιστοποίησης, 

εφαρμόζουν πολύ λίγο τα κίνητρα και εφαρμόζουν πολύ το σχεδιασμό του προϊόντος.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.20 4
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.21 4
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 
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Γ) Ερμηνεία 1
ου

 παραγοντικού επιπέδου 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Σχήματα 3.22, 3.23) έχει ποσοστό ερμηνείας 59,83% και είναι 

εμφανής η διαφορά στις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Από το 

Σχήμα 3.20 που συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία, φαίνεται ότι κοντά στο βαθμό 5, είναι 

τα σημεία-ΚΠΕ ‘’Δέσμευση διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ1), ‘’Επικέντρωση στον πελάτη’’ (ΠΕΛ1), 

‘’Κουλτούρα ποιότητας’’ (ΗΓΕΣ5) και στο βαθμό 2-3 τα ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟΜ3), 

‘’Λήψη πρωτοβουλιών από εργαζόμενους’’ (ΑΝΘ13), ‘’Κριτήρια επιλογής προμηθευτών’’ 

(ΠΡΟΜ4). 
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Σχήμα 3.22 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.23 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο με τα σημαντικότερα σημεία 

 

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Από τις παραπάνω αναλύσεις των δεικτών ερμηνείας, των αξόνων και του παραγοντικού 

διαγράμματος, είναι εμφανές ότι τα σημεία ίδιου βαθμού, αλλά διαφορετικής κατηγορίας ετών 

πιστοποίησης (για παράδειγμα τα ΕΤΗΠ11-ΕΤΗΠ21-ΕΤΗΠ31) δεν είναι αρκετά κοντά, το οποίο 

καταδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές κλάσεις της μεταβλητής ‘’έτη 

πιστοποίησης’’. Είναι διακριτή μια διαφορά υπέρ των επιχειρήσεων με περισσότερα έτη 

πιστοποίησης, καθώς εμφανίζουν καλύτερη βαθμολογία στη μεταβλητή της εφαρμογής των ΚΠΕ.  

Πιο συγκεκριμένα: οι επιχειρήσεις με πάνω από 15 έτη πιστοποίησης εφαρμόζουν 

περισσότερο τους ΚΠΕ ‘’Περιβαλ.επιπτώσεις’’ και ‘’Επιθεωρήσεις’’. Τον ΚΠΕ ‘’Επιθεωρήσεις’’ 

εφαρμόζουν και οι επιχειρήσεις με 8-14 έτη πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης 

εφαρμόζουν περισσότερο τον ΚΠΕ ‘’Συνεργασία με προμηθευτές’’ και λιγότερο τους ‘’Εκπαίδευση 

προμηθευτών’’ και ‘’Σύστημα αξιολόγησης’’. Ο ΚΠΕ  ‘’Σύστημα αξιολόγησης’’ εφαρμόζεται λίγο 

και από τις επιχειρήσεις με 8-14 έτη πιστοποίησης . 
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Γενικά διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευση των προμηθευτών είναι ένας ΚΠΕ που ξεχωρίζει 

αρνητικά στις περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά επίσης αρνητικές επιδόσεις παρουσιάζουν η λήψη 

πρωτοβουλιών από εργαζόμενους και τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών. Από τη θετική 

πλευρά ξεχωρίζει η δέσμευση της διοίκησης, η επικέντρωση στον πελάτη και η κουλτούρα 

ποιότητας. 

 

3.6.4 Συγκριτική μελέτη σημασίας ΚΠΕ των επιχειρήσεων μόνο με ISO 9001 και εκείνων με 

επιπλέον ΣΔΠ  

Εδώ εξετάζεται η ενδεχόμενη διαφοροποίηση της σημασίας των ΚΠΕ από την εφαρμογή μόνο του 

ISO 9001 ή την εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ. Ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης χρησιμοποιείται 

πάλι στα δεδομένα, πριν την ανάλυση με την ΠΑΑ. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας συγκριτικής 

αξιολόγησης που αναλύεται, έχει ως γραμμές τη σημασία των 50 ΚΠΕ και ως στήλες τις δύο ομάδες 

της μεταβλητής ‘’Εφαρμογή μόνο του ISO 9001’’, που η κάθε μία διαιρείται δύο κατηγορίες 1:ναι, 

2:όχι. Η κωδική ονομασία της εφαρμογής μόνο του ISO είναι ‘’ISO1’’, ενώ της εφαρμογής και 

άλλου ΣΔΠ είναι ‘’ISO2’’. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Επιλέγονται για ερμηνεία οι 3 πρώτοι άξονες, οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα καλό ποσοστό 

ερμηνείας του φαινομένου, 83,35% (Πίνακας 3.22). 

Πίνακας 3.22 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,16571         

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,0862792            52,07          52,07        |***************************************** 

   2       0,0348732            21,04          73,11        |*****************    

   3       0,0169727            10,24          83,35        |********     

   4       0,0081891              4,94          88,29        |****      

   5       0,0066353              4,00          92,30        |****      

   6       0,0059864              3,61          95,91        |***      

   7       0,0037212              2,25          98,16        |**      

   8       0,0030506              1,84        100,00        |**      

   9       0,0000067              0,00        100,00        |*      

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Οι δείκτες ερμηνείας του φαινομένου, ακολουθούν στους Πίνακες 3.23 και 3.24. Επιλέγονται να 

αναφερθούν σημεία με CTR μεγαλύτερο από 60 σε όλους τους άξονες και COR μεγαλύτερο από 730 

στον 1
ο
 άξονα, μεγαλύτερο από 160 στον 2

ο
 άξονα και μεγαλύτερο από 160 στον 3

ο
. 
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Πίνακας 3.23 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής της σημασίας των ΚΠΕ 

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR Περιγραφή 

ΗΓΕΣ1 698 849 113 -225 88 28 170 50 34 ΣΥΜ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ2 107 275 2 92 202 4 21 11 0 ΕΝΘ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ3 -246 711 13 7 0 0 124 184 18 ΚΑΙΝ. 

ΗΓΕΣ4 215 385 10 -148 180 12 74 45 6 ΠΟΡΟΙ 

ΗΓΕΣ5 629 962 91 -87 18 4 13 0 0 ΚΟΥΛΤ.ΠΟΙΟΤ. 

ΗΓΕΣ6 -19 2 0 305 667 53 -157 175 29 ΕΚΠ.ΔΙΟΙΚ. 

ΗΓΕΣ7 262 814 15 -54 34 1 53 33 3 ΕΝ.ΣΥΜ. 

ΠΕΛ1 195 378 8 -195 373 21 82 67 8 ΕΠΙΚ.ΠΕΛ. 

ΠΕΛ2 -372 338 32 -393 377 88 -131 41 20 ΣΧΕΔ.ΠΡ. 

ΠΕΛ3 63 113 0 137 528 10 13 5 0 ΓΝ.ΑΓΟΡ 

ΠΕΛ4 -22 8 0 152 421 13 -125 281 18 ΜΕΤΡ.ΙΚΑΝ. 

ΠΕΛ5 -50 36 0 178 480 18 15 3 0 ΕΠΑΦ.ΠΕΛ. 

ΑΝΘ1 577 740 77 -244 131 33 222 109 58 ΕΚΠΑΙΔ. 

ΑΝΘ2 -72 18 1 -366 483 76 -219 173 56 ΑΝΘ.ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΘ3 417 907 40 -70 25 2 57 17 3 ΕΠΙΚΟΙΝ 

ΑΝΘ4 -116 69 3 -300 467 51 20 2 0 ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΑΝΘ5 222 538 11 33 12 0 -106 120 13 ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ 

ΑΝΘ6 -361 686 30 111 66 7 200 212 47 ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΝΘ7 105 426 2 23 21 0 7 2 0 ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΘ8 -57 115 0 -16 8 0 31 36 1 ΚΑΤΑΛ.ΠΡΟΣΩΠ 

ΑΝΘ9 -387 596 34 289 334 48 -60 14 4 ΚΑΤΑΝ.ΓΝΩΣ 

ΑΝΘ10 -264 600 16 97 82 5 106 98 13 ΠΕΡ.ΕΡΓΑΣ. 

ΑΝΘ11 102 111 2 241 612 33 -135 190 21 ΑΡΜΟΔ.ΚΑΘΗΚ. 

ΑΝΘ12 -245 588 13 86 73 4 -74 52 6 ΣΥΣΤ.ΑΞΙΟΛ. 

ΑΝΘ13 -194 259 8 -126 109 9 -35 8 1 ΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒ. 

ΑΝΘ14 -145 267 4 185 442 19 -33 13 1 ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΡΟΜ1 -3 0 0 48 222 1 19 37 0 ΣΥΝ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ2 -228 555 12 116 145 7 151 244 26 ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ3 -899 793 186 57 3 1 408 164 196 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΜ 

ΠΡΟΜ4 151 313 5 133 245 10 -71 68 5 ΚΡΙΤ.ΠΟΙΟΤ. 

ΠΡΟΜ5 71 195 1 106 435 6 1 0 0 ΣΥΜ.ΠΡΟΜ 

ΣΤΡ1 -289 528 19 -208 273 24 1 0 0 ΣΥΝΔ.ΜΕΟΙΚ.ΔΕΙΚΤ 

ΣΤΡ2 77 71 1 -143 243 11 -1 0 0 ΣΥΝΔ. ΜΕ ΣΤΡΑΤ 

ΣΤΡ3 -444 324 45 -397 259 90 -392 253 180 ΠΟΛ.ΣΤΟΧΩΝ 

ΣΤΡ4 -139 247 4 159 329 14 -86 93 8 ΤΜ.ΠΟΙΟΤ. 

ΣΤΡ5 245 897 13 23 8 0 64 62 4 ΒΕΛΤ.ΠΡΑΚΤ 

ΣΤΡ6 517 913 62 -35 4 0 -3 0 0 ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤ. 

ΣΤΡ7 -210 427 10 225 497 29 -40 15 1 ΣΤΡΑΤ.ΑΝΑΘ. 

ΣΤΡ8 50 75 0 151 691 13 16 7 0 ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. 

ΔΙΕΡ1 32 38 0 103 402 6 13 6 0 ΣΥΝΔ.ΠΛΗΡΟΦ 

ΔΙΕΡ2 86 68 1 -198 354 22 70 45 5 ΣΥΣΤ.ΑΝΑΛ.ΜΕΤΡ 

ΔΙΕΡ3 -348 399 28 -340 381 66 -26 2 0 ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤ 

ΔΙΕΡ4 -291 372 19 -288 363 47 -151 99 26 ΔΕΔΕΟΜ.ΔΙΑΘΕΣ 

ΔΙΕΡ5 165 680 6 61 94 2 48 57 2 ΓΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔ 

ΔΙΕΡ6 -36 15 0 -66 53 2 167 356 33 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. 

ΔΙΕΡ7 -134 431 4 117 332 7 63 97 4 ΠΡΟΛ.ΕΛΑΤΩΜ 

ΔΙΕΡ8 -112 279 2 5 0 0 107 256 13 ΣΥΝΕΧ.ΕΛΕ 

ΔΙΕΡ9 267 431 16 200 242 23 -200 239 46 ΕΠΙΘ. 
ΔΙΕΡ10 214 573 10 150 285 13 -82 83 7 ΚΑΤΑΓΡ.ΠΟΙΟΤ. 
ΔΙΕΡ11 191 208 8 282 450 45 -233 305 63 ΒΕΛΤ.ΜΕΘ.ΠΑΡΑΓ 
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Πίνακας 3.24 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής ‘’εφαρμογής κι άλλου ΣΔΠ’’ 

Κωδ. #G1 COR CTR #G2 COR CTR #G3 COR CTR 

ISO11 -879 81 8 -1724 312 85 -1525 244 136 

ISO12 -491 161 16 -701 328 84 -255 43 22 

ISO13 -499 791 267 -37 4 3 231 170 293 

ISO14 16 9 0 122 525 110 -88 267 116 

ISO15 463 733 249 -217 160 134 43 6 11 

ISO21 -896 100 9 -1763 388 89 -868 94 44 

ISO22 -582 135 19 -1163 540 193 -533 113 83 

ISO23 -507 746 178 -189 103 61 112 36 44 

ISO24 -111 265 35 138 413 136 -84 151 102 

ISO25 278 803 201 -64 41 25 80 67 85 

 

Στον 1
ο
 παραγοντικό άξονα (Σχήματα 3.24, 3.25) που έχει ποσοστό ερμηνείας 52,07%, είναι 

εμφανές ότι οι βαθμοί διατάσσονται από το 1 ως το 5. Τα περισσότερα σημεία συγκεντρώνονται 

στους βαθμούς 3,4,5. 

Στην κατασκευή αυτού του άξονα συμβάλλουν περισσότερο έχοντας θετικές συντεταγμένες, 

τα σημεία: ‘’Συμμετοχή διοίκησης’’ (ΗΓΕΣ1) με CTR=113, ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή μόνο ISO 

9001 και βαθμό 5’’ (ISO15) με CTR=249 και με αρνητικές τα: ‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ 

(ΠΡΟΜ3) με CTR=186, ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή μόνο ISO 9001 και βαθμό 3’’ (ISO13) με 

CTR=267. 

Επομένως στον 1
ο
 άξονα, δε δίνεται σημασία στην εκπαίδευση προμηθευτών από 

επιχειρήσεις που έχουν μόνο ISO, αλλά και από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και άλλα ΣΔΠ. Οι 

επιχειρήσεις με εφαρμογή και άλλων ΣΔΠ δίνουν πολύ σημασία στην ενεργό συμμετοχή της 

διοίκησης, στη βελτίωση πρακτικών, στις επιθεωρήσεις-ελέγχους και αρκετή σημασία στα Κίνητρα. 

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο ISO 9001, θεωρούν πολύ σημαντικούς ΚΠΕ την επικοινωνία, 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αρκετά σημαντικό τη Σύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα. 
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Σχήμα 3.24 1
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.25 1
ος

 παραγοντικός άξονας σημαντικότερων σημείων 

Στο 2
ο
 άξονα (Σχήματα 3.26, 3.27) με ποσοστό ερμηνείας 21,04%, διατάσσονται από αριστερά οι 

βαθμοί από 1,2,3 και καταλήγουν δεξιά στους 5,4. 

Περισσότερο συμβάλλουν στην κατασκευή του άξονα, έχοντας θετικές συντεταγμένες τα 

σημεία: ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ και βαθμό 4’’ (ISO24) με CTR=146. Με 

αρνητικές τα: ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ και βαθμό 2’’ (ISO22) με CTR=193, 

‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ και βαθμό 5’’ (ISO15) με CTR=134, ‘’Πολιτική στόχων 

‘’(ΣΤΡ3) με CTR=90, ‘’Σχεδιασμός προϊόντος’’ (ΠΕΛ2) με CTR=88.  

Τα σημεία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένα γύρω από τους βαθμούς 3,4,5. Διαπιστώνεται 

διαφοροποίηση σε σχέση με την εφαρμογή ή όχι μόνο του ISO 9001. Οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν μόνο το ISO 9001, δίνουν πολύ σημασία σε ΚΠΕ που οι επιχειρήσεις με άλλα ΣΔΠ 

δίνουν μέτρια. Οι επιχειρήσεις μόνο με ISO έδωσαν μέτρια σημασία σε ΚΠΕ που οι επιχειρήσεις με 

άλλα ΣΔΠ έδωσαν πολύ.  
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Σχήμα 3.26 2
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.27 2
ος

 παραγοντικός άξονας των σημαντικότερων σημείων 

Ο 3
ος

 παραγοντικός άξονας (Σχήματα 3.28, 3.29) ερμηνεύει ποσοστό 10,24% της συνολικής 

αδράνειας του φαινομένου.  

Περισσότερο συμβάλλουν στην κατασκευή του άξονα, με θετικές συντεταγμένες τα σημεία: 

‘’Εκπαίδευση προμηθευτών’’ (ΠΡΟΜ3) με CTR=196, ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή μόνο ISO και 

μέτρια σημασία’’ (ISO13) με CTR=293 και με αρνητικές τα: ‘’Επιχειρήσεις με εφαρμογή μόνο ISO 

και πολύ λίγη σημασία’’ (ISO11) με CTR=136, ‘’Πολιτική στίχων’’ (ΣΤΡ3) με CTR=180, 

‘’Βελτίωση μεθόδων παραγωγής’’ (ΔΙΕΡ11) με CTR=63. 

Σε αυτήν την ανάλυση τα σημεία που συμβολίζουν την εφαρμογή μόνο του ISO 9001, όπως 

τα ISO11 και ISO13 ξεχωρίζουν σε σχέση με άλλα Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει διαφοροποίηση με 

τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κι άλλο ΣΔΠ. 
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Σχήμα 3.28 3
ος

 παραγοντικός άξονας όλων των σημείων 
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Σχήμα 3.29 3
ος

 άξονας σημαντικότερων σημείων  

 

Γ) Ερμηνεία 1
ου

 παραγοντικού επιπέδου  

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήματα 3.30, 3.31) με ποσοστό ερμηνείας 73,11%, φαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο ISO 9001, δίνουν πάρα πολύ σημασία στη συμμετοχή της 

διοίκησης και της εκπαίδευσης του προσωπικού και αυτές με άλλα ΣΔΠ, στην ενεργό συμμετοχή της 

διοίκησης. 
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Σχήμα 3.30 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο όλων των σημείων  
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Σχήμα 3.31 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο σημαντικότερων σημείων  

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ανάλυση είναι εμφανής η διαφοροποίηση στη σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ, 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο το ISO 9001 και σε αυτές που εφαρμόζουν και άλλα 

ΣΔΠ.  

Έτσι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο το ISO 9001, δίνουν περισσότερη σημασία στον 

ΚΠΕ της εκπαίδευσης, ενώ οι επιχειρήσεις με άλλο ΣΔΠ, στον ΚΠΕ της συμμετοχής της διοίκησης. 

Αυτές δηλαδή που εφαρμόζουν μόνο το ISO 9001 κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί σημασία στην 

εκπαίδευση, για να πετύχει το μοναδικό ΣΔΠ που είχαν σε εφαρμογή. Αυτές που εφαρμόζουν και 

άλλα ΣΔΠ κρίνουν ότι πρέπει να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή των μελών της διοίκησης, στην 

προσπάθεια για εφαρμογή ενός ΣΔΠ.  

Γενικά μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δίνεται περισσότερη σημασία στους ΚΠΕ από 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κι άλλο/α ΣΔΠ (εκτός από το ISO 9001), όπως διαπιστώθηκε και στην 

έρευνα των Ismyrlis & Moschidis (2013b). 
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3.7 Αποτελέσματα άλλων εργασιών-σύγκριση με παρούσα 

Τα αποτελέσματα για τη σημασία και την εφαρμογή των ΚΠΕ ενός ΣΔΠ, που προκύπτουν στην 

παρούσα διατριβή με τη μορφή περιγραφικών χαρακτηριστικών, όπως μέσων όρων, αλλά και από 

την ανάλυση με την ΠΑΑ, σχετίζονται με αντίστοιχα άλλων ερευνών οι οποίες έχουν γίνει 

παγκοσμίως. Θα ακολουθήσει σύγκριση με αυτές τις έρευνες, αλλά επίσης και με εργασίες που 

αφορούσαν στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας μόνο σε ελληνικές επιχειρήσεις.  

Επιπλέον αναφέρονται άλλες εργασίες (Πίνακας 3.25), που έχουν ήδη δημοσιευτεί και 

περιέχουν αναλύσεις με στοιχεία από το παρόν ερωτηματολόγιο και το δείγμα των επιχειρήσεων. Σε 

αυτές τις εργασίες, για την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε επίσης η μεθοδολογία της 

ΠΑΑ ή της MCA. 

Πίνακας 3.25 Αποτελέσματα άλλων εργασιών με δεδομένα του παρόντος ερωτηματολογίου 

Έρευνες Ερευνήθηκε η 

διαφορά σημασίας-

εφαρμογής 

Μεταβλητές που 

ερευνήθηκαν  

Επίδραση 

δημογραφικών 

μεταβλητών 

 

Επίδραση άλλων 

μεταβλητών  

Ismyrlis & 

Moschidis 

2013b 

 

Όχι -Εργαλεία 

-ΣΔΠ 

-ΚΠΕ σημασία 

-Ετη πιστοποίησης*, 

-Μέγεθος* 

-Εφαρμογή ή όχι μόνο 

του ISO* 

Χρήση εργαλείων 

επηρεάζεται από επίπεδο 

ΔΟΠ ή ποιότητας  

Ismyrlis et al., 

2015 

 

Ναι -ΚΠΕ σημασία 

-Μέγεθος* 

-Ετη λειτoυργίας**  

-Κλάδος** 

 

Ismyrlis & 

Moschidis 

2015 

 

Όχι -Επιδόσεις 

-ΚΠΕ σημασία 

-Ετη πιστοποίησης*  

-Μέγεθος* 

-Εφαρμογή ή όχι μόνο 

του ISO* 

-Ετη λειτoυργίας** 

-Κλάδος** 

Επιδόσεις επηρεάζονται 

από σημασία ΚΠΕ 

*διαπιστώθηκε διαφοροποίηση 

** δε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση 
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3.7.1 Σημαντικότεροι ΚΠΕ 

Εδώ αναφέρονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους ΚΠΕ, οι οποίοι είναι σημαντικά 

στοιχεία, που αποτυπώνουν πολλές πτυχές της λειτουργίας ενός συστήματος ποιότητας. Αυτά 

συγκρίνονται με αντίστοιχες έρευνες παγκοσμίως και με συγκεκριμένη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε για την Ελλάδα. 

Σημαντικότεροι παραγόντες και ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας 

Στον Πίνακα Α1 όπου καταγράφονται αρκετές έρευνες για τη σημαντικότητα παραγόντων των ΚΠΕ 

συστημάτων ποιότητας, προκύπτει ότι η ‘’ηγεσία’’ είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και ο 

λιγότερο σημαντικός είναι η ‘’συμμετοχή των εργαζομένων’’. Αυτό συμβαδίζει με τα δεδομένα της 

παρούσας διατριβής. Ειδικά η ηγεσία είναι ο παράγοντας με το μεγαλύτερο μέσο όρο σε σημασία 

και εφαρμογή (βλ. Πίνακα 3.8). Όμως ο παράγοντας διαχείριση διεργασιών παρουσιάζει επίσης 

μεγάλους μ.ο. σε αρκετές έρευνες, ενώ στην παρούσα παρατηρείται ότι δε συγκεντρώνει μεγάλες 

βαθμολογίες. 

Από τους ΚΠΕ, αυτοί που ξεχωρίζουν, από τα δεδομένα της διατριβής, συγκεντρώνοντας 

μεγάλους βαθμούς (4-5) σε σημαντικότητα και εφαρμογή είναι οι: δέσμευση διοίκησης, κουλτούρα 

ποιότητας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκπαίδευση προσωπικού, επικέντρωση στον πελάτη. Με 

τους πιο χαμηλούς βαθμούς ξεχωρίζουν οι: εκπαίδευση προμηθευτών, σύστημα αξιολόγησης 

ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία ομάδων και γνώση στατιστικής. 

Μ.ο. εφαρμογής παραγόντων των ΚΠΕ στο μοντέλο ομαδοποίησης του EFQM σε ελληνικές 

επιχειρήσεις 

Για να συγκριθούν τα αποτελέσματα με αντίστοιχα άλλων εργασιών στην Ελλάδα, αναζητήθηκε 

παρόμοια εργασία με ομαδοποιημένους τους ΚΠΕ ενός συστήματος ποιότητας. Η πιο πρόσφατη 

έρευνα από αυτές, πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές πιστοποιημένες με ISO 9000 επιχειρήσεις και 

ομαδοποιούσε τους ΚΠΕ στα πέντε κριτήρια του μοντέλου EFQM (Κοεμτζή, 2008). Για να υπάρχει 

άμεση σύγκριση, έγινε ανάλογη ομαδοποίηση των 50 ΚΠΕ της παρούσας στους ίδιους πέντε 

παράγοντες. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, είναι εμφανής η μείωση των μ.ο. της 

εφαρμογής των παραγόντων των ΚΠΕ, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Ο μέσος όρος της 

διαφοράς των πέντε παραγόντων είναι 0,38. Ειδικά, στον παράγοντα ‘’Διαδικασίες/προϊόν’’, η 

μείωση είναι αρκετά σημαντική, σχεδόν 0,62. Η μείωση της εφαρμογής των ΚΠΕ, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ομαλή λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας, αφού όπως έχει 

αναφερθεί, οι ΚΠΕ είναι τα κύρια και απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργία του. 
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3.7.2 Διαφορές σημασίας-εφαρμογής των ΚΠΕ 

Στο Παράρτημα Α-Πίνακας Α2, υπάρχουν έρευνες που περιέχουν αποτελέσματα σχετικά με τη 

μέτρηση των ΚΠΕ σε συστήματα ποιότητας, όπου διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στη 

σημαντικότητα και στην εφαρμογή τους. Βεβαίως αυτές οι εργασίες, αφορούσαν κυρίως ΚΠΕ της 

μεθοδολογίας της ΔΟΠ και οι διαφορές είναι αρκετά μεγαλύτερες, ενώ στην παρούσα εργασία η 

διαφορά είναι περίπου 0,50 κατά μέσο όρο. Αυτό ίσως είναι ένδειξη ότι, επειδή το ISO 9001 έχει 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, οδηγίες και κατευθύνσεις, δεν επιτρέπονται μεγάλες αποκλίσεις από 

το ήδη σχεδιασμένο πρόγραμμα ποιότητας. 

Από έρευνα των Kumar et al. (1999) έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις, παρά το ότι είχαν 

εγκατεστημένα προς λειτουργία τα συστήματα και τις πρακτικές ποιότητας, υπήρχε μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στα επίπεδα σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την απόδοση της επιχείρησης σε ζητήματα ποιότητας. Σε άλλη εργασία του Munizu 

(2013), είναι εμφανές ότι στις επιχειρήσεις της έρευνας, το ποσοστό εφαρμογής των πρακτικών της 

ΔΟΠ ήταν 55%, ενώ το ποσοστό της σημασίας ήταν 88%. 

Η διαφορά σημασίας και εφαρμογής των ΚΠΕ, είναι εμφανής και στην παρούσα εργασία, 

ειδικά στην ανάλυση που έγινε με τη βοήθεια της ΠΑΑ (βλ. Υποενότητα 3.6.2), αλλά έχει αναφερθεί 

επίσης και στην έρευνα των Ismyrlis et al. (2015).  

 

3.7.3 Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές  

Στην παρούσα διατριβή, συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές, όπως το μέγεθος, τα έτη 

πιστοποίησης, η εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ, επηρεάζουν τη σημασία, αλλά και την εφαρμογή των 

ΚΠΕ (βλ. Υποενότητες 3.6.1, 3.6.2, Πίνακα 3.11). Στην εργασία των Ismyrlis & Moschidis (2015) οι 

τρεις παραπάνω μεταβλητές, αποδείχθηκε επιπλέον ότι επηρεάζουν τη σημασία που δίνεται στους 

ΚΠΕ. Το μέγεθος ήταν επίσης καθοριστικό για τη σημασία των ΚΠΕ στην εργασία των Ismyrlis & 

Moschidis (2013b). 

Στην εργασία του Munizu (2013), τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν, ότι δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στη σημασία που δίνεται στην εφαρμογή της ΔΟΠ μεταξύ μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, σε σχέση με συγκεκριμένες αντιλήψεις για την ποιότητα. Όμως οι Stephens et al. 

(2005), αναφέρουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις πρακτικές ποιότητας που απαιτούνται, 

αλλά όχι πλήρως και ότι το θέμα της ύπαρξης των απαραίτητων πόρων είναι ένα σημαντικό εμπόδιο 

για αυτές. 
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 Είναι δηλαδή εμφανής η επίδραση των συγκεκριμένων μεταβλητών στην εφαρμογή και 

σημασία των ΚΠΕ, αλλά και στη διαφορά τους (βλ. Πίνακα 3.11 και Υποενότητα 3.6.2). 

Μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις δίνουν περισσότερη σημασία, εφαρμόζουν περισσότερο τους 

ΚΠΕ και σε αυτές διαπιστώνεται μικρότερη διαφορά ανάμεσα στη σημασία και εφαρμογή των ΚΠΕ 

ενός συστήματος ποιότητας. Το συμπέρασμα αυτό βέβαια ενισχύει όλα τα επιχειρήματα υπέρ της 

θετικής επίδρασης που έχει το μεγαλύτερο μέγεθος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, αυτό το 

χαρακτηριστικό φαίνεται ότι τις βοηθάει και στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που υφίσταται, 

καθώς έχουν περισσότερα μέσα και δυνατότητες για να την αντιμετωπίσουν. 

 Τα έτη πιστοποίησης φαίνεται επίσης ότι επηρεάζουν τη σημασία και την εφαρμογή των 

ΚΠΕ (βλ.Υποενότητα 3.6.3). Οι επιχειρήσεις που έχουν εμπειρία περισσότερων ετών πιστοποίησης, 

ίσως επειδή εφαρμόζουν μεγάλο χρονικό διάστημα τις απαιτήσεις ενός ΣΔΠ, γνωρίζουν καλύτερα 

ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν και σε ποια σημεία να δώσουν έμφαση για να επιτύχει η 

λειτουργία του συστήματος.  

 Η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου ΣΔΠ επιδρά με τον ίδιο τρόπο στη σημασία και εφαρμογή 

των ΚΠΕ (βλ.Υποενότητα 3.6.4). Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κι άλλο ή άλλα ΣΔΠ, έχουνε 

μεγαλύτερη εμπειρία και μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα ΣΔΠ με τρόπο 

που να είναι πιο εποικοδομητικός και να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας. 

 

3.8 Συμπεράσματα-ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε προσπάθεια αναζήτησης και παρουσίασης των σημαντικότερων ΚΠΕ που 

δύνανται να αξιολογήσουν τη λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας. Μέσω μιας δυναμικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συγκεντρώθηκαν πενήντα ΚΠΕ, για τους οποίους οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τη σημασία που τους αποδίδουν και την 

εφαρμογή τους στην πράξη. Επιπλέον, προτάθηκε μια νέα ομαδοποίηση των ΚΠΕ ενός συστήματος 

ποιότητας σε έξι παράγοντες, στους οποίους εντάσσονται οι 50 ΚΠΕ του ερωτηματολογίου.  

Η σημασία και εφαρμογή των πενήντα ΚΠΕ, αναλύθηκε με τη βοήθεια της ΜCA και των 

πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης. Αναζητήθηκαν αλληλεπιδράσεις με τις δημογραφικές 

μεταβλητές, επιχειρήθηκε  η αποσαφήνιση του διλήμματος για το ποιοι παράγοντες είναι πιο 

σημαντικοί και εφαρμόσιμοι και κατέστη σαφής και ευδιάκριτη η ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στη 

σημασία και την εφαρμογή.  
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Είναι εμφανές πως, σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση 

και αφορούν στους ΚΠΕ ενός ΣΔΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από αυτές έχουν 

γνώση των απαιτήσεων ενός συστήματος ποιότητας, αφού βαθμολογούν με μεγάλους βαθμούς (4-5) 

τη σημασία των ΚΠΕ των συστημάτων ποιότητας. Οι ΚΠΕ που θεωρούνται πιο σημαντικοί και 

εφαρμόζονται περισσότερο είναι οι εξής: δέσμευση διοίκησης, κουλτούρα ποιότητας, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκπαίδευση προσωπικού, επικέντρωση στον πελάτη. Η εκπαίδευση 

προμηθευτών, το σύστημα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία ομάδων και η γνώση 

στατιστικής θεωρήθηκαν ήσσονος σημασίας ΚΠΕ. 

Διαπιστώνεται όμως μια σημαντική διαφοροποίηση στην εφαρμογή των ΚΠΕ, η οποία 

μπορεί μερικώς να αιτιολογηθεί. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σχεδόν ίδια σε επιχειρήσεις 

διαφορετικών μεγεθών, κλάδου, ετών λειτουργίας, ύπαρξης ή όχι εξαγωγών. Είναι όμως 

διαφορετική στις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης και στην εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ. Ένας 

πιθανός λόγος, για αυτό το φαινόμενο είναι η οικονομική κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει επηρεάσει 

πολλές λειτουργίες που γίνονται στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας. Μάλιστα σε σχέση με άλλη 

έρευνα που είχε γίνει στην Ελλάδα πριν αρχίσει η κρίση, διαπιστώθηκε ότι οι μ.ο. εφαρμογής των 

παραγόντων των ΚΠΕ (βλ. Υποενότητα 3.7), είναι αισθητά χαμηλότεροι. 

Επιπλέον, προκύπτει ότι συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές επηρεάζουν τη 

βαθμολογία κι έτσι επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους, με περισσότερα έτη πιστοποίησης και με 

εφαρμογή κι άλλου ΣΔΠ, έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στη σημασία και στην εφαρμογή των ΚΠΕ. 

Οι υπόλοιπες δημογραφικές μεταβλητές όπως κλάδος, έτη λειτουργίας, ύπαρξη εξαγωγών, δεν 

επηρεάζουν σημαντικά τη βαθμολογία στις απαντήσεις. 

Συγκρίνοντας τα δεδομένα της παρούσας έρευνας με τα δεδομένα αντιστοίχων ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, προκύπτει ότι συμφωνούν στη σημασία που δίνεται στον 

παράγοντα της ηγεσίας, ενώ ο παράγοντας της διαχείρισης διεργασιών συγκεντρώνει χαμηλότερη 

βαθμολογία από τις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος, σε σχέση με τις υπόλοιπες έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Εφαρμογή ΣΔΠ, χρήση εργαλείων/τεχνικών σε (πιστοποιημένες με 

ISO 9001) ελληνικές επιχειρήσεις 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, τα εργαλεία και οι τεχνικές αποτελούν απαραίτητα 

συστατικά ενός ΣΔΠ και η εφαρμογή τους συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ΣΔΠ.  Για 

αυτό το λόγο εξετάζεται η εφαρμογή τους στις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος, οι οποίες 

είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001. Επίσης διερευνάται αν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν άλλα συστήματα ποιότητας εκτός του ISO 9001.  

Για τη διερεύνηση των ανωτέρω θεμάτων χρησιμοποιείται το ίδιο ερωτηματολόγιο που 

αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.5. Η ύπαρξη δημογραφικών μεταβλητών στο ερωτηματολόγιο, οδηγεί 

στην εξέταση της επίδρασης αυτών στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και χρήσης 

εργαλείων/τεχνικών. Τα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση, υπάρχουν συγκεντρωμένα στην 

Ενότητα 4.4. 

Ακολούθως αναφέρονται ορισμένα περιγραφικά στατιστικά, αλλά το βασικό μέρος της 

ανάλυσης πραγματοποιείται με την ΠΑΑ, καθώς αυτή έχει τη δυνατότητα να αναδεικνύει δομικά 

τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις. Παρουσιάζονται τα ευρήματα από τα περιγραφικά στατιστικά, 

αλλά και αυτά που προκύπτουν από την ΠΑΑ. Με το πέρας της παρουσίασης αποτελεσμάτων 

άλλων εργασιών και τη σύγκριση με αυτά της παρούσας, ακολουθούν τα τελικά συμπεράσματα. 

 

 

4.2 Εφαρμογή ΣΔΠ 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος ρωτούνται για την εφαρμογή συγκεκριμένων συστημάτων 

ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν ερωτήσεις για την εφαρμογή των 

παρακάτω μεθοδολογιών (Πίνακας 4.1).  
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Πίνακας 4.1 Μεθοδολογίες/πρότυπα ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος 

α/α Πρότυπο/Μεθοδολογία 

1 ΔΟΠ (TQM) 

2 Έξι σίγμα (6s) 

3 BPR 

4 Lean* 

5 EFQM 

6 ISO 14001 

7 ΟHSAS 18001 

8 Άλλα ISO πρότυπα** 

9 Άλλα πρότυπα για συγκεκριμένο κλάδο *** 

* Συμπεριλαμβάνει τις: lean manufacturing, lean production, lean enterprise, και lean έξι σίγμα 

μεθοδολογίες 

** Συμπεριλαμβάνει τα ISO πρότυπα: ISO 26000, 27001, 31000 κ.α. 

*** Συμπεριλαμβάνει τα: HACCP (ISO 22000), CE EN, FPC, IFS, BRC, Agro κ.α. 

Η μεταβλητή ‘’Εφαρμογή μόνο ISO 9001’’, η οποία αναφέρεται στις δημογραφικές μεταβλητές 

(βλ. Πίνακα 2.19), συμπεριλαμβάνει στη δεύτερη κλάση της (απάντηση ‘’¨Όχι’’), οποιαδήποτε από 

τις με αριθ. 1-9 κατηγορίες προτύπων του ανωτέρω πίνακα. 

 

4.2.1 Συστήματα ποιότητας ως μοντέλα μέτρησης 

Έχει ήδη αναφερθεί  ότι το ISO 9000 (ή το 9001), είναι προπομπός της ΔΟΠ και ότι σχετίζεται και 

με τα βραβεία αριστείας (βλ.Υποενότητα 3.3.1). Εδώ καταγράφεται η δυνατότητα που έχουν οι 

μεθοδολογίες ποιότητας να λειτουργήσουν ως μοντέλα αποτίμησης της απόδοσης των οργανισμών 

στις λειτουργίες των συστημάτων ποιότητας και επομένως να συμβάλλουν στην κύρια προσπάθεια 

της διατριβής. 
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Τα ΣΔΠ μπορούν να λειτουργήσουν ως πλαίσια (μοντέλα), τα οποία προσπαθούν να 

αξιολογήσουν την απόδοση ενός οργανισμού σε σχέση με κάποιους στόχους, επίπεδα απόδοσης, 

βαθμό βελτίωσης ποιότητας κ.α. (Ζαβλανός, 2006, σελ.309). Έτσι τα προτυποποιημένα μοντέλα 

ποιότητας όπως τα ISO 9001, εξετάζουν τη συμμόρφωση του οργανισμού σε σχέση με 

συγκεκριμένες ενέργειες στον τομέα της ποιότητας. Ωστόσο, μόλις ο οργανισμός επιτύχει αυτές τις 

ενέργειες, δεν είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει περαιτέρω σε μια γενικότερη φιλοσοφία 

ποιότητας. Ομοίως όπως αναφέρεται παρακάτω, τα μοντέλα αριστείας EFQM και Malcolm 

Baldrige, προτείνουν ένα πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση του οργανισμού σε σχέση με την 

ποιότητα και ακόμη περαιτέρω με την αριστεία (βλ. Υποενότητα 1.4.3)  

 

ΔΟΠ 

Η φιλοσοφία και η θεωρία της ΔΟΠ παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τη μέτρηση 

της απόδοσης ενός οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η εμφάνιση μοντέλων 

τα οποία διεκπεραιώνουν αυτή τη διαδικασία (Kanji, 2002, σελ.16). Παραδείγματα αυτών των 

μοντέλων είναι τα πρότυπα ISO, τα βραβεία ποιότητας και άλλες μέθοδοι όπως η balanced 

scorecard, benchmarking κ.α. Ο Kanji (2002), θεωρεί ως εξέλιξη της ΔΟΠ με τη μορφή μοντέλων 

μέτρησης, τα ακόλουθα: το μοντέλο έξι σίγμα της εταιρείας Μοτορόλα, τα βραβεία ποιότητας ή 

αριστείας (EFQM, Baldrige, Deming), τα μοντέλα SERVQUAL, INTQUAL, αλλά ακόμη και τους 

ΚΠΕ που αναπτύχθηκαν από τους Saraph et al. (1989). Ο ίδιος ερευνητής αναφέρει επίσης ότι 

είναι εξίσου σημαντικό, οι αρχές της ΔΟΠ να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα μοντέλα.  

 

EFQM 

Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία των ΚΠΕ που χρησιμοποιούνται (βλ. Κεφάλαιο 3), αντλούνται 

από βιβλιογραφία σχετική με τη ΔΟΠ και το EFQM, το οποίο με τα στοιχεία που περιλαμβάνει, 

θεωρείται εργαλείο για την αξιολόγηση ενός προγράμματος ΔΟΠ (Στειακάκης και Κωφίδης, 

2010). Μπορεί έτσι και αυτό να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο αξιολόγησης της κατάστασης στην 

οποία βρίσκεται η επιχείρηση, σε σχέση με τη διοίκηση ποιότητας, όπως φαίνεται και στις 

αναφορές των παρακάτω μελετών. 

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η επίδοση μιας επιχείρησης, χρησιμοπoιώντας ένα 

μοντέλο αριστείας και τα προνόμια τα οποία προσφέρει αυτό σε έναν οργανισμό, αποτελούν ένα 

ζήτημα που συζητιέται συχνά στη βιβλιογραφία, όπως αναφέρουν οι Samuelsson & Nilsson 

(2002). Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει κοινή πρακτική, η σύνδεση της έρευνας για την 
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ποιότητα, με κριτήρια γνωστών βραβείων ποιότητας (Rahman, 2001; Prajogo & Sohal, 2004). Τα 

βραβεία αυτά παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι οργανισμοί μπορούν να 

αξιολογήσουν τις πρακτικές διοίκησης ποιότητας και τα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα, 

καθώς προσφέρουν ορισμένες δυνατότητες για άμεση σύγκριση ομοειδών πρακτικών ΔΟΠ, αλλά 

και των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστών τους (Santos-Vijande & Alvarez-Gonzalez, 2007). 

 Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο του EFQM, θεωρείται ως ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση 

της επίδοσης ενός οργανισμού (Sajedi et al., 2013), ή αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί ως 

ολοκληρωμένο πλαίσιο ποιότητας (McAdam et al., 2002). Το μοντέλο που χρησιμοποιεί το EFQM 

για την αξιολόγηση, βασίζεται στο πλαίσιο RADAR, το οποίο με τη δομημένη μορφή που έχει, 

προσπαθεί να αξιολογήσει την απόδοση μιας επιχείρησης. Για αυτό συμπεραίνεται ότι ένα μοντέλο 

αριστείας όπως το EFQM, είναι κατάλληλα δομημένο για να πραγματοποιήσει την πρώτη φάση 

της ανάλυσης ενός συστήματος ποιότητας, δηλαδή την περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης και 

την καταγραφή των δυνάμεων και αδυναμιών του συστήματος (Faculty of Economics Borut 

Rusjan, 2005).  

 Από τα παραπάνω αναφερθέντα, συμπεραίνεται η άμεση σχέση και σύνδεση των βασικών 

συστημάτων ποιότητας ISO, ΔΟΠ και βραβείων ποιότητας. Επομένως από την εξέταση της 

λειτουργίας τους, αλλά και διαμέσου της εφαρμογής των ΚΠΕ αυτών των συστημάτων, μπορεί να 

δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης των πρακτικών ποιότητας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.  

 

4.2.2 Το πρότυπο ISO 9001 στην Ελλάδα 

Γενικά 

Θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούν μερικά στοιχεία για τη λειτουργία αυτού του προτύπου στην 

Ελλάδα, από τη στιγμή που στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η λειτουργία των συστημάτων 

ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 

9001:2008. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν ISO 

στην Ελλάδα ήταν αντιπροσωπείες ξένων οργανισμών και υποχρεώνονταν να εφαρμόζουν 

συστήματα ποιότητας από τη μητρική τους εταιρεία (Tsiotras & Gotzamani, 1996). Όμως στη 

συνέχεια, ορισμένες ενέργειες των κυβερνήσεων, όπως η ανακήρυξη του έτους 1991 ως έτους 

ποιότητας, αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων εντός της Ε.Ε., είχαν ως απότοκο την 

εξάπλωσή τους. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε., αφαίρεσε εμπόδια που υπήρχαν στο εμπόριο, 

ενώ και η ύπαρξη ανταγωνισμού συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι Tsiotras & Gotzamani 
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(1996) ήδη από το έτος 1996 αναφέρουν ότι η ISO 9000 σειρά των προτύπων, είναι αρκετά 

γνωστή στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή τους θεωρήθηκε ως ένα πρώτο βήμα προς την 

ολική ποιότητα και τη φιλοσοφία της (Vouzas & Gotzamani, 2005). Οι Tsiotras & Gotzamani 

(1996, σελ.75), επίσης δηλώνουν ότι το ISO 9000 έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι δομημένο 

και “έχει ένα καθαρά διατυπωμένο τελικό σκοπό, ο οποίος είναι η πιστοποίηση με ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας”. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, έρευνα που διεξήχθη σε ευρωπαϊκές χώρες και σε επιχειρήσεις 

που έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001, ανέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στη 

φάση της ανάπτυξης, δηλαδή τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας έχουν τη δυνατότητα 

περαιτέρω εξάπλωσης στις ελληνικές επιχειρήσεις (Franceschini et al., 2011). Τα τελευταία χρόνια 

ακολούθησαν περισσότερες προσπάθειες, ενώ χαρακτηριστικά στην ετήσια μέτρηση (από το έτος  

2010 στο 2011) για την ανάπτυξη του ISO 22000, η Ελλάδα είναι στη 2
η
 θέση (ISO, 2011). 

Αναφέρονται μερικά στοιχεία για τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), ο 

οποίος είναι ένας ελληνικός φορέας που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και έχει αναλάβει τη 

μεταφορά και έκδοση των προτύπων του οργανισμού ISO στην Ελλάδα. Δηλαδή ο ΕΛΟΤ 

πραγματοποιεί την τυποποίηση και προσαρμογή αυτών των προτύπων στα ελληνικά δεδομένα. 

Αυτά τα προσαρμοσμένα πρότυπα, οφείλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, να τα 

εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν και τελικά πιστοποιούνται για αυτήν την ενέργειά τους, με ένα 

έγγραφο, το οποίο ονομάζεται πιστοποιητικό και εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ.  

Σε έρευνα που έγινε από τους Lagodimos et al. (2005) σε ελληνικές επιχειρήσεις, 

διαπιστώθηκε ότι από τις 2489 πιστοποιημένες επιχειρήσεις, οι 1479 περιλαμβάνονταν στον 

κατάλογο του ICAP (βλ. Υποενότητα 2.5.1). Στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις είναι 29,40% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 54,90% των πιστοποιημένων, οι 

υπηρεσίες είναι το 33,64% των επιχειρήσεων και το 23,12% των πιστοποιημένων και του εμπορίου 

36,96 και 21,98%. Είναι δηλαδή σαφές ότι τον πρώτο λόγο στην πιστοποίηση έχουν οι 

βιομηχανίες, αλλά και οι υπόλοιποι κλάδοι αναπτύσσονται ραγδαία. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται 

παρακάτω στον Πίνακα 4.2. 

Πίνακας 4.2 Κλάδοι οικονομίας και ποσοστά πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Κλάδος Σύνολο % Στις πιστοποιημένες % 

Βιομηχανικές 29,4 54,9 

Υπηρεσίες 33,64 23,12 

Εμπόριο  36,96 21,98 
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Προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις 

Θα αναφερθούν εδώ στοιχεία σχετικά με το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, γιατί όπως 

αποδεικνύεται αργότερα (στο ίδιο κεφάλαιο), είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τη 

λειτουργία των συστημάτων ποιότητας. Ακολουθεί ο Πίνακας 4.3 με στοιχεία με το ποσοστό των 

μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των 27 χωρών. 

Πίνακας 4.3 Ποσοστό μικρών επιχειρήσεων (σε σχέση με σύνολο) στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. 

Χώρα %Μικρών επιχ. % Απασχόλησης % Προστ.αξίας 

Ελλάδα 99,8 67,4 70,2 

ΕΕ-27 99,9 85,2 58,1 

Πηγή: European commission (2010) -Small business act 

Γενικά προκύπτει ότι το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρό σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Lipovatz et al. (1999) μια 

εξήγηση για την καθυστερημένη εφαρμογή των ISO 9000 προτύπων στην Ελλάδα, μπορεί να 

αποδοθεί στο ιδιαίτερα μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο συχνά δημιουργεί 

σημαντικές δυσκολίες για την εφαρμογή των ΣΔΠ. 

Από άλλη ανάλυση προκύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τις υποδομές για την 

εφαρμογή μοντέρνων στρατηγικών διοίκησης όπως η ΔΟΠ (Vouzas & Gotzamani, 2005). Υπάρχει 

αμφιβολία για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν οι έλληνες μάνατζερ τέτοιες 

πρακτικές διοίκησης (Psychogios & Wilkinson, 2007). Για παράδειγμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις απαιτήσεις ενός συστήματος ολικής ποιότητας και πιο 

συγκεκριμένα και τη μεθοδολογία της ΔΟΠ, καθώς αυτή δεν περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και πρότυπα (Tsiotras & Gotzamani, 1996). 

Παρόλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες, το μέλλον των πιστοποιημένων με ISO 

9001:2000 ελληνικών επιχειρήσεων είναι αισιόδοξο (Fotopoulos et al., 2010). Σύμφωνα με τους 

ίδιους ερευνητές, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν την πρόθεση να υιοθετήσουν την 

φιλοσοφία της ΔΟΠ στο μέλλον και ότι έχουν υιοθετήσει ήδη αρκετές πρακτικές της ΔΟΠ στα 

συστήματα ποιότητάς τους.  
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4.3 Χρήση εργαλείων/τεχνικών 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, η λίστα των εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται 

στα συστήματα ποιότητας, είναι αρκετά εκτεταμένη. Η ποικιλία αυτή βοηθάει τους οργανισμούς 

να επιλέξουν τα καταλληλότερα από αυτά, για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών τους (Sousa et al., 2005). Πιο συγκεκριμένα, για το σύστημα ISO 

υπάρχει μια ποικιλία εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται γενικά για ενέργειες βελτίωσης 

ποιότητας, όπως τα παρακάτω: ανάλυση παρέτο, ΣΕΔ, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

(καταιγισμός ιδεών, διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος και η προσέγγιση 5-M), η επίλυση 

προβλημάτων βασισμένη σε ομαδική δουλειά, τα συστήματα Poka-Yoke, συνεχής βελτίωση, 5S 

κ.α. (Jain & Ahuja, 2012). 

Από τα εργαλεία και τις τεχνικές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκε 

μια επιλογή αυτών που χρησιμοποιούνται και είναι πιο κατάλληλα για το πρότυπο ISO 9001 (Jain 

& Ahuja, 2012) και ακολουθούν στον Πίνακα 4.4. Σε κάθε εργαλείο/τεχνική αναφέρεται και ο 

αγγλικός όρος. 

Πίνακας 4.4 Εργαλεία/τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο ISO 9001:2008 

Tool/technique Εργαλείο /Τεχνική Εργαλείο ή 

τεχνική 

SPC ΣΕΔ Τεχνική 

SWOT SWOT Τεχνική 

SIPOC diagram SIPOC διάγραμμα Εργαλείο 

Benchmarking Συγκριτική Τεχνική 

QFD Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας Τεχνική 

Check sheet Φύλλο ελέγχου Εργαλείο 

FMEA Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας 

και Επιπτώσεων 

Τεχνική 

Design of experiments Σχεδιασμός πειραμάτων Τεχνική 

Hypothesis test Έλεγχος υποθέσεων Εργαλείο 

Correlation-regression analysis Ανάλυση συσχετ-παλινδρ Εργαλείο 

Process capability analysis Ανάλυση δυναμικότητας 

διαδικασίας 

Εργαλείο  

Balanced scorecard Εξισορροπημένη αξιολόγηση Εργαλείο 
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Graphics* Γραφικά Εργαλείο 

Brainstorming Καταιγισμός ιδεών Εργαλείο 

Flow chart Διάγραμμα ελέγχου Εργαλείο 

Data collection form Φόρμα συλλογής δεδομένων Εργαλείο 

Questionnaires Ερωτηματολόγια Εργαλείο 

Quality cost analysis Ανάλυση κόστους ποιότητας Τεχνική 

Affinity diagram Διάγραμμα συνάφειας Εργαλείο 

Cause-effect diagram Διάγραμμα αιτίας αποτελέσματος Εργαλείο 

Pareto analysis Ανάλυση Παρέτο Εργαλείο 

* σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται γραφήματα, πίτες και διαγράμματα. 

 

4.4 Ερωτήματα 

Η αναζήτηση της εφαρμογής ΣΔΠ και εργαλείων/μεθοδολογιών ποιότητας σε ελληνικές 

επιχειρήσεις, που είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001, δημιούργησε τα παρακάτω 

ερωτήματα. 

 Ερώτημα 4.1: Ποιό είναι το επίπεδο χρήσης εργαλείων/τεχνικών ποιότητας; 

 Ερώτημα 4.2: Εφαρμόζουν άλλες μεθοδολογίες/συστήματα ποιότητας εκτός από το ISO 

9001; 

 Ερώτημα 4.3: Είναι οι αποδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων χαμηλότερες από αυτές 

άλλων χωρών στη χρήση εργαλείων/τεχνικών και μεθοδολογιών/ΣΔΠ; 

 Ερώτημα 4.4: Επηρεάζονται η χρήση εργαλείων/τεχνικών και η εφαρμογή ΣΔΠ, από 

δημογραφικές μεταβλητές; 

 Ερώτημα 4.5: Ύπαρξη πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών ή με 

τις μεταβλητές των κεφαλαίων 3 και 5. 

 

4.5 Ευρήματα με την περιγραφική στατιστική 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της χρήσης και εφαρμογής 

εργαλείων/τεχνικών και μεθοδολογιών ποιότητας στις επιχειρήσεις, για να αναδειχθεί έτσι 

καλύτερα η σχέση και επαφή που έχουν αυτές με την ποιότητα και τη διαχείρισή της. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, εξετάστηκε η ενδεχόμενη εφαρμογή και άλλων πιστοποιητικών ή 
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μεθοδολογιών ποιότητας, όπως το ISO 14001, η ΔΟΠ, η έξι σίγμα, καθώς και εργαλείων και 

τεχνικών όπως ΣΕΔ, γραφήματα, η συγκριτική αξιολόγηση, η swot ανάλυση κ.α. 

Ακολουθούν παρακάτω τα ποσοστά εφαρμογής των μεθόδων ποιότητας (Πίνακας 4.5) και 

της χρήσης τεχνικών και εργαλείων (Πίνακας 4.6). 

Πίνακας 4.5 Ποσοστά εφαρμογής των ΣΔΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις  

Σύστημα /Μεθοδολογία  % επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν το ΣΔΠ 

ΔΟΠ 25,34 

6s 4,79 

BPR 5,48 

Lean 11,64 

EFQM 10,27 

ISO 14001 19,86 

ISO 18001 4,79 

Από την εξέταση της χρήσης των πρακτικών διοίκησης ποιότητας (ISO 14001, OHSAS 18001, 

ΔΟΠ, έξι σίγμα κ.α.), αποδείχθηκε η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία ποιότητας από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι μεθοδολογία της ΔΟΠ, ακολουθούμενη από το περιβαλλοντικό 

πρότυπο 14001. Άλλες μεθοδολογίες και τεχνικές, όπως για παράδειγμα η BPR και η έξι σίγμα, οι 

οποίες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις διεργασίες και έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 

εφαρμογής σε άλλες χώρες, σχεδόν αγνοούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως αναφέρθηκε 

και στην έρευνα των Ismyrlis & Moschidis (2013b).  

Πίνακας 4.6 Ποσοστά χρήσης τεχνικών/εργαλείων ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις 

Εργαλείο/ Τεχνική % επιχειρήσεων που 

χρησιμ το εργαλείο 

ΣΕΔ 41,10 

SWOT ανάλυση 38,36 

SIPOC 12,33 

Συγκριτική αξιολόγηση 46,58 

QFD 13,01 

Φύλλο ελέγχου 59,59 
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FMEA 18,49 

Σχεδ.πειραμάτων 21,23 

Ελεγχος υποθέσεων 20,55 

Αναλ.συσχ.παλινδ 24,66 

Ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας 13,70 

Balanced scorecard 18,49 

Γραφήματα 85,62 

Καταιγισμός ιδεών 48,63 

Διάγραμμα ροής 75,34 

Συλλογή δεδομένων 47,95 

Ερωτηματολόγια 36,30 

Αναλ.κοστ.ποιοτητας 21,92 

Διάγραμμα συνάφειαας 16,44 

Διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος 50,00 

Ανάλυση Παρέτο 32,88 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, είναι τα Γραφήματα, Διαγράμματα ροής, Φύλλο 

ελέγχου, Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, ΣΕΔ. Το ίδιο διαπιστώθηκε και στην έρευνα των 

Ismyrlis & Moschidis (2013b). Τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα εργαλεία/τεχνικές είναι τα: SIPOC, 

FMEA, QFD, Process Capability Analysis, και Balanced Scorecard. Κάποια από τα τελευταία 

εργαλεία, όπως τα QFD, σχεδιασμός πειραμάτων και FMEA, θεωρούνται πιο περίπλοκα 

(Fotopoulos & Psomas, 2009), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις του 

δείγματος, προσπαθούν να χρησιμοποιούν τα πιο εύκολα στη χρήση και εκμάθηση εργαλεία και 

τεχνικές.  
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4.6 Ανάλυση με την ΠΑΑ 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα, που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας ΠΑΑ, σε δεδομένα σχετικά με τα ζητήματα αυτού του κεφαλαίου. Σε 

όλες τις υποενότητες που ακολουθούν, χρησιμοποιούνται οι πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης, οι 

οποίοι προσφέρουν ακόμη καλύτερα ποσοστά ερμηνείας του προς ανάλυση φαινομένου. 

4.6.1 Συγκριτική μελέτη της χρήσης εργαλείων-τεχνικών με τις κατηγορίες των ετών 

πιστοποίησης  

Σε αυτήν την υποενότητα αναζητείται η ύπαρξη διαφοροποίησης στη χρήση εργαλείων/τεχνικών 

ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης, ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης και της ΠΑΑ. 

Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης που αναλύεται, έχει ως γραμμές τα 

21 εργαλεία και ως στήλες τις τρεις ομάδες των ετών πιστοποίησης, που η κάθε μία διαιρείται σε 

δύο κατηγορίες 1:μη χρήση, 2:χρήση. 

Ακολουθούν οι συμβολισμοί των σημείων όπως αυτά αναφέρονται στις αναλύσεις. Το 

ΕΤΗΠ11 συμβολίζει ‘’επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και τη μη χρήση εργαλείου’’, το 

ΕΤΗΠ12 συμβολίζει ‘’επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και τη χρήση’’, το ΕΤΗΠ21 

συμβολίζει ‘’επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 8-14 και τη μη χρήση’’ και το ΕΤΗΠ22 συμβολίζει 

‘’επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 8-14 και τη χρήση’’. Τα αποτελέσματα της ΠΑΑ 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Από την εξέταση του Πίνακα 4.7, προκύπτει ότι τελικά επιλέγεται προς ερμηνεία μόνο ο πρώτος 

άξονας, ο οποίος ερμηνεύει σχεδόν όλο το θέμα, με ποσοστό 95,74%, ενώ ο δεύτερος θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο γραφικά για την ερμηνεία του 1
ου

 παραγοντικού επιπέδου. 

Πίνακας 4.7 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,19264         

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ        | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1844266            95,74          95,74        |***************************************** 

   2       0,0062865              3,26          99,00        |**      

   3       0,0019232              1,00        100,00        |*      

   4       0,0000008              0,00        100,00        |*      

   5       0,0000001              0,00        100,00        |*      
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Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Οι δείκτες ερμηνείας ακολουθούν στους Πίνακες 4.8 και 4.9. Τα σημεία που προκύπτουν στην 

παρούσα ανάλυση δεν είναι πολλά και έτσι εμφανίζονται όλα, στα σχήματα που ακολουθούν. 

Αποφασίστηκε όμως να επιλέγονται προς ερμηνεία, τα σημεία με CTR μεγαλύτερο από 100 για τα 

εργαλεία και μεγαλύτερο από 200 για τα έτη πιστοποίησης, αντίστοιχα. 

Πίνακας 4.8 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των εργαλείων 

Κωδ. #F1 COR CTR 
Περιγραφή 

ΕΡΓ1 126 711 4 
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας ή 

διαδικασιών 

ΕΡΓ2 65 728 1 
Ανάλυση Δυνάμεων ,Αδυναμιών, 

Ευκαιριών, Απειλών 

ΕΡΓ3 -495 967 62 SIPOC διάγραμμα 

ΕΡΓ4 239 938 14 
Συγκριτική αξιολόγηση 

ΕΡΓ5 -481 954 58 
Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

ΕΡΓ6 516 964 67  Δελτία Ελέγχου 

ΕΡΓ7 -355 954 32 
Ανάλυση Μηχανιςµών Αστοχίας και 

Επιπτώσεων  

ΕΡΓ8 -303 979 23 Σχεδιασμός πειραμάτων 

ΕΡΓ9 -318 975 25 Έλεγχος υποθέσεων 

ΕΡΓ10 -230 986 13 Ανάλυση συσχέτισης-παλινδρόμησης 

ΕΡΓ11 -459 975 53 Ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας 

ΕΡΓ12 -359 934 32 
Εξισορροπημένη αξιολόγηση 

ΕΡΓ13 1061 986 287 
Γραφήματα, σχεδιαγράμματα, πίτες 

ΕΡΓ14 279 900 19 
Καταιγισμός ιδεών 

ΕΡΓ15 849 988 184 
Διάγραμμα ροής 

ΕΡΓ16 262 885 17 
Συγκέντρωση δεδομένων 

ΕΡΓ17 18 29 0 
Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΓ18 -289 957 21 
Ανάλυση κόστους ποιότητας 

ΕΡΓ19 -400 950 40 
Διάγραμμα συνάφειας 

ΕΡΓ20 317 718 25 
Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  

ΕΡΓ21 -54 700 0 
Ανάλυση Παρέτο 
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Πίνακας 4.9 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των ετών πιστοποίησης 

  #G1 COR CTR 

ΕΤΗΠ11 -229 930 69 

ΕΤΗΠ12 687 930 207 

ΕΤΗΠ21 -310 977 114 

ΕΤΗΠ22 529 977 194 

ΕΤΗΠ31 -434 961 181 

ΕΤΗΠ32 541 961 227 

 

Ο 1
ος

 άξονας (Σχήμα 4.1, με ποσοστό ερμηνείας 95,74%), φαίνεται ότι διατάσσει από αριστερά τα 

εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται και προς τα δεξιά αυτά που χρησιμοποιούνται.  

Στην κατασκευή του 1
ου

 άξονα συνεισφέρουν περισσότερο τα σημεία: ‘’Γραφήματα’’ 

(ΕΡΓ13) με CTR=108, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και χρήση εργαλείου’’ (EΤΗΠ12) 

με CTR=418, το ‘’Δελτίο ελέγχου’’ (ΕΡΓ6) με CTR=72, το ‘’Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος’’ 

(ΕΡΓ20) με CTR=291, ‘’Επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 8-14 και χρήση εργαλείου’’ (ΕΤΗΠ32) 

με CTR=241. Όλα τα παραπάνω σημεία έχουν θετικές συντεταγμένες και επίσης υπάρχει ένα 

σημείο με αρνητικές που συμβάλλει και είναι το ‘’QFD’’ (ΕΡΓ5) με CTR=74. 

Συμπερασματικά στον 1
ο
 άξονα, οι επιχειρήσεις με 8-14 έτη και με πάνω από 15 έτη 

πιστοποίησης, χρησιμοποιούν περισσότερο το δελτίο ελέγχου. Γενικά όλες οι επιχειρήσεις, 

χρησιμοποιούν περισσότερο τα διαγράμματα ροής και τα γραφήματα. Αυτές με περισσότερα από 

15 έτη πιστοποίησης, δε χρησιμοποιούν την ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας, το διάγραμμα 

συνάφειας και αυτές με 8-14 έτη πιστοποίησης, δε χρησιμοποιούν το σχεδιασμό πειραμάτων και 

τον έλεγχο υποθέσεων. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

Ο 2
ος

 άξονας (Σχήμα 4.2) δεν ερμηνεύεται. 
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Σχήμα 4.2 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

Γ) Παραγοντικό επίπεδο 

Το 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.3) με ποσοστό ερμηνείας 99%, ερμηνεύει σχεδόν όλο το 

φαινόμενο και αποκαλύπτει ότι τα εργαλεία ‘’Γραφήματα’’ (ΕΡΓ13), ‘’Διάγραμμα ροής’’ (ΕΡΓ15) 

χρησιμοποιούνται περισσότερο από επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 και με 8-14 (ΕΤΗΠ12, 

ΕΤΗΠ22) και το ‘’Δελτίο ελέγχου’’ (ΕΡΓ6), ιδιαιτέρως από επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 

πάνω από 15. 

Πιο συγκεκριμένα, από την παρατήρηση του παραγοντικού διαγράμματος προκύπτει, ότι: 

o τα εργαλεία QFD και SIPOC, δε χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με περισσότερα από 

15 έτη πιστοποίησης,  

o τα εργαλεία του σχεδιασμού πειραμάτων και της ανάλυσης κόστους ποιότητας, δε 

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 7-14  

o τα εργαλεία της ανάλυσης μηχανισμού αστοχίας και του διαγράμματος συνάφειας, δε 

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7. 
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Σχήμα 4.3 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στην εξέταση αυτού του ζητήματος, διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφοροποίησης 

στη χρήση εργαλείων ανάμεσα στις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης, αφού χρησιμοποιούνται 

διαφορετικά εργαλεία.  

Είναι επίσης εμφανής μια διαφορά υπέρ των επιχειρήσεων με περισσότερα έτη πιστοποίησης, 

καθώς χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία, όπως διαπιστώθηκε και στην εργασία των Ismyrlis & 

Moschidis (2013b).  

Γενικά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι: το 

διάγραμμα ροής, τα γραφήματα, τα δελτία ελέγχου και τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα τα SIPOC, 

η QFD και το διάγραμμα συνάφειας. 
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4.6.2 Συγκριτική μελέτη της χρήσης εργαλείων-τεχνικών σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Σε αυτήν την υποενότητα, εξετάζεται η ύπαρξη διαφοροποίησης στη χρήση εργαλείων-

τεχνικών ποιότητας, μεταξύ των κατηγοριών του μεγέθους των επιχειρήσεων. Οι κατηγορίες του 

μεγέθους είναι τρεις και συμβολίζονται με ΜΕΓ1, ΜΕΓ2, ΜΕΓ3 αντίστοιχα. Δημιουργήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν και εδώ οι πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης πριν από την ανάλυση με την 

ΠΑΑ, τα αποτελέσματα της οποίας ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας συγκριτικής 

αξιολόγησης που αναλύεται, έχει ως γραμμές τα 21 εργαλεία και ως στήλες τις τρεις ομάδες του 

μεγέθους, που η κάθε μία διαιρείται σε δύο κατηγορίες 1:μη χρήση, 2:χρήση. 

 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Το ποσοστό ερμηνείας των πρώτων δύο αξόνων είναι 97,92% (Πίνακας 4.10) και αυτοί οι δύο 

άξονες θα χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του φαινομένου. 

Πίνακας 4.10 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,20327         

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,1839420            90,49          90,49        |***************************************** 

   2       0,0151062              7,43          97,92        |****      

   3       0,0042184              2,08        100,00        |*      

   4       0,0000000              0,00        100,00        |*      

   5       0,0000000              0,00        100,00        |*      

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Οι δείκτες ερμηνείας ακολουθούν σε δύο ξεχωριστούς Πίνακες 4.11 και 4.12. Σε αυτούς 

εμφανίζονται όλα τα σημεία, αλλά επιλέγονται να επεξηγηθούν αυτά με CTR μεγαλύτερο από 65 

για τα εργαλεία και στους 2 άξονες και μεγαλύτερο από 200 για τη μεταβλητή του μεγέθους. 

Πίνακας 4.11 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής του μεγέθους 

Κωδ. #G1 COR CTR #G2 COR CTR 

ΜΕΓ11 -255 915 109 -73 74 108 

ΜΕΓ12 671 915 289 191 74 286 

ΜΕΓ21 -324 956 126 0 0 0 

ΜΕΓ22 539 956 210 -1 0 0 

ΜΕΓ31 -459 832 125 199 157 289 

ΜΕΓ32 494 832 135 -216 157 313 
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Πίνακας 4.12 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των εργαλείων 

Κωδ. 
#F1 COR CTR #F2 COR CTR 

Περιγραφή 

ΕΡΓ1 117 543 3 -16 8 0 
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας ή 

διαδικασιών 

ΕΡΓ2 63 525 1 52 356 8 
Ανάλυση Δυνάμεων ,Αδυναμιών, 

Ευκαιριών, Απειλών 

ΕΡΓ3 -493 970 61 71 20 16 SIPOC διάγραμμα 

ΕΡΓ4 236 979 14 26 12 2 
Συγκριτική αξιολόγηση 

ΕΡΓ5 -476 982 57 63 17 12 
Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

ΕΡΓ6 520 913 69 -49 8 7  Δελτία Ελέγχου 

ΕΡΓ7 -362 964 33 -7 0 0 
Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας 

και Επιπτώσεων  

ΕΡΓ8 -299 937 22 -70 50 14 Σχεδιασμός πειραμάτων 

ΕΡΓ9 -312 796 24 111 102 38 Έλεγχος υποθέσεων 

ΕΡΓ10 -230 808 13 111 191 38 
Ανάλυση συσχέτισης-
παλινδρόμησης 

ΕΡΓ11 -463 978 54 63 18 12 
Ανάλυση δυναμικότητας 

διαδικασίας 

ΕΡΓ12 -359 954 32 75 42 17 
Εξισορροπημένη αξιολόγηση 

ΕΡΓ13 1066 979 290 146 18 66 
Γραφήματα, σχεδιαγράμματα, πίτες 

ΕΡΓ14 276 864 19 12 1 0 
Καταιγισμός ιδεών 

ΕΡΓ15 843 982 181 1 0 0 
Διάγραμμα ροής 

ΕΡΓ16 267 888 18 -95 111 28 
Συγκέντρωση δεδομένων 

ΕΡΓ17 24 2 0 -446 996 617 
Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΓ18 -283 724 20 -168 256 87 
Ανάλυση κόστους ποιότητας 

ΕΡΓ19 -404 992 41 31 6 3 
Διάγραμμα συνάφειας 

ΕΡΓ20 310 951 24 62 38 12 
Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  

ΕΡΓ21 -53 644 0 16 66 0 
Ανάλυση Παρέτο 

Στον 1
ο
 παραγοντικό άξονα (Σχήμα 4.4, με ποσοστό 90,49%) διατάσσονται από αριστερά τα 

εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται και στα δεξιά ακολουθούν αυτά που χρησιμοποιούνται. 

Στην κατασκευή του άξονα συμβάλλουν περισσότερο τα σημεία: ‘’Διάγραμμα ροής’’ 

(ΕΡΓ15) με CTR=181, ‘’Γραφήματα’’ (ΕΡΓ13) με CTR=29, ‘’Δελτία ελέγχου’’ (ΕΡΓ6) με 

CTR=69, όλα με θετικές συντεταγμένες. 

Σε αυτόν τον άξονα παρατηρείται η ύπαρξη διαφοροποίησης στη χρήση εργαλείων-

τεχνικών, λόγω μεγέθους. Όπως προκύπτει, επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους 

χρησιμοποιούν περισσότερο τα δελτία ελέγχου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δε χρησιμοποιούν την 
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ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας και την QFD, οι μεσαίου μεγέθους δε χρησιμοποιούν τον 

έλεγχο υποθέσεων και οι μικρές δε χρησιμοποιούν την ανάλυση συσχέτισης/παλινδρόμησης. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

Ο δεύτερος άξονας (Σχήμα 4.5) έχει ποσοστό ερμηνείας 7,43%. 

Στην κατασκευή του άξονα συμβάλουν περισσότερο, έχοντας θετικές συντεταγμένες τα 

σημεία: ‘’Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που χρησιμοποιούν εργαλείο’’(ΜΕΓ12) με CTR=286,  

‘’Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που δε χρησιμοποιούν εργαλείο’’(ΜΕΓ31) με CTR=289. Από 

την άλλη έχοντας αρνητικές τα σημεία: ‘’Ερωτηματολόγιο’’ (ΕΡΓ17) με CTR=617, ‘’Ανάλυση 

κόστους ποιότητας’’ (ΕΡΓ18) με CTR=87, ‘’Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούν 

εργαλείο’’(ΜΕΓ32) με CTR=313. 

Συνολικά διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφοροποίησης στη χρήση εργαλείων/τεχνικών, λόγω 

μεγέθους. Ειδικότερα επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους χρησιμοποιούν περισσότερο τα 

ερωτηματολόγια και την ανάλυση του κόστους ποιότητας, εργαλεία τα οποία δε χρησιμοποιούνται 

από τις μικρές. Οι μικρές χρησιμοποιούν περισσότερο τα γραφήματα και την ανάλυση συσχέτισης.   

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5 2
ος

 παραγοντικός άξονας 
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Γ) Παραγοντικό επίπεδο 

Το 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.6) ερμηνεύει σχεδόν όλη την αδράνεια (97,92%) και 

αποσαφηνίζει ολικά το φαινόμενο. Τα ‘’Γραφήματα’’ (ΕΡΓ13) χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις 

μικρού μεγέθους, οι οποίες δε χρησιμοποιούν πολύ το ‘’Σχεδιασμό πειραμάτων’’ (ΕΡΓ8). Οι 

μεσαίου μεγέθους δε χρησιμοποιούν την ‘’Ανάλυση μηχανισμού αστοχίας και επιπτώσεων’’ 

(ΕΡΓ7) και χρησιμοποιούν το ‘’Διάγραμμα ροής’’ (ΕΡΓ15) και το ‘’Δελτίο ελέγχου’’ (ΕΡΓ6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.6 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας διαπιστώνεται, ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη χρήση εργαλείων, ανάλογα 

με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως που αναφέρθηκε και στην έρευνα των Ismyrlis & 

Moschidis (2013b).  
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Μάλιστα προκύπτει ότι επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους χρησιμοποιούν πιο πολλά 

εργαλεία και τεχνικές από τις μεσαίου και μικρού μεγέθους. Επιπλέον οι μεσαίου μεγέθους 

χρησιμοποιούν περισσότερα από τις μικρές. 

Γενικά από όλες τις επιχειρήσεις, εφαρμόζονται περισσότερο τα εργαλεία: διάγραμμα ροής, 

γραφήματα, δελτία ελέγχου και λιγότερο τα: SIPOC, QFD, ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας. 

 

4.6.3 Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής των μεθοδολογιών ποιότητας με τις κατηγορίες των 

ετών πιστοποίησης 

Σε αυτήν την ανάλυση εξετάζεται αν η εφαρμογή των μεθοδολογιών ποιότητας, επηρεάζεται από 

το μέγεθος των επιχειρήσεων. Εφαρμόστηκε όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις, ο πίνακας 

συγκριτικής αξιολόγησης, πριν από την εφαρμογή της ΠΑΑ. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας 

συγκριτικής αξιολόγησης που τελικά αναλύεται, έχει ως γραμμές τις 7 μεθοδολογίες ποιότητας και 

ως στήλες τις τρεις ομάδες των ετών πιστοποίησης, που η κάθε μία διαιρείται σε δύο κατηγορίες 

1:μη χρήση, 2:χρήση.Tο σημείο ‘’ETHΠ11’’ συμβολίζει ‘’επιχειρήσεις με έτη πιστοποίησης 0-7 

και τη μη εφαρμογή μεθοδολογίας’’ κ.ο.κ. Τα αποτελέσματα της ΠΑΑ ακολουθούν. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Από τον Πίνακα 4.13 των χαρακτηριστικών ριζών, προκύπτει ότι οι δύο πρώτοι άξονες έχουν ένα 

πολύ καλό ποσοστό, 97,48% για την ερμηνεία του φαινομένου και αυτοί χρησιμοποιούνται. 

Πίνακας 4.13 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,10100           

  ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,0558664            55,31          55,31         |***************************************** 

   2       0,0425885            42,17          97,48        |*******************************     

   3       0,0025447              2,52        100,00        |**        

   4       0,0000001              0,00        100,00        |*        

   5       0,0000000              0,00        100,00        |*        

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Ακολουθούν οι Πίνακες 4.14 και 4.15 με τους δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των ετών 

πιστοποίησης και των μεθοδολογιών ποιότητας αντίστοιχα. Τα σημεία με CTR μεγαλύτερο από 

160 και ταυτόχρονα με COR μεγαλύτερο από 280, επιλέγονται για ερμηνεία.  
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Πίνακας 4.14 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των ετών πιστοποίησης 

Κωδ. #G1 COR CTR #G2 COR CTR 

ΕΤΗΠ11 -64 280 21 -102 716 71 

ΕΤΗΠ12 580 280 193 929 716 648 

ΕΤΗΠ21 -100 909 55 24 53 4 

ΕΤΗΠ22 812 909 448 -198 53 34 

ΕΤΗΠ31 -90 579 39 72 374 33 

ΕΤΗΠ32 537 579 232 -433 374 197 

 

Πίνακας 4.15 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των μεθοδολογιών ποιότητας 

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR Περιγραφή 

ΜΕΘ1 449 799 514 -223 195 164 ΔΟΠ 

ΜΕΘ2 -214 801 115 -107 198 37 6s 

ΜΕΘ3 -195 876 96 -73 119 17 BPR 

ΜΕΘ4 -26 10 1 -229 899 174 LEAN 

ΜΕΘ5 -33 53 2 102 548 35 EFQM 

ΜΕΘ6 235 265 140 387 719 500 ISO 14001 

ΜΕΘ7 -220 709 122 138 284 64 OHSAS 18001 

 

Ο 1
ος

 παρ.άξονας (Σχήμα 4.7 με ποσοστό 55,31%) διατάσσει από αριστερά τις μεθοδολογίες που 

δεν εφαρμόζονται και δεξιά ακολουθούν αυτές που εφαρμόζονται.  

Στην κατασκευή του άξονα συμμετέχουν περισσότερο τα σημεία: ‘’ΔΟΠ’’ (ΜΕΘ1) με 

CTR=514, ‘’Επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που εφαρμόζουν μεθοδολογία’’ (ΕΤΗΠ22) με 

CTR=448, ‘’Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που χρησιμοποιούν μεθοδολογία’’ (ΕΤΗΠ32) με 

CTR=232, έχοντας όλα θετικές συντεταγμένες. 

Συγκεντρωτικά στον 1
ο
 άξονα, διαπιστώνεται ότι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών των 

ετών πιστοποίησης, εφαρμόζουν τη ΔΟΠ και αντιτίθενται με επιχειρήσεις επίσης όλων των 

κατηγοριών των ετών πιστοποίησης, που δε χρησιμοποιούν τις έξι σίγμα, BPR και OHSAS 18001. 
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Σχήμα 4.7 1
ος

 παραγοντικός άξονας 
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Στο 2
ο
 άξονα (Σχήμα 4.8 με ποσοστό 42,17%) είναι φανερό ότι όλες οι μεθοδολογίες είναι 

συγκεντρωμένες στο κέντρο. 

Στην κατασκευή του άξονα συμβάλλουν περισσότερο έχοντας θετικές συντεταγμένες τα: 

‘’ISO 14001’’ (ΜΕΘ6) με CTR=500, ‘’Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που εφαρμόζουν 

μεθοδολογία’’ (ΕΤΗΠ12) με CTR=648 και με αρνητικές τα: ‘’ΔΟΠ’’ (ΜΕΘ1) με CTR=164, 

‘’Επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους που εφαρμόζουν μεθοδολογία’’ (ΕΤΗΠ32) με CTR=197. 

Συγκεντρωτικά διαπιστώνεται ότι στο 2
ο
 άξονα, οι επιχειρήσεις με λίγα έτη πιστοποίησης 

(0-7) εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες, σε σχέση με τις επιχειρήσεις με 8-14 έτη και με 

πάνω από 15 έτη. Επίσης, διαφορά διακρίνεται και στις μεθοδολογίες που δεν εφαρμόζονται, 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις με λίγα έτη πιστοποίησης και στις υπόλοιπες. 
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Σχήμα 4.8 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

Γ) Παραγοντικό επίπεδο 

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.9 με ποσοστό ερμηνείας 97,48%) είναι εμφανές ότι οι πιο 

συχνά εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες από τις επιχειρήσεις, είναι η ΔΟΠ και το πρότυπο ISO 14001. 

Ακόμη διαπιστώνεται μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε επιχειρήσεις των τριών κλάσεων των ετών 

πιστοποίησης. Έτσι οι επιχειρήσεις με παραπάνω από 7 έτη πιστοποίησης, εφαρμόζουν 

περισσότερο τη ΔΟΠ, ενώ αυτές με 0-7 έτη, το 14001. Διαφορά επίσης υπάρχει και στις 

μεθοδολογίες που δεν εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, αφού αυτές με 0-7 έτη δεν εφαρμόζουν 

τις έξι σίγμα και BPR και οι υπόλοιπες δεν εφαρμόζουν το EFQM. 
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Σχήμα 4.9 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ανάλυση διαπιστώνεται διαφοροποίηση στην εφαρμογή μεθοδολογιών ποιότητας, σε 

σχέση με τα έτη πιστοποίησης, φαινόμενο που αποτυπώθηκε και στην εργασία των Ismyrlis & 

Moschidis (2013b). Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με περισσότερα έτη πιστοποίησης, 

εφαρμόζουν περισσότερες μεθοδολογίες ποιότητας.  

Η ΔΟΠ είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και αυτές που δε χρησιμοποιούνται 

πολύ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι η έξι σίγμα και η BPR.  

Είναι επίσης σαφές ότι επιχειρήσεις διαφορετικών κατηγοριών ετών πιστοποίησης 

εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες. Οι επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες, στις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες. Για 

παράδειγμα, οι επιχειρήσεις με λίγα έτη πιστοποίησης εφαρμόζουν περισσότερο το πρότυπο ISO 

14001 και οι υπόλοιπες τη ΔΟΠ. Η διαφοροποίηση αυτή ισχύει και στις μεθοδολογίες που δεν 

εφαρμόζονται. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν τόσο τη ΔΟΠ, σε σχέση με τις μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους. Οι μικρές δεν εφαρμόζουν σχεδόν καθόλου τις έξι σίγμα και BPR. 
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4.6.4 Συγκριτική μελέτη της χρήσης εργαλείων με την εφαρμογή ή όχι του ISO 9001 

Στην υποενότητα αυτή εξετάζεται αν η χρήση εργαλείων από τις επιχειρήσεις, επηρεάζεται από 

την εφαρμογή μόνο του ISO 9001 ή και άλλου ΣΔΠ. Το φαινόμενο αναλύθηκε με την ΠΑΑ και 

τους πίνακες συγκριτικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης που 

τελικά αναλύεται, έχει ως γραμμές τα 21 εργαλεία και ως στήλες τις δύο ομάδες της μεταβλητής 

‘’εφαρμογή μόνο του ISO 9001’’, που η κάθε μία διαιρείται σε δύο κατηγορίες 1:ναι, 2:όχι. Με 

‘’ISO11’’ συμβολίζεται η εφαρμογή μόνο του ISO 9001 και η μη χρήση εργαλείων/τεχνικών, με 

‘’ISO12’’ η εφαρμογή μόνο του ISO 9001 και η χρήση εργαλείων/τεχνικών, με ‘’ISO21’’ η 

εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ και η μη χρήση εργαλείων/τεχνικών και με ‘’ISO22’’ η εφαρμογή μόνο 

του ISO 9001 και η χρήση εργαλείων/τεχνικών. Ακολουθούν αμέσως παρακάτω τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την ΠΑΑ. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Επιλέγεται προς ερμηνεία μόνο ο 1
ος

 παραγοντικός άξονας, ο οποίος έχει ποσοστό ερμηνείας 

96,29% (Πίνακας 4.16) και ο δεύτερος εμφανίζεται μόνο στο σχήμα του παραγοντικού επιπέδου. 

Πίνακας 4.16 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,18850 
   

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

  1       0,1815176            96,29          96,29        |***************************************** 

   2       0,0069850              3,71        100,00        |** 
 

   3       0,0000000              0,00        100,00        |* 
 

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Στους Πίνακες 4.17 και 4.18 ακολουθούν οι δείκτες ερμηνείας. Σε αυτούς απεικονίζονται όλα τα 

σημεία, αλλά επιλέγονται για ερμηνεία, αυτά με CTR μεγαλύτερο από 250 για τη μεταβλητή της 

εφαρμογής κι άλλου ΣΔΠ, με CTR μεγαλύτερο από 150 για τα εργαλεία και ταυτόχρονα με COR 

μεγαλύτερο από 959 και για τις δύο μεταβλητές. 

Πίνακας 4.17 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής της εφαρμογής (ή όχι) άλλου ΣΔΠ 

Κωδ. #G1 COR CTR #G2 COR CTR 

ISO11 -284 960 143 -58 39 152 

ISO12 675 960 339 136 39 361 

ISO21 -342 965 207 65 34 194 

ISO22 505 965 307 -97 34 288 
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Πίνακας 4.18 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των εργαλείων/τεχνικών 

Κωδ.  #F1 COR CTR #F2 COR CTR 
Περιγραφή 

ΕΡΓ1 113 542 3 -105 457 73 
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας ή 

διαδικασιών 

ΕΡΓ2 64 767 1 35 232 8 
Ανάλυση Δυνάμεων ,Αδυναμιών, 

Ευκαιριών, Απειλών 

ΕΡΓ3 -486 999 61 13 0 1 SIPOC διάγραμμα 

ΕΡΓ4 226 689 13 -152 310 155 Συγκριτική αξιολόγηση 

ΕΡΓ5 -463 909 55 145 90 143 Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 

ΕΡΓ6 508 997 67 -25 2 4 Δελτία Ελέγχου 

ΕΡΓ7 -354 987 32 40 12 10 
Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας και 

Επιπτώσεων  

ΕΡΓ8 -303 948 23 -71 51 33 Σχεδιασμός πειραμάτων 

ΕΡΓ9 -310 965 24 58 34 23 Έλεγχος υποθέσεων 

ΕΡΓ10 -223 916 12 66 83 30 
Ανάλυση συσχέτισης-
παλινδρόμησης 

ΕΡΓ11 -455 990 53 45 9 13 
Ανάλυση δυναμικότητας 

διαδικασίας 

ΕΡΓ12 -351 926 31 98 73 65 Εξισορροπημένη αξιολόγηση 

ΕΡΓ13 1062 997 292 55 2 21 Γραφήματα, σχεδιαγράμματα, πίτες 

ΕΡΓ14 281 978 20 41 21 11 Καταιγισμός ιδεών 

ΕΡΓ15 847 991 185 79 8 42 Διάγραμμα ροής 

ΕΡΓ16 266 990 18 25 9 4 Συγκέντρωση δεδομένων 

ΕΡΓ17 20 586 0 17 413 1 Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΓ18 -297 685 22 -201 314 270 Ανάλυση κόστους ποιότητας 

ΕΡΓ19 -404 974 42 -66 25 29 Διάγραμμα συνάφειας 

ΕΡΓ20 303 946 23 -73 53 35 Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  

ΕΡΓ21 -56 730 0 -34 269 7 Ανάλυση Παρέτο 

Στον 1
ο
 άξονα (Σχήμα 4.10) διατάσσονται αριστερά τα εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται και 

δεξιά αυτά που χρησιμοποιούνται.  

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν περισσότερο τα σημεία: ‘’Επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν κι άλλο ΣΔΠ και χρήση εργαλείου’’ (ISO22) με CTR=307, ‘’Επιχειρήσεις μόνο με 

ISO και χρήση εργαλείου’’ (ISO12) με CTR= 339, ‘’Γραφήματα’’ (ΕΡΓ13) με CTR= 292, 

‘’Διάγραμμα ροής’’ (ΕΡΓ15) με CTR= 185, έχοντας όλα θετικές συντεταγμένες. 

Διακρίνεται μια διαφοροποίηση σχετικά με την εφαρμογή ή όχι άλλου ΣΔΠ (εκτός από το 

ISO 9001), όπου επιχειρήσεις με εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ, προτιμούν τα δελτία ελέγχου και δεν 

προτιμούν την ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας και την ανάλυση μηχανισμών αστοχίας. Από 

την άλλη, επιχειρήσεις μόνο με ISO 9001, προτιμούν το διάγραμμα ροής και τα δελτία ελέγχου και 

δεν προτιμούν τον έλεγχο υποθέσεων, το σχεδιασμό πειραμάτων και την ανάλυση κόστους 

ποιότητας. 
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Σχήμα 4.10 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

Γ) Παραγοντικό επίπεδο 

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 4.11) διακρίνεται ότι τα ‘’Γραφήματα’’ (ΕΡΓ13) και τα 

‘’Διαγράμματα ροής’’ (ΕΡΓ15), χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο το ISO 

9001 και ταυτόχρονα επιχειρήσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά, δε χρησιμοποιούν το ‘’Σχεδιασμό 

πειραμάτων’’ (ΕΡΓ8) και το ‘’Διάγραμμα συνάφειας’’ (ΕΡΓ19).  

Οι επιχειρήσεις με εφαρμογή κι άλλου ΣΔΠ (εκτός από ISO 9001), χρησιμοποιούν τα 

εργαλεία: ‘’Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας’’ (ΕΡΓ1), ‘’Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος’’ 

(ΕΡΓ20), ‘’Δελτίο ελέγχου’’ (ΕΡΓ6) και δε χρησιμοποιούν τα: ‘’Έλεγχος υποθέσεων’’ (ΕΡΓ9) και 

‘’Ανάλυση συσχέτισης-παλινδρόμησης’’ (ΕΡΓ10). 
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Σχήμα 4.11 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά αποτελέσματα 

Συνοψίζοντας προκύπτει ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

μόνο το ISO 9001 και τις υπόλοιπες, καθώς αυτές δείχνουν προτίμηση σε διαφορετικά εργαλεία. 

Το ίδιο αποτέλεσμα αναφέρθηκε και στην έρευνα των Ismyrlis & Moschidis (2013b).  

Ακόμη οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν κι άλλο ΣΔΠ εκτός από το ISO 9001, 

χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία και τεχνικές. 

Γενικά τα πιο χρησιμοποιούμενα εργαλεία από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι τα 

γραφήματα, τα διαγράμματα ροής και τα δελτία ελέγχου και αυτά που σχεδόν αγνοούνται τα: 

ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας, ανάλυση μηχανισμών αστοχίας, έλεγχος υποθέσεων, 

σχεδιασμός πειραμάτων και ανάλυση κόστους ποιότητας. 

Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μόνο το ISO 9001, χρησιμοποιούν περισσότερο τα 

γραφήματα και τα διαγράμματα ροής και δε χρησιμοποιούν το σχεδιασμό πειραμάτων και το 

διάγραμμα συνάφειας. 
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Οι επιχειρήσεις με εφαρμογή κι άλλου ΣΔΠ (εκτός από ISO 9001), χρησιμοποιούν 

περισσότερο τα εργαλεία: στατιστικός έλεγχος διαδικασίας, διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, 

δελτίο ελέγχου και δε χρησιμοποιούν τα: έλεγχος υποθέσεων και ανάλυση συσχέτισης-

παλινδρόμησης. 

 

4.7 Αποτελέσματα από άλλες εργασίες-συζήτηση 

Ακολουθούν αποτελέσματα από άλλες εργασίες για τα εργαλεία και τα συστήματα ποιότητας και 

σύγκριση με αυτά της παρούσας. 

4.7.1 Μεθοδολογίες ποιότητας 

Εκτός από το πρότυπο ISO 9001, με το οποίο όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος είναι 

πιστοποιημένες και είναι σε λειτουργία, εξετάζεται αν είναι πιστοποιημένες ή εφαρμόζουν άλλο 

ΣΔΠ, που όπως προαναφέρθηκε μπορεί να είναι το ISO 14001, το OHSAS 18001, η ΔΟΠ κ.α. 

Εφαρμογή 

Στον Πίνακα Α3 (Παράρτημα Α) υπάρχουν στοιχεία για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

μεθοδολογίες από άλλες σχετικές έρευνες. Αυτός ο πίνακας αναφέρθηκε επίσης στην εργασία των 

Ismyrlis & Moschidis (2013b). Έτσι προκύπτει ότι στην Ελλάδα, η ΔΟΠ και το ISO 14001 

χρησιμοποιούνται περισσότερο και άλλες μεθοδολογίες όπως για παράδειγμα η έξι σίγμα και η 

BPR, σχεδόν αγνοούνται από το δείγμα των ελληνικών επιχειρήσεων. Γενικά σε σχέση με άλλες 

χώρες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλουραρισμός στη χρήση μεθοδολογιών ποιότητας. 

Παρατηρείται βέβαια το φαινόμενο να είναι ευκολότερα αποδεκτές αυτές που είναι υποχρεωτικές 

από κάποια νομοθεσία (όπως το HACCP, CE κ.α.). 

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές  

Το μέγεθος φαίνεται ότι έχει σημαντικό ρόλο στην επιλογή εφαρμογής μιας μεθοδολογίας, η οποία 

απαιτεί αρκετούς πόρους για τη λειτουργία της. Έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν 

περισσότερες μεθοδολογίες, σε σχέση με τις μικρότερες (βλ. ανάλυση με ΠΑΑ). Η επίδραση αυτή 

του μεγέθους, είχε διαφανεί και στην εργασία των Ismyrlis & Moschidis (2013b). Επίσης, 

διαπιστώνεται ότι η χρήση και άλλου ΣΔΠ, καθώς και τα περισσότερα έτη πιστοποίησης 

επηρεάζουν θετικά την εφαρμογή μεθοδολογιών ποιότητας, όπως αναφέρεται και στην εργασία 

των Ismyrlis & Moschidis (2013b). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 182 

Οι Hasan et al. (2007) αναφέρουν, ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας ποιότητας, 

πρέπει να προηγείται της πιστοποίησης με ISO και ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή ISO 9001 και 

ΔΟΠ, μπορεί να προσδώσει πλεονεκτήματα στην επιχείρηση σε πολλούς τομείς, όπως στην 

ποιότητα προϊόντος, στην παραγωγικότητα και στην ικανοποίηση του πελάτη. Ο Sun (1999) σε μια 

διεθνή έρευνα που έγινε σε 600 επιχειρήσεις από 20 χώρες, αποκάλυψε ότι η εφαρμογή μόνο του 

ISO 9000 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στη βελτίωση της ποιότητας, ενώ ο συνδυασμός των ISO 

9000 και ΔΟΠ συνέβαλε περισσότερο. Οι Hasan et al.(2007), διαπίστωσαν ότι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το ISO:9000 και τη ΔΟΠ ταυτόχρονα και με τρόπο ενοποιημένο, μπορεί να 

ωφεληθούν σε θέματα  ποιότητας, στη διαδικασία παράδοσης του προϊόντος, στην 

παραγωγικότητα, αλλά βέβαια το σημαντικότερο, στην ικανοποίηση του πελάτη.  

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και στην παρούσα εργασία (βλ. Ενότητα 4.6), όπου 

στην περίπτωση που εκτός από το ISO 9001 εφαρμόζεται και η μεθοδολογία ΔΟΠ, οι επιχειρήσεις 

έχουνε καλύτερες επιδόσεις, αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στους ΚΠΕ, αλλά επίσης 

εφαρμόζουν περισσότερα εργαλεία και τεχνικές. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν από τον 

Hongyi (2000), ο οποίος απέδειξε ότι η πιστοποίηση με το ISO 9001 επηρεάζεται θετικά από τους 

παράγοντες της ΔΟΠ.  

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες μεταβλητές 

Στην παρούσα έρευνα, αλλά και σε αυτή των Ismyrlis & Moschidis (2013b), διαπιστώνεται ότι η 

σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ του ΣΔΠ, συμβάλλει θετικά στην εφαρμογή μεθοδολογιών 

ποιότητας και έτσι επιχειρήσεις με μεγάλο βαθμό σημασίας στους ΚΠΕ, εφαρμόζουν περισσότερες 

μεθοδολογίες ποιότητας.  

 

4.7.2 Χρήση Εργαλείων/ Τεχνικών 

Σε αυτήν την υποενότητα εξετάζεται η χρήση εργαλείων/τεχνικών ποιότητας σε επιχειρήσεις. 

Χρήση 

Ο Πίνακας Α6 (Παράρτημα Α), περιέχει στοιχεία από έρευνες για τα πιο συχνά χρησιμοποιημένα 

εργαλεία/τεχνικές. Ο ίδιος πίνακας υπήρχε στην εργασία των Ismyrlis & Moschidis (2013b). Από 

αυτήν την έρευνα και την παρούσα διατριβή, προκύπτει ότι σε σχέση με άλλες χώρες, η χρήση 

εργαλείων και τεχνικών είναι χαμηλή (βλ. Πίνακα 4.6), ενώ επίσης αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούνται τα πιο εύκολα στη χρήση εργαλεία. 
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Το αποτέλεσμα μιας άλλης εργασίας των Fotopoulos & Psomas (2009), ήταν ότι το επίπεδο 

χρήσης εργαλείων ποιότητας και τεχνικών ήταν χαμηλό στις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος 

(βλ.Πίνακα Α6-Παράρτημα), καθώς από ότι φαίνεται από τους μέσους όρους χρήσης των 

εργαλείων που αναφέρθηκαν, τα 13 ήταν κάτω από το βαθμό 3 (μικρή χρήση).  

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές 

Η χρήση εργαλείων και τεχνικών, διαπιστώθηκε ότι επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος των 

επιχειρήσεων. Για παράδειγμα οι Fotopoulos & Psomas (2009), οι Lopes et al. (2011) και οι Tari & 

Sabater (2004), αναφέρουν ότι η εντονότερη χρήση εργαλείων/τεχνικών είναι θετικά συσχετισμένη 

με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Κάποια από τα παραπάνω στοιχεία, που αφορούν στη χρήση 

εργαλείων σε σχέση με άλλες μεταβλητές, υπάρχουν στον Πίνακα Α4.  

Ακόμη διαπιστώνεται ότι η ‘’εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ’’ και τα ‘’έτη πιστοποίησης’’, 

επηρεάζουν επίσης θετικά τη χρήση των εργαλείων και τεχνικών, όπως αναφέρεται και στην 

εργασία των Ismyrlis & Moschidis (2013b). Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διατριβή, 

διαπιστώνεται ότι το μεγάλο μέγεθος, τα περισσότερα έτη πιστοποίησης και η εφαρμογή άλλου 

ΣΔΠ, επηρεάζουν θετικά τη χρήση εργαλείων και τεχνικών. 

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες μεταβλητές 

Οι Tari & Sabater (2004), Lagrosen & Lagrosen (2005) και Drew & Healy (2006) υποστηρίζουν 

ότι η χρήση εργαλείων/τεχνικών, είναι θετικά συσχετισμένη με ένα σωστά λειτουργούν σύστημα 

ποιότητας ή αλλιώς με το επίπεδο εφαρμογής της ΔΟΠ. Σε άλλη εργασία των Kafetzopoulos & 

Gotzamani (2014), διαπιστώνεται ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή των προτύπων ISO 9001 και 

HACCP σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων, είχε θετική επίδραση στην ποιότητα των τροφίμων και 

στη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων. Στην παρούσα έρευνα, αλλά και σε αυτή των Ismyrlis 

& Moschidis (2013b), διαπιστώνεται ότι η σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ συστημάτων 

ποιότητας, συμβάλλει θετικά στη χρήση εργαλείων/τεχνικών ποιότητας. 

 

4.8 Συμπεράσματα 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι ο δείκτης χρήσης των εργαλείων και τεχνικών είναι 

χαμηλός στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη 

λειτουργία του συστήματος ποιότητας, καθώς τα εργαλεία αποτελούν πρωτεύουσας σημασίας 

στοιχεία για την καλύτερη απόδοση των συστημάτων ποιότητας. Από τα εργαλεία φαίνεται να 

προτιμώνται αυτά που είναι πιο εύκολα στην εκμάθηση και χρήση. Με αυτόν τον τρόπο όμως 
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αγνοούνται άλλα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά και μπορούν να προσφέρουν στη 

βελτιστοποίηση των διεργασιών μιας επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην εφαρμογή των ΣΔΠ, προκύπτει ότι περισσότερο 

εφαρμόζονται η μεθοδολογία ΔΟΠ και το πρότυπο 14001. Άλλες μεθοδολογίες ποιότητας ισότιμης 

αξίας, όπως η έξι σίγμα και η BPR, διαπιστώθηκε πως εφαρμόζονται ελάχιστα από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

Αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως δημογραφικές μεταβλητές που φαίνεται ότι σαφώς 

επηρεάζουν την εφαρμογή ΣΔΠ, αλλά και τη χρήση των εργαλείων/τεχνικών, είναι τα έτη 

πιστοποίησης, το μέγεθος και η εφαρμογή χρήσης και άλλου ΣΔΠ, εκτός από το ISO 9001. Ως εκ 

τούτου, επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους, με περισσότερα έτη πιστοποίησης, αλλά και με 

εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ έχουν σε γενικές γραμμές καλύτερες επιδόσεις . 

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η σημασία και η βαρύτητα που αποδίδεται εκ μέρους των 

επιχειρήσεων στους ΚΠΕ του συστήματος ποιότητας, επηρεάζει θετικά τη χρήση 

εργαλείων/τεχνικών ποιότητας αλλά και την εφαρμογή μεθοδολογιών ποιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Επιδόσεις, κίνητρα και προβλήματα των συστημάτων ποιότητας σε 

ελληνικές επιχειρήσεις(πιστοποιημένες με το ISO 9001) 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται μερικές ακόμη πτυχές της λειτουργίας των συστημάτων 

ποιότητας, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές, αλλά αποτελούν επίσης σημαντικά 

ζητήματα. Οι πτυχές αυτές αναφέρονται στα κίνητρα που οδηγούν σε πιστοποίηση, στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την πιστοποίηση και οι επιδόσεις είναι 

αποτέλεσμα της εφαρμογής των ΣΔΠ. Κύρια επιδίωξη είναι η εύρεση των σημαντικότερων από τα 

παραπάνω, η επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών σε αυτά, καθώς και πιθανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων αυτών των μεταβλητών. Χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο της 

διατριβής που αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.5. Στην Ενότητα 5.4 ακολουθεί η ανάπτυξη των 

σχετικών ερωτημάτων που διερευνώνται σε αυτό το κεφάλαιο. 

Για την ανάλυση των δεδομένων αναφέρονται περιγραφικά στατιστικά, αλλά βέβαια 

χρησιμοποιείται και η μεθοδολογία της ΠΑΑ. Στην Υποενότητα 5.6.3 όπου εξετάζεται η 

αλληλεπίδραση κινήτρων και επιδόσεων δε χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης, 

αλλά ο πίνακας 0-1. Καταγράφονται και συζητιούνται τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις, όπως 

και άλλα από παρόμοιες έρευνες. Τελικά συμπεράσματα για τα προαναφερόμενα ζητήματα, 

υπάρχουν στην Ενότητα 5.8. 

5.2 Δείκτες μέτρησης απόδοσης 

Μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε, ότι ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες απόδοσης 

του οργανισμού οι οποίοι ικανοποιούν τους στόχους του ISO 9001:2000 και των πιστοποιημένων 

εταιρειών είναι οι εξής (Padma et al, 2008, σελ.4985): ικανοποίηση του πελάτη, ηθικό των 

εργαζομένων, αύξηση των εξαγωγών, κερδοφορία, συνολική παραγωγικότητα, μείωση κόστους 

ποιότητας, γενική χρηματοοικονομική επίδοση, συνολική λειτουργική επίδοση, 

ανταγωνιστικότητα, αύξηση πωλήσεων, αύξηση κερδών και μερίδιο αγοράς. 
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Οι δείκτες αυτοί μπορεί να αναφέρονται ως επιδόσεις ή αποτελέσματα, όπως για 

παράδειγμα καταγράφονται στο μοντέλο EFQM. Τελικά, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(βλ. Πίνακες Α7, Α8) συγκεντρώθηκαν 28 μέτρα επίδοσης, με σκοπό να συμπεριληφθούν όλα σε 

ένα πλαίσιο, το οποίο να είναι  σχετικό με την αξιολόγηση της λειτουργίας και απόδοσης του 

οργανισμού μετά από την πιστοποίηση. Αυτά περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.1 και μάλιστα με 

μια νέα προτεινόμενη ομαδοποίηση, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

Πίνακας 5.1 Μέτρα απόδοσης/επιδόσεις 

Μέτρα επίδοσης Εσωτερικό/εξωτερικό 

Α1.Ποιότητας/Λειτουργικές  

1 Ποιότητα κατασκευής προϊόντων/υπηρεσιών Εσωτερικό 

2 Ποιότητα σχεδιασμού Εσωτερικό 

3  Μεταβλητότητα διεργασιών Εσωτερικό 

4. Χρόνος παράδοσης προϊόντος Εσωτερικό 

5. Κύκλος παραγωγής Εσωτερικό 

6. Ελάττωση σε ατέλειες και αναποτελεσματικότητα Εσωτερικό 

7. Ικανοποίηση πελατών Εσωτερικό 

8.Βελτίωση της γνώσης των εργαζομένων για την ποιότητα   Εσωτερικό 

9. Καλύτερη διαδικασία καταγραφής διαδικασιών σε έγγραφα Εσωτερικό 

10. Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας Εσωτερικό 

Α2. Επιχειρηματικές/χρηματοοικονομικές   

11. Πωλήσεις Εσωτερικό 

12. Μερίδιο αγοράς Εξωτερικό 

13. Κόστος μονάδας παραγωγής Εσωτερικό 

14. Κέρδη Εσωτερικό 

15. Βελτίωση παραγωγικότητας Εσωτερικό 

16. Καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγές Εξωτερικό 

17. Αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης Εξωτερικό 

18. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης Εξωτερικό 

Β. Επιδόσεις στην κοινωνία  

19. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη Εξωτερικό 

20. Αναπτύσσονται πολιτικές για ελάττωση και πρόληψη των 

κινδύνων για την υγείας και την ασφάλειας 

Εσωτερικό 

21.Ενεργή συμμετοχή της εταιρείας στην κοινότητα, 

Υπευθυνότητα εταιρείας σε σχέση με τη θέση στην κοινωνία 

Εξωτερικό 

Γ. Ικανοποίηση πελατών  

22. Η ικανοποίηση των πελατών έχει αυξηθεί Εξωτερικό 

23.Συμμετοχή πελατών Εξωτερικό 

24.Νοιάζεται για τη συλλογή πληροφοριών από τον πελάτη για να 

μετρήσει την ικανοποίηση 

Εξωτερικό 
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25.Ο οργανισμός έχει εγκαταστήσει μια διαδικασία για να ακούει 

και να λύνει τα προβλήματα των πελατών 

Εξωτερικό 

Δ. Ικανοποίηση εργαζομένων  

26. Η ικανοποίηση εργαζομένων έχει αυξηθεί Εσωτερικό 

27.Συμμετοχή εργαζομένων στις διαδικασίες Εσωτερικό 

28.Μέσα για συλλογή στοιχείων Εσωτερικό 

 

Ομαδοποιήσεις μέτρων επίδοσης 

Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μελέτη για τη μέτρηση της απόδοσης των σχετικών 

με την ποιότητα ενεργειών, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω πέντε διαστάσεις:  

 Επιχειρηματικές/χρηματοοικονομικές.  

Σχετίζονται με πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις κύριες δραστηριότητες της 

επιχείρησης, οι οποίες επεκτείνονται και στην αγορά και μπορεί να είναι ή όχι 

χρηματοοικονομικές. Αυτές είναι οι πρώτες που προκύπτουν και είναι οι πιο ορατές (απτές) 

συνέπειες της εφαρμογής του/των ΣΔΠ.  

 Ποιότητας/λειτουργικές  

Αφορούν σε απόδοση σχετική με τις διεργασίες και λειτουργίες του οργανισμού, συνήθως δε 

πραγματοποιούνται εντός του οργανισμού. 

 Επιδόσεις στην κοινωνία 

Αξιολογείται η ευαισθησία της εταιρείας σε κοινωνικά θέματα, όπως περιβάλλον, συμμετοχή 

στην κοινότητα, μέτρα ασφάλειας στην εργασία κ.α. 

 Ικανοποίηση Πελατών 

Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και ενέργειες για βελτίωσή της 

 Ικανοποίηση Εργαζομένων  

Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων και ενέργειες για βελτίωσή της 

Οι κατηγορίες των μέτρων αυτών, ειδικά των τριών τελευταίων, είναι ίδιες με αυτές των 

αποτελεσμάτων του EFQM, όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα 1.4. Η μόνη διαφορά έγκειται 

στο κριτήριο ‘’Business Results’’ του EFQM, το οποίο εδώ περιλαμβάνει δύο ακόμη ξεχωριστές 

ομάδες, τις Επιχειρηματικές/χρηματοοικονομικές και Ποιότητας/λειτουργικές. 

Τα μέτρα αυτά, κατηγοριοποιούνται επίσης σε εσωτερικά και εξωτερικά: εσωτερικά είναι 

αυτά που συμβαίνουν εντός της επιχείρησης και αφορούν θέματα όπως την ποιότητα προϊόντος, 

τον κύκλο παραγωγής (συνήθως σχετίζονται με την διάσταση ποιότητας/λειτουργική), ενώ 

εξωτερικά αυτά που σχετίζονται με την εικόνα και τη λειτουργία εκτός της επιχείρησης, όπως 
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μερίδιο αγοράς, ευκαιρία για εξαγωγές κ.α. Αυτή η εργασία στοχεύει στη χρησιμοποίηση όλων 

των προαναφερθέντων μέτρων, καθώς είναι προφανές ότι η πιστοποίηση με το ISO 9001 ή 

εφαρμογή οποιοδήποτε άλλου συστήματος ποιότητας, μπορεί να έχει επίδραση σε πολλά 

διαφορετικά μέτρα απόδοσης. 

 

5.3 Κίνητρα, προβλήματα πιστοποίησης με ISO 9001 

5.3.1 Κίνητρα 

Σε αυτήν την υποενότητα αναφέρονται τα κίνητρα (λόγοι πιστοποίησης), τα οποία ωθούν τις 

επιχειρήσεις να αναζητήσουν την πιστοποίηση με συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας, εδώ το ISO 

9001:2008. Σε μια έρευνα από τους Lipovatz et al. (1999) σε ελληνικές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε 

ότι τα κίνητρα αυτά ομαδοποιούνται σύμφωνα με λόγους που σχετίζονται με την αγορά, καθώς και 

με τη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών. Οι Fotopoulos et al. (2010) αναφερόμενοι επίσης σε 

ελληνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζουν ότι οι λόγοι για την πιστοποίησή τους, προέρχονται κυρίως 

από εσωτερικά κίνητρα, που προκύπτουν από την πραγματική ανάγκη της επιχείρησης για 

βελτίωση και σε αυτούς που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, όπως πελάτες, 

ανταγωνιστές κ.α., δηλαδή εξωτερικά κίνητρα. Συνεπώς τα κίνητρα για τα οποία οι επιχειρήσεις 

ρωτούνται, χωρίζονται στις δύο αυτές κατηγορίες και αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα 

5.2. 

Πίνακας 5.2 Κίνητρα για πιστοποίηση με το ISO 9001:2008 

Κίνητρο Εσωτερικό ή εξωτερικό  

1.Βελτίωση ποιότητας προϊόντος Εσωτερικό  

2.Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών-διεργασιών Εσωτερικό  

3.Μείωση ατελειών-ελαττωμάτων- αχρήστων Εσωτερικό  

4.Πρόσβαση σε εξαγωγές-νέες αγορές Εξωτερικό 

5.Εργαλείο προώθησης Εξωτερικό 

6. Βελτίωση του προφίλ της εταιρείας Εξωτερικό 

7. Απαιτήσεις πελατών ή ύπαρξη συμβολαίων Εξωτερικό 

8. Πιέσεις από αγορά Εξωτερικό 

9. Εισαγωγή για ΔΟΠ Εσωτερικό  

10. Ικανοποίηση πελατών Εσωτερικό  

11.Οι υπάλληλοι κατανοούν την κουλτούρα της ποιότητας Εσωτερικό  

12. Τεκμηρίωση σε έγγραφα Εσωτερικό  

13.Βελτίωση αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας Εσωτερικό  

14. Καλύτερο μερίδιο αγοράς Εξωτερικό  
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5.3.2 Προβλήματα 

Οι επιχειρήσεις εκτός από τις ενδεχόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας 

αντιμετωπίζουν και προβλήματα που σχετίζονται με την αρχική εγκατάσταση και την περαιτέρω 

χρήση των ΣΔΠ. Έτσι μπορούν να προκύψουν προβλήματα σχετικά με την ύπαρξη πόρων, τη 

δέσμευση της διοίκησης, αλλά και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην προσπάθεια για τη σωστή 

λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Τα προβλήματα που καταγράφηκαν στην παρούσα, 

αφορούν μόνο στο σύστημα ISO 9001:2008. 

Αναφέρονται παρακάτω μερικές δυσκολίες για την εφαρμογή των πρακτικών ποιότητας, 

που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι Tsiotras & 

Gotzamani (1996) αναφέρουν ότι επιχειρήσεις με μικρή ή και καθόλου τεκμηριωμένη οργανωτική 

δομή, όπως είναι συνήθως οι ελληνικές, έχουν την ευκαιρία μέσω ενός ΣΔΠ να οργανώσουν και να 

καταγράψουν όλο το σύστημα λειτουργίας-οργάνωσης της επιχείρησης. Οι δυσκολίες για την 

επίτευξη της πιστοποίησης, συνάδουν κυρίως με τη γραφειοκρατία που προκαλείται από την 

καταγραφή όλων των διαδικασιών σε έγγραφα, στην έλλειψη εργαστηρίων για προτυποποίηση 

οργάνων και στη μη εφαρμογή στατιστικών μεθόδων (Lipovatz et al., 1999). Στην πιλοτική έρευνα 

(βλ. Ενότητα 2.5), υπήρχαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να εκφράσουν οι επιχειρήσεις όλα τα 

προβλήματα που τους απασχολούν κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του ISO. Τελικά τα 

προβλήματα για τη σημαντικότητα των οποίων υπάρχουν ερωτήματα και χρησιμοποιήθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο, ακολουθούν στον Πίνακα 5.3. 

Πίνακας 5.3 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την πιστοποίηση με 

ISO 9001 

1.Οι υπάλληλοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι 

2. Οι υπάλληλοι δεν ενδιαφέρονται  

3. Δυσκολία αλλαγής κουλτούρας/νοοτροπίας 

4. Η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται 

5.Περιορισμένοι πόροι 

6. Λανθασμένη επιλογή προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις 

7. Κόστος 

8. Γραφειοκρατία 
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5.4 Ερωτήματα 

Και εδώ τα ερωτήματα διαμορφώθηκαν ανάλογα, έχοντας ως κύριο στόχο την αναζήτηση των 

σημαντικότερων προβλημάτων, επιδόσεων και κινήτρων, την επίδραση των δημογραφικών 

μεταβλητών του ερωτηματολογίου, αλλά και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μεταβλητών. 

 Ερώτημα 5.1: Ποια είναι τα σημαντικότερα κίνητρα, προβλήματα, επιδόσεις των 

ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα συστήματα ποιότητας; 

 Ερώτημα 5.2: Αν τα κίνητρα, προβλήματα, επιδόσεις επηρεάζονται από δημογραφικές 

μεταβλητές. 

 Ερώτημα 5.3: Ύπαρξη πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών ή με 

τις μεταβλητές των κεφαλαίων 3 και 4. 

 

5.5 Ευρήματα με την περιγραφική στατιστική 

Ακολουθούν περιγραφικά στατιστικά που προκύπτουν, για τα θέματα αυτού του κεφαλαίου. 

Στον Πίνακα 5.4 καταγράφονται οι μ.ο. των επιδόσεων των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα του/των 

ΣΔΠ που εφαρμόζουν, σύμφωνα και με την ομαδοποίηση που προτάθηκε στην Ενότητα 5.2.  

Πίνακας 5.4 Μέσοι όροι ανά μέτρο επίδοσης 

Μέτρα επίδοσης  
Μ.Ο.Εσωτερ:3,66, 

Εξωτερ: 3,72 

Α1. Επίδοση στην ποιότητα προϊόντων-λειτουργιών Μ.ο. Α1: 3,78 

1. Ποιότητα κατασκευής προϊόντων/υπηρεσιών 3,88 

2. Ποιότητα σχεδιασμού 3,89 

3. Μεταβλητότητα διεργασιών 3,73 

4. Χρόνος για παράδοση προϊόντος 3,40 

5. Κόστος άχρηστων σε σχέση με πωλήσεις 3,58 

6. Κύκλος παραγωγής (από την παραγγελία στην παράδοση) 3,50 

7. Μείωση ελαττωματικών και αστοχιών 3,92 

8. Βελτίωση της γνώσης των εργαζομένων για την ποιότητα και τα συστήματα 

ποιότητας 

3,88 

9. Καλύτερη διαδικασία καταγραφής διαδικασιών σε έγγραφα 4,00 

10. Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας 4,03 

Α2. Επιχειρηματικές επιδόσεις Μ.ο. Α2: 3,67 

11. Πωλήσεις 3,51 
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12. Μερίδιο αγοράς 3,45 

13. Κόστος μονάδας παραγωγής 3,34 

14. Κέρδη 3,27 

15. Παραγωγικότητα 3,66 

16. Καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγές 4,03 

17. Αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης 4,06 

18. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας 4,08 

Β. Επιδόσεις στην κοινωνία Μ.ο. Β: 3,72 

19. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 4,07 

20. Αναπτύσσονται πολιτικές για ελάττωση και πρόληψη των κινδύνων για 

την υγείας και την ασφάλειας 

3,40 

21.Ενεργή συμμετοχή της εταιρείας στην κοινότητα, Υπευθυνότητα εταιρείας 

σε σχέση με τη θέση στην κοινωνία  

3,68 

Γ. Ικανοποίηση πελατών Μ.ο. Γ: 3,72 

22. Η ικανοποίηση των πελατών έχει αυξηθεί 4,07 

23. Συμμετοχή πελατών  3,35 

24. Συλλέγει πληροφορίες από τους πελάτες της για να μετρήσει την 

ικανοποίησή τους 

3,77 

25. Ο οργανισμός εφαρμόζει μια διαδικασία για να ακούει και να λύνει τα 

παράπονα των πελατών 

3,71 

 Δ. Ικανοποίηση εργαζομένων Μ.ο. Δ: 3,58 

26. Η ικανοποίηση εργαζομένων έχει αυξηθεί  3,82 

27.Συμμετοχή εργαζομένων στις διαδικασίες 3,44 

28.Συλλογή στοιχείων για ικανοπ εργαζόμενων  3,49 

 

Στον Πίνακα 5.5 υπάρχουν οι μ.ο. του βαθμού εμφάνισης των προβλημάτων, όπως προκύπτουν 

από την εφαρμογή του ISO 9001:2008. 
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Πίνακας 5.5 Βαθμός εμφάνισης των παρακάτω προβλημάτων κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ (ISO 

9001) 

Πρόβλημα 
Μ.ο. σε κλίμακα 5 

βαθμών 

1.Οι υπάλληλοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι 2,92 

 2.Οι υπάλληλοι δεν ενδιαφέρονται  2,97 

3.Δυσκολία αλλαγής κουλτούρας/νοοτροπίας 2,97 

4.Η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται 2,30 

5.Περιορισμένοι πόροι 3,16 

6.Λανθασμένη επιλογή προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις 2,31 

7.Κόστος 3,47 

8.Γραφειοκρατία 4,16 

Ακολουθεί o Πίνακας 5.6 με τα κίνητρα που προτρέπουν τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν την 

πιστοποίηση με το ISO 9001:2008. 

Πίνακας 5.6 Μ.Ο. κινήτρων (λόγων) για πιστοποίηση με το ISO 9001 

Κίνητρο 
Μ.Ο. σε 5-

θμια κλίμακα 

1.Βελτίωση ποιότητας προϊόντος 4,06 

2.Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών-διεργασιών 3,82 

3.Μείωση ατελειών-ελαττωμάτων- αχρήστων 3,60 

4.Πρόσβαση σε εξαγωγές-νέες αγορές 4,18 

5.Εργαλείο προώθησης 3,99 

6.Βελτίωση του προφίλ της εταιρείας 4,03 

7.Απαιτήσεις πελατών ή ύπαρξη συμβολαίων 3,68 

8.Πιέσεις από αγορά 3,99 

9.Εισαγωγή για ΔΟΠ 3,36 

10.Ικανοποίηση πελατών 4,04 

11.Βελτίωση κουλτούρας ποιότητας υπαλλήλων 3,88 

12.Καταγραφή διεργασιών-διαδικασιών σε έγγραφα 4,00 

13.Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος 4,03 

14.Καλύτερο μερίδιο αγοράς 3,57 

Ο Πίνακας 5.7 απεικονίζει τους μ.ο. των επιδόσεων, κινήτρων, προβλημάτων ανά κατηγορία 

δημογραφικής μεταβλητής. 
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Πίνακας 5.7 Μ.ο. των ΚΠΕ (σημασία και εφαρμογή), επιδόσεις, προβλήματα και κίνητρα σε 

σχέση με τις δημογραφικές μεταβλητές 

Κωδικοποίηση 

δημ.μεταβλ.* 

Επιδόσεις Κίνητρα Προβλήματα 

ΜΕΓ1 3,55 3,73 3,29 

ΜΕΓ2 3,85 3,98 2,83 

ΜΕΓ3 3,82 3,97 2,84 

ΚΛΑΔ1 3,65 3,79 3,00 

ΚΛΑΔ2 3,76 3,89 3,07 

ΚΛΑΔ3 3,72 3,89 3,03 

ΕΤΗΛ1 3,65 3,80 3,05 

ΕΤΗΛ2 3,67 3,85 3,13 

ΕΤΗΛ3 3,71 3,85 3,09 

ΕΤΗΛ4 3,77 3,90 2,91 

ΕΤΗΛ5 3,76 3,92 2,97 

ΕΤΗΠ1 3,52 3,69 3,40 

ΕΤΗΠ2 3,73 3,88 3,02 

ΕΤΗΠ3 3,89 4,04 2,67 

ISO1 3,60 3,78 3,27 

ISO2 3,81 3,94 2,82 

ΕΞΑΓ1 3,67 3,80 3,09 

ΕΞΑΓ2 3,76 3,94 2,97 

* βλέπε Παράρτημα Γ 

Ακολουθεί η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα 

περιγραφικά στατιστικά. 
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5.5.1 Κίνητρα 

Τα πιο σημαντικά κίνητρα για την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001 (Πίνακας 5.6) είναι: η 

βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η βελτίωση του 

προφίλ της επιχείρησης. Το λιγότερο σημαντικό κίνητρο είναι η λειτουργία του ISO 9001 ως βάση 

για τη ΔΟΠ. Συμπερασματικά, σημαντικά κίνητρα για την πιστοποίηση υπάρχουν τόσο εσωτερικά 

όσο και εξωτερικά, αλλά διαπιστώνεται ότι δε δίνεται σημασία σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

του ISO 9001, όπως και ότι μπορεί να είναι το θεμέλιο για μια γενικότερη φιλοσοφία και 

κουλτούρα ποιότητας σε όλον τον οργανισμό. Από τις δημογραφικές μεταβλητές, μόνο τα έτη 

πιστοποίησης φαίνεται ότι δημιουργούν μια διαφοροποίηση. 

5.5.2 Προβλήματα 

Τα προβλήματα που κυρίως αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη λειτουργία του/των 

ΣΔΠ (Πίνακας 5.5) είναι η γραφειοκρατία, το κόστος και η δυνατότητα ύπαρξης απαραίτητων 

πόρων για τη λειτουργία του συστήματος. Το λιγότερο συνηθισμένο πρόβλημα είναι η λανθασμένη 

επιλογή προσωπικού. Καμία διαφοροποίηση δεν προκύπτει σε σχέση με τις δημογραφικές 

μεταβλητές των επιχειρήσεων, εκτός από τα έτη πιστοποίησης, όπου επιχειρήσεις με περισσότερα 

έτη πιστοποίησης παρουσιάζουν μικρότερους μ.ο. στα προβλήματα. 

5.5.3 Επιδόσεις 

Οι πιο σημαντικές επιδόσεις που αποκόμισαν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή ΣΔΠ (Πίνακας 

5.4) είναι: η ικανοποίηση των πελατών, η βελτίωση του προφίλ της εταιρείας και η χρήση του 

ΣΔΠ ως εργαλείο μάρκετινγκ. Οι λιγότερο σημαντικές παρατηρούνται σε: κέρδη, κόστος μονάδας 

παραγωγής και συμμετοχή πελατών. Το μέγεθος φαίνεται ότι δημιουργεί μια μικρή 

διαφοροποίηση, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις έχουν λίγο χαμηλότερες επιδόσεις από τις μεσαίου 

και μεγάλου μεγέθους.  
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5.6 Ανάλυση με την ΠΑΑ 

Η ενότητα αυτή, περιλαμβάνει τις αναλύσεις που είναι σχετικές με τα ερωτήματα της Ενότητας 5.4 

και παρουσιάζουν τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε πάλι 

με τη βοήθεια της ΠΑΑ και του πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης (στις υποενότητες 5.6.1, 5.6.2). 

5.6.1 Συγκριτική μελέτη των προβλημάτων από την πιστοποίηση με τις κατηγορίες του 

μεγέθους 

Σε αυτήν την υποενότητα, εξετάζεται αν το μέγεθος των επιχειρήσεων διαφοροποιεί τη φύση ή και 

την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όταν εφαρμόζουν το ISO 9001. 

Δημιουργείται και χρησιμοποιείται και εδώ ο πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης, πριν από την 

ανάλυση με την ΠΑΑ, της οποίας τα αποτελέσματα ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας 

συγκριτικής αξιολόγησης που αναλύεται, έχει ως γραμμές τα 8 προβλήματα και ως στήλες τις τρεις 

ομάδες του μεγέθους, που η κάθε μία διαιρείται σε πέντε κατηγορίες 1:λίγο σημαντικό-5:καθόλου 

σημαντικό. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Από τον Πίνακα 5.8 προκύπτει ότι οι δύο πρώτοι άξονες προσφέρουν ένα πολύ καλό ποσοστό 

ερμηνείας, 90,78% και αυτοί χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του φαινομένου. 

Πίνακας 5.8 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,35995        

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ  

   1       0,2728180            75,79                 75,79          |***************************************** 

   2       0,0539411            14,99                 90,78          |********     

   3       0,0175964              4,89                 95,67          |***      

   4       0,0058623              1,63          97,30        |*      

   5       0,0046639              1,30          98,59        |*      

   6       0,0027652              0,77          99,36        |*      

   7       0,0022987              0,64        100,00        |*      

 

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Στους παρακάτω πίνακες και σχήματα παρουσιάζονται όλα τα σημεία, αλλά για την ερμηνεία του 

φαινομένου, επιλέγονται σημεία με CTR μεγαλύτερο από 125 για τη μεταβλητή των προβλημάτων 

και μεγαλύτερο από 67 για τη μεταβλητή του μεγέθους. Όσον αφορά στο δείκτη COR, στον 1
ο
 

άξονα επιλέγονται σημεία με COR μεγαλύτερο από 660 και στο 2
ο
 με μεγαλύτερο από 570. Στους 

Πίνακες 5.9 και 5.10 απεικονίζονται οι δείκτες ερμηνείας του συγκεκριμένου φαινομένου. 
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Πίνακας 5.9 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των προβλημάτων 

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR Περιγραφή 

ΠΡΟ1 -128 183 7 67 51 10 Υπαλ.εκπαιδ. 

ΠΡΟ2 -50 49 1 83 141 16 Υπαλ.ενδιαφέρον 

ΠΡΟ3 -74 108 2 -43 36 4 Δυσκ.κουλτ 

ΠΡΟ4 -657 882 197 -162 53 60 Διοικηση ενδιαφέρον 

ΠΡΟ5 119 207 6 88 114 18 Πόροι 

ΠΡΟ6 -657 918 197 -152 49 53 Επιλ.προσωπικού 

ΠΡΟ7 377 364 65 478 587 531 Κόστος 

ΠΡΟ8 1067 893 521 -364 103 305 Γραφειοκρατία 

 

Πίνακας 5.10 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής του μεγέθους 

  #G1 COR CTR #G2 COR CTR 

ΜΕΓ11 -718 690 43 -298 118 37 

ΜΕΓ12 -662 861 123 -203 80 58 

ΜΕΓ13 -164 271 13 241 593 146 

ΜΕΓ14 355 728 63 133 102 45 

ΜΕΓ15 744 664 111 -518 321 273 

ΜΕΓ21 -620 834 70 -142 43 18 

ΜΕΓ22 -562 839 108 -134 47 30 

ΜΕΓ23 -26 5 0 345 909 225 

ΜΕΓ24 760 918 175 -220 76 73 

ΜΕΓ25 919 838 77 94 8 4 

ΜΕΓ31 -756 813 60 -278 109 41 

ΜΕΓ32 -454 824 42 -7 0 0 

ΜΕΓ33 121 159 2 164 290 27 

ΜΕΓ34 501 933 53 26 2 0 

ΜΕΓ35 1002 895 40 -181 28 6 

Στον 1
ο
 άξονα (Σχήμα 5.1, με ποσοστό ερμηνείας 75,79%) διατάσσονται από αριστερά προς τα 

δεξιά τα προβλήματα από το λιγότερο σημαντικό ως το πολύ.  

Στην κατασκευή του άξονα συμμετέχουν κυρίως τα σημεία: με θετικές συντεταγμένες το 

‘’Γραφειοκρατία’’ (ΠΡΟ8) με CTR=521 και με αρνητικές το ‘’Ενδιαφέρον από τη διοίκηση’’ 

(ΠΡΟ4) με CTR=197 και η ‘’Επιλογή προσωπικού’’ (ΠΡΟ6) με CTR=197. 

Η γραφειοκρατία φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για όλες τις επιχειρήσεις, 

αλλά περισσότερο για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Απεναντίας όχι τόσο σημαντικά 

προβλήματα θεωρούνται από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, η επιλογή προσωπικού και το 

ενδιαφέρον της διοίκησης. Γενικά διακρίνονται ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές 

κατηγορίες του μεγέθους, καθώς τα αντίστοιχα σημεία βρίσκονται σε σχετική απόσταση μεταξύ 

τους, όπως για παράδειγμα τα ΜΕΓ15, ΜΕΓ25 και ΜΕΓ35. 
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Σχήμα 5.1 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

Στο 2
ο
 άξονα (Σχήμα 5.2 με ποσοστό ερμηνείας 14,99%), δεν υπάρχει σαφής διάταξη των 

σημείων. 

Στην κατασκευή του άξονα συμμετέχουν με θετικές συντεταγμένες κυρίως τα σημεία: 

‘’Κόστος’’ (ΠΡΟ7) με CTR=531 και ‘’Επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που θεώρησαν μέτρια 

σημαντικά’’ (ΜΕΓ23) με CTR=225. Με  αρνητικές συμβάλλουν τα σημεία: ‘’Γραφειοκρατία’’ 

(ΠΡΟ8) με CTR=305 και ‘’Επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που θεωρούν πολύ σημαντικά’’ 

(ΜΕΓ15) με CTR=273. 

 Συμπερασματικά στο 2
ο
 άξονα, φαίνεται ότι μέτριας σημασίας πρόβλημα είναι το κόστος 

και ασήμαντα προβλήματα το ενδιαφέρον από τη διοίκηση και η επιλογή προσωπικού, ενώ πολύ 

σημαντικά οι πόροι και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων. 
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Σχήμα 5.2 2
ος

 παραγοντικός άξονας 
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Γ) Παραγοντικό επίπεδο  

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.3) το πρόβλημα της γραφειοκρατίας ξεχωρίζει ως πιο 

σημαντικό, καθώς είναι κοντά στους βαθμούς 4,5 και διακρίνονται επίσης, το ενδιαφέρον από τη 

διοίκηση και η επιλογή προσωπικού, τα οποία είναι κοντά στους βαθμούς 1,2. Όλα τα υπόλοιπα 

προβλήματα είναι συγκεντρωμένα στους βαθμούς 3 και 4, είναι δηλαδή μέτριας σημαντικότητας. 

 

-600

-400

-200

0

200

400

600

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

ΠΡΟ4

ΠΡΟ1
ΠΡΟ2 ΠΡΟ5

ΠΡΟ7

ΠΡΟ3

ΠΡΟ6

ΠΡΟ8

ΜΕΓ11

ΜΕΓ12

ΜΕΓ13

ΜΕΓ14

ΜΕΓ15

ΜΕΓ21ΜΕΓ22

ΜΕΓ23

ΜΕΓ24

ΜΕΓ25

ΜΕΓ31

ΜΕΓ32

ΜΕΓ33

ΜΕΓ34

ΜΕΓ35

 

Σχήμα 5.3 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά συμπεράσματα 

Συμπερασματικά σε αυτήν την υποενότητα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία ενός συστήματος ISO, σε σχέση με το μέγεθος 

τους.  

Οι μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα, αλλά 

είναι εμφανές ότι το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι το σημαντικότερο, ειδικά σε μεσαίου και 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 199 

Τα λιγότερο σημαντικά προβλήματα είναι το ενδιαφέρον από τη διοίκηση και η επιλογή 

κατάλληλου προσωπικού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ορισμένες 

ενέργειες που αποτρέπουν την εμφάνιση μερικών προβλημάτων. 

Τα υπόλοιπα προβλήματα που προκύπτουν από την πιστοποίηση με το ISO 9001, για τα 

οποία ρωτήθηκαν οι επιχειρήσεις, δε θεωρήθηκαν σημαντικά. 

 

5.6.2 Συγκριτική μελέτη των προβλημάτων με τις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης 

Σε αυτήν την υποενότητα εξετάζεται η ενδεχόμενη διαφοροποίηση των προβλημάτων που 

εμφανίζονται κατά τη λειτουργία ενός ΣΔΠ, αναλόγως με τα έτη πιστοποίησης. Ο πίνακας 

συγκριτικής αξιολόγησης που αναλύεται, έχει ως γραμμές τα 8 προβλήματα και ως στήλες τις τρεις 

ομάδες της μεταβλητής των ετών πιστοποίησης, που η κάθε μία διαιρείται σε πέντε κατηγορίες 

1:λίγο σημαντικό-5:καθόλου σημαντικό. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Επιλέγονται προς ερμηνεία οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες, οι οποίοι έχουν ποσοστό 

ερμηνείας 91,62% (Πίνακας 5.11). 

Πίνακας 5.11 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,36671 
       

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,2868826            78,23          78,23        |***************************************** 

   2       0,0490902            13,39          91,62        |******* 
    

   3       0,0152288              4,15          95,77        |*** 
    

   4       0,0084620              2,31          98,08        |** 
     

   5       0,0041912              1,14          99,22        |* 
     

   6       0,0022894              0,62          99,84        |* 
     

   7       0,0005698              0,16        100,00        |* 
     

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Στους Πίνακες 5.12 και 5.13 ακολουθούν οι δείκτες ερμηνείας των μεταβλητών. Σ’ αυτούς 

απεικονίζονται όλα τα σημεία, αλλά τελικά επιλέγονται για ερμηνεία αυτά με CTR μεγαλύτερο 

από 180 στα σημεία των προβλημάτων και με CTR μεγαλύτερο από 130 στα σημεία των ετών 

πιστοποίησης.  

Πίνακας 5.12 Δείκτες ερμηνείας της μεταβλητής των προβλημάτων 

 Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR Περιγραφή 

ΠΡΟ1 -151 211 9 -96 84 23 Υπ.εκπαιδ. 

ΠΡΟ2 -55 48 1 -161 423 65 Υπ.ενδιαφ. 
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ΠΡΟ3 -79 91 2 -19 5 0 Δυσκ.κουλτ 

ΠΡΟ4 -668 882 194 199 78 101 Διοικ.ενδ. 

ΠΡΟ5 126 404 7 -55 74 7 Πόροι 

ΠΡΟ6 -672 918 196 169 58 72 Επιλ.προς 

ΠΡΟ7 405 472 71 -398 455 402 Κόστος 

ΠΡΟ8 1089 901 517 358 97 326 Γραφειοκρ. 

 

Πίνακας 5.13 Δείκτες ερμηνείας της δημογραφικής μεταβλητής των ετών πιστοποίησης  

Κωδ. #G1 COR CTR #G2 COR CTR 

ΕΤΗΠ11 -643 653 15 193 59 8 

ΕΤΗΠ12 -661 806 80 224 92 54 

ΕΤΗΠ13 -262 547 23 -192 294 75 

ΕΤΗΠ14 308 688 39 -94 62 21 

ΕΤΗΠ15 723 756 80 361 189 117 

ΕΤΗΠ21 -690 815 67 239 98 48 

ΕΤΗΠ22 -518 876 71 36 4 2 

ΕΤΗΠ23 -105 236 3 -153 498 45 

ΕΤΗΠ24 565 952 112 -2 0 0 

ΕΤΗΠ25 656 869 48 70 10 3 

ΕΤΗΠ31 -681 879 79 212 85 45 

ΕΤΗΠ32 -563 873 109 114 36 26 

ΕΤΗΠ33 194 151 12 -434 755 370 

ΕΤΗΠ34 802 957 132 162 39 31 

ΕΤΗΠ35 1436 789 115 660 166 142 

 

Στον 1
ο
 άξονα (Σχήμα 5.4, ποσοστό ερμηνείας 78,23%) διατάσσονται από αριστερά επιχειρήσεις 

με 0-7 έτη πιστοποίησης και προς τα δεξιά αυτές με παραπάνω από 15 έτη πιστοποίησης.  

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν περισσότερο έχοντας θετικές συντεταγμένες τα: 

‘’Επιχειρήσεις με παραπάνω από 15 έτη πιστοποίησης και αρκετή σημαντικότητα’’ (ΕΤΗΠ34) με 

CTR=132, ‘’Γραφειοκρατία’’ (ΠΡΟ8) με CTR= 517 και με αρνητικές τα: ‘’Επιλογή προσωπικού’’ 

με CTR=196 και ‘’Ενδιαφέρον από τη διοίκηση’’ με CTR=194. 

Συνοψίζοντας για αυτόν τον άξονα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση των προβλημάτων 

ανάλογα με τις κατηγορίες των ετών πιστοποίησης. Επιχειρήσεις με πάνω από 15 έτη 

πιστοποίησης θεωρούν σημαντικό πρόβλημα τη γραφειοκρατία, ενώ επιχειρήσεις με 7-14 έτη το 

κόστος. Μέτριο πρόβλημα θεωρούν οι επιχειρήσεις με περισσότερα από 15 έτη τους πόρους, ενώ 

αυτές με 7-14 έτη, την εκπαίδευση των υπαλλήλων, το ενδιαφέρον των υπαλλήλων και τη 

δυσκολία αλλαγής λόγω κουλτούρας. 
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Σχήμα 5.4 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

Στο 2
ο
 άξονα (Σχήμα 5.5, με ποσοστό ερμηνείας 13,39%) διατάσσονται στην αριστερή πλευρά 

προβλήματα που απαντήθηκαν με βαθμό 3 και στα δεξιά αυτά με βαθμό 5. Στο κέντρο βρίσκονται 

τα προβλήματα που συγκέντρωσαν τους βαθμούς 1,2,4.  

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν κυρίως, έχοντας θετικές συντεταγμένες τα: 

‘’Επιχειρήσεις με παραπάνω από 15 έτη πιστοποίησης και μεγάλη σημαντικότητα’’ (ΕΤΗΠ35) με 

CTR=142, ‘’Γραφειοκρατία’’ (ΠΡΟ8) με CTR=326 και έχοντας αρνητικές τα: ‘’Επιχειρήσεις με 

παραπάνω από 15 έτη πιστοποίησης και μέτρια σημαντικότητα’’ (ΕΤΗΠ33) με CTR=370, 

‘’Κόστος’’ (ΠΡΟ7) με CTR= 402.  

Συμπερασματικά στο 2
ο
 παραγοντικό άξονα, επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης 

θεωρούν σημαντικό πρόβλημα τη γραφειοκρατία. Μέτριας σημαντικότητας πρόβλημα θεωρείται 

από επιχειρήσεις με περισσότερα από 15 έτη πιστοποίησης το κόστος και από επιχειρήσεις με 0-7 

και 8-14 έτη πιστοποίησης, το ενδιαφέρον των υπαλλήλων.   

0

Π

Ρ
Ο

2

Π

Ρ
Ο

3

Π

Ρ
Ο

4

Π

Ρ
Ο

5

Π

Ρ
Ο

6

Π

Ρ
Ο

7

Π

Ρ
Ο

8

Ε
Τ

Η

Π
1

1

Ε
Τ

Η

Π
1

2

Ε
Τ

Η

Π
1

3

Ε
Τ

Η

Π
1

4

Ε
Τ

Η

Π
1

5

Ε
Τ

Η

Π
2

1

Ε
Τ

Η

Π
2

2

Ε
Τ

Η

Π
2

3

Ε
Τ

Η

Π
2

4

Ε
Τ

Η

Π
2

5

Ε
Τ

Η

Π
3

1

Ε
Τ

Η

Π
3

2

Ε
Τ

Η

Π
3

3

Ε
Τ

Η

Π
3

4

Ε
Τ

Η

Π
3

5

 

Σχήμα 5.5 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.6) η γραφειοκρατία ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο 

πρόβλημα. Τα λιγότερο σημαντικά, φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον της διοίκησης και η επιλογή 

προσωπικού στην κατάλληλη θέση. Τα υπόλοιπα προβλήματα θεωρούνται μέτριας 

σημαντικότητας από τις επιχειρήσεις. 
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Σχήμα 5.6 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

Δ) Τελικά αποτελέσματα 

Από την πραγματοποιηθείσα έρευνα για τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την 

πιστοποίηση και την αλληλεπίδρασης με τα έτη πιστοποίησης, τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

είναι τα παρακάτω. 

Διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφοροποίησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, αναλόγως με τα έτη πιστοποίησης. 

Το κόστος θεωρείται πρόβλημα μέτριας σημασίας από επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 15 

έτη πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις με 0-7 και 8-14 έτη πιστοποίησης, θεωρούν μέτριας σημασίας 

προβλήματα το ενδιαφέρον των υπαλλήλων και την εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η γραφειοκρατία 

θεωρείται πιο σημαντικό πρόβλημα από επιχειρήσεις με 0-7 έτη πιστοποίησης.  

Η γραφειοκρατία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις 

όλων των κατηγοριών των ετών πιστοποίησης. Τα λιγότερο σημαντικά προβλήματα είναι το 

ενδιαφέρον από τη διοίκηση και η τοποθέτηση του προσωπικού σε κατάλληλη θέση. Τα υπόλοιπα 

προβλήματα δε θεωρούνται σημαντικά από τις επιχειρήσεις. 
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5.6.3 Αλληλεπίδραση επιδόσεων και κινήτρων 

Σ’ αυτήν την υποενότητα αναζητείται η ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ κινήτρων και επιδόσεων. 

Η ανάλυση αυτού του ζητήματος, πραγματοποιείται χωρίς τη βοήθεια των πινάκων συγκριτικής 

αξιολόγησης. Αφού έγινε πρώτα εφαρμογή της MCA με όλες τις μεταβλητές (28 επιδόσεις και 14 

προβλήματα), αργότερα επιλέχθηκαν προς παρουσίαση, οι επιδόσεις και τα κίνητρα που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμένα, 

απομένουν προς ερμηνεία 7 επιδόσεις και 4 κίνητρα. 

Α) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

Ο Πίνακας 5.14 αποτυπώνει τα ποσοστά ερμηνείας ανά άξονα. Αναλυτικότερα, οι πρώτοι 4 άξονες 

έχουν 75,01% ποσοστό ερμηνείας και αυτοί επιλέγονται για την ανάλυση.  

Πίνακας 5.14 Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,60558 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,2318194            38,28          38,28        |**************************************** 

   2       0,0943330            15,58          53,86        |***************** 

   3       0,0758851            12,53          66,39        |************** 

   4       0,0522338              8,63          75,01        |********** 

   5       0,0418466              6,91          81,92        |******** 

   6       0,0282829              4,67          86,59        |***** 

   7       0,0228624              3,78          90,37        |**** 

   8       0,0173045              2,86          93,23        |*** 

   9       0,0104933              1,73          94,96        |** 

  10      0,0080348              1,33          96,29        |** 

  11      0,0072681              1,20          97,49        |** 

  12      0,0043854              0,72          98,21        |* 

 

Β) Ανάλυση ανά άξονα 

Ακολουθούν στον Πίνακα 5.15 οι δείκτες ερμηνείας των 11 σημείων. 

Πίνακας 5.15 Δείκτες ερμηνείας 

Κωδ. #F1 COR CTR #F2 COR CTR #F3 COR CTR #F4 COR CTR 
Περιγραφή 

ΕΠΙ13 -609 633 33 89 13 1 -38 2 0 -153 39 9 Ποιότητα κατασκευής 

ΕΠΙ14 64 60 1 -145 299 13 -1 0 0 81 95 7  

ΕΠΙ15 903 481 31 675 269 43 82 4 0 -164 15 4  

ΕΠΙ52 61 0 0 -205 7 1 -525 50 10 -949 165 51 Κόστος άχρηστων 

ΕΠΙ53 -497 625 38 113 32 4 24 1 0 182 84 22  

ΕΠΙ54 278 377 15 -161 125 12 4 0 0 -70 23 4  

ΕΠΙ55 1046 256 18 947 210 38 118 3 0 -79 1 0  

ΕΠΙ73 -935 817 71 304 86 18 93 8 2 -46 1 0 Ελάττωση ατελειών 

ΕΠΙ74 152 224 5 -212 432 27 -59 33 2 -44 18 2  

ΕΠΙ75 725 395 27 532 213 36 133 13 2 275 57 17  
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ΕΠΙ83 -739 587 47 -46 2 0 -152 24 6 -280 83 29 Βελτίωση γνώσης 

ΕΠΙ84 173 252 7 31 8 0 100 85 7 247 517 70  

ΕΠΙ85 472 127 8 -97 5 0 -297 50 10 -927 489 147  

ΕΠΙ92 -746 95 2 113 2 0 -287 14 1 -809 111 12 Τεκμηρίωση 

ΕΠΙ93 -662 589 34 73 7 1 -75 7 1 -194 50 12  

ΕΠΙ94 -2 0 0 -73 46 2 87 67 4 236 494 52  

ΕΠΙ95 615 594 34 92 13 1 -112 19 3 -304 144 37  

ΕΠΙ102 472 5 0 
-

2409 
144 0 5661 800 0 

-
1177 

34 0 
Βελτ.Αποτελεσματ 

ΕΠΙ103 
-

1110 
685 74 548 167 44 260 37 12 -116 7 3 

 

ΕΠΙ104 3 0 0 -306 648 56 -161 178 19 98 67 10  

ΕΠΙ105 851 568 56 628 309 75 113 10 3 -185 26 11  

ΕΠΙ222 472 5 0 
-

2409 
144 0 5661 800 0 

-
1177 

34 0 
Ικανοποίηση πελατών 

ΕΠΙ223 
-

1248 
661 67 676 194 48 308 40 12 -166 11 5 

 

ΕΠΙ224 4 0 0 -252 651 40 -138 194 15 68 47 5  

ΕΠΙ225 699 520 38 545 316 56 93 9 2 -96 9 3  

ΚΙΝ32 61 0 0 -205 7 1 -525 50 10 -949 165 51  

ΚΙΝ33 -508 618 37 133 42 6 31 2 0 182 79 21 Μείωση ατελειών 

ΚΙΝ34 265 355 14 -167 139 13 1 0 0 -69 23 4  

ΚΙΝ35 957 255 15 798 178 27 96 2 0 -25 0 0  

ΚΙΝ103 
-

1131 
653 49 549 154 28 214 23 5 -21 0 0 

Ικανοποίηση πελατών 

ΚΙΝ104 -23 6 0 -220 592 31 -65 50 3 -61 44 4  

ΚΙΝ105 701 500 38 459 214 40 104 11 2 220 49 16  

ΚΙΝ113 -739 587 47 -46 2 0 -152 24 6 -280 83 29  

ΚΙΝ114 173 252 7 31 8 0 100 85 7 247 517 70 Υπαλ.κουλτ.ποιοτ. 

ΚΙΝ115 472 127 8 -97 5 0 -297 50 10 -927 489 147  

ΚΙΝ132 472 5 0 
-

2409 
144 0 5661 800 0 

-
1177 

34 0 
 

ΚΙΝ133 
-

1110 
685 74 548 167 44 260 37 12 -116 7 3 

Αποτελεσμ. 
Συστήματος 

ΚΙΝ134 3 0 0 -306 648 56 -161 178 19 98 67 10  

ΚΙΝ135 851 568 56 628 309 75 113 10 3 -185 26 11  

Στον 1
ο
 άξονα (Σχήμα 5.7, με ποσοστό ερμηνείας 38,28%) διατάσσονται από αριστερά προς τα 

δεξιά τα κίνητρα και οι επιδόσεις από το βαθμό 3 ως το 5. 

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν περισσότερο τα: ‘’Πολύ καλύτερη επίδοση στην 

ελάττωση ατελειών’’ (ΕΠΙ75) με CTR=71, ‘’Μέτρια επίδοση στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας’’ (ΕΠΙ103) με CTR=74. Με αρνητικές συντεταγμένες συμβάλλουν τα: 

‘’Ίδια επίδοση στην ικανοποίηση πελατών’’ (ΕΠΙ223) με CTR=67, ‘’Η αποτελεσματικότητα 

συστήματος είναι κίνητρο μέτριας σημαντικότητας’’ (ΚΙΝ133) με CTR=74. 
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Σχήμα 5.7 1
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

Στο 2
ο
 άξονα (Σχήμα 5.8, με ποσοστό ερμηνείας 15,58%), συγκεντρώνονται στο κέντρο οι 

επιδόσεις και τα κίνητρα με βαθμούς 3-4 και στα δεξιά υπάρχουν αυτά με βαθμό 5. 

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν με θετικές συντεταγμένες κυρίως τα: ‘’Πολύ 

καλύτερη επίδοση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας’’ (ΕΠΙ105) με CTR =75, ‘’Η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι μεγάλης σημαντικότητας’’ (ΚΙΝ135) με CTR =75. 
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Σχήμα 5.8 2
ος

 παραγοντικός άξονας 

Στον 3
ο
 άξονα (Σχήμα 5.9, με ποσοστό ερμηνείας 12,53%), όλα τα σημεία συγκεντρώνονται στο 

κέντρο και μόνο ένα σημείο, η μικρή αποτελεσματικότητα του συστήματος βρίσκεται στη δεξιά 

πλευρά. 
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Σχήμα 5.9 3
ος

 παραγοντικός άξονας 

Στον 4
ο
 άξονα (Σχήμα 5.10, με ποσοστό ερμηνείας 8,63%), αριστερά είναι οι επιδόσεις και τα 

κίνητρα με βαθμό 2 και δεξιά αυτά με βαθμούς 4-5. 

Στην κατασκευή του άξονα συνεισφέρουν με αρνητικές συντεταγμένες τα: ‘’Η επίδοση της 

βελτίωσης της γνώσης είναι μεγάλης σημαντικότητας’’ (ΕΠΙ85) με CTR =147, ‘’Το κίνητρο της 

κατανόησης της κουλτούρας ποιότητας από τους υπαλλήλους είναι μεγάλης σημαντικότητας’’ 

(ΚΙΝ115) με CTR =147. 
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Σχήμα 5.10 4
ος

 παραγοντικός άξονας 

 

 

Γ) 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο  

Στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 5.11), φαίνεται ότι τα κίνητρα της μείωσης των ατελειών και 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος θεωρούνται πολύ σημαντικά και το σημείο αυτό είναι 

κοντά στα σημεία των επιδόσεων της μείωσης του κόστος αχρήστων και της ποιότητας 

κατασκευής. Από την άλλη με μέτριο βαθμό αξιολογούνται τα κίνητρα της ικανοποίησης πελατών  

και της αποτελεσματικότητας του συστήματος και η επίδοση της ικανοποίησης πελατών. 
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Σχήμα 5.11 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

 

 

 

Δ) Τελικά αποτελέσματα 

Πράγματι από την προηγηθείσα ανάλυση, διαπιστώνεται ότι τα κίνητρα και οι επιδόσεις 

αλληλεπιδρούν και όταν ένα κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, αντίστοιχα καλή είναι η επίδοση στο 

ίδιο πεδίο. Για παράδειγμα από τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτήν την ανάλυση, είναι εμφανές 

ότι η επίδοση της ελάττωσης ατελειών έχει ανάλογη συμπεριφορά με το κίνητρο της μείωσης των 

ατελειών. Το ίδιο συμβαίνει και για το κίνητρο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, που 

σχετίζεται με την επίδοση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.  

Πιο σημαντικά κίνητρα για την πιστοποίηση, είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

και η ικανοποίηση των πελατών και οι σημαντικότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και στην ικανοποίηση των πελατών.  
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Λιγότερο σημαντικά κίνητρα είναι η λειτουργία του ISO 9001 ως εισαγωγή για τη ΔΟΠ και 

η μείωση των ατελειών, ενώ λιγότερο σημαντικές επιδόσεις τα κέρδη και το κόστος ανά μονάδας 

παραγωγής. 

 

 

5.7 Αποτελέσματα άλλων εργασιών-συζήτηση 

Ακολουθούν σε αυτήν την ενότητα αποτελέσματα από άλλες εργασίες σχετικές με τα θέματα του 

κεφαλαίου και η σύγκριση με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής. 

5.7.1 Επιδόσεις 

Γενικά 

Γενικά η έρευνα για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την πιστοποίηση με τα 

πρότυπα ISO είναι εκτεταμένη. Κάποιες έρευνες καταγράφουν τα θετικά αποτελέσματα των ISO 

προτύπων στην χρηματοοικονομική απόδοση (Corbett et al., 2005; Naser et al., 2004), στη 

λειτουργική απόδοση (Naveh & Marcus, 2005), ή στην ικανοποίηση του πελάτη (Sun, 2000). 

Ωστόσο, άλλες έρευνες έχουν στηλιτεύσει τα πρότυπα αυτά για διάφορους λόγους, όπως το μεγάλο 

τους κόστος, την εκτεταμένη γραφειοκρατία, την μη ικανοποίηση του πελάτη και την επικέντρωση 

στον προμηθευτή (Brown et al., 1998; Motwani et al., 1996; Struebing, 1996). Στην 

πραγματικότητα έχουν επίσης αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις της πιστοποίησης με ISO, στην 

οργανωσιακή απόδοση (Beirao & Cabral, 2002; Corbett et al. 2005). 

Οι επιδόσεις που αφορούν στη χρήση των ΣΔΠ, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.2, 

ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες. Στην παρούσα εργασία, με τον μ.ο. των επιδόσεων να είναι 3,67 

(βλ. Πίνακα 5.7), σε κλίμακα 1-5, διαπιστώνεται ότι η επίδραση από την πιστοποίηση είναι μάλλον 

θετική. Στον Πίνακα Α8, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες και οι λιγότερο σημαντικές επιδόσεις 

από τις συγκεκριμένες έρευνες. Πιο σημαντικές θεωρούνται οι: βελτίωση εικόνας, σύστημα 

ποιότητας και λιγότερο σημαντική στο μερίδιο αγοράς. 

Ακόμη στον Πίνακα Α7, φαίνονται οι πιο θετικές και οι πιο αρνητικές επιδόσεις από άλλες 

έρευνες. Από αυτό προκύπτει ότι η πιστοποίηση έχει θετική επίδραση, αλλά όχι σε όλους τους 

τομείς της λειτουργίας ενός συστήματος ποιότητας. 

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές  

Από τον Πίνακα Α9 στο Παράρτημα Α, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 

προκύπτει ότι το μεγάλο μέγεθος, τα περισσότερα έτη πιστοποίησης και η εφαρμογή κι άλλου 
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ΣΔΠ, έχουν θετική επίδραση στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες προκύπτουν από την 

πιστοποίηση. Αυτό είχε αναφερθεί και στην έρευνα των Ismyrlis & Moschidis (2015) και 

προκύπτει στην παρούσα ανάλυση με την ΠΑΑ (βλ. Ενότητα 5.6).  

 

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες μεταβλητές 

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε, ότι οι πρακτικές και οι αξίες της διοίκησης ποιότητας ή/και των 

συστημάτων ISO και ΔΟΠ (όπως αυτό αποτυπώνεται με την εφαρμογή των ΚΠΕ ενός συστήματος 

ποιότητας), επηρεάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών, κάτι που είχε αναφερθεί και στην έρευνα των 

Ismyrlis & Moschidis (2015).  

 

5.7.2 Κίνητρα (λόγοι πιστοποίησης) και προβλήματα 

Α. Κίνητρα 

Γενικά 

Εδώ εξετάζονται τα κίνητρα για πιστοποίηση με πρότυπα ποιότητας, αλλά πιο συγκεκριμένα με το 

ISO 9001:2008, αφού αυτό το σύστημα εφαρμόζουν όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος. Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιλέξουν για ποιο λόγο από μία λίστα συγκεκριμένων λόγων, 

επιδίωξαν την πιστοποίηση με το ISO 9001. 

Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν αρκετές απόψεις για την προέλευση των λόγων και των 

κινήτρων για την πιστοποίηση με το ISO 9001. Για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, το ΣΔΠ 

ISO 9000 εκλαμβάνεται ακόμη ως ένα αναγκαστικό σύστημα διοίκησης και απαραίτητο 

επιχειρηματικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο μάρκετινγκ και εφαρμόζεται 

μετά από νομοθετικές πιέσεις, δηλαδή εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως έχουν διαπιστώσει 

συγγραφείς όπως οι Oakland (2003), Arvanitoyiannis (2001) και Foster (2001). Επίσης 

αναφέρεται, ότι επιδιώκεται η εφαρμογή του, μόνο για να επωφεληθούν επιχειρηματικά οι 

επιχειρήσεις και όχι για να δεσμευτούν πραγματικά σε μεθόδους και πρακτικές της διοίκησης 

ποιότητας (Van der Wiele et al., 2005). Αυτό μπορεί να προκληθεί από το γεγονός της 

αναγκαστικής εφαρμογής της πιστοποίησης υπό την πίεση εξωτερικών παραγόντων, με 

αποτέλεσμα η αντίληψη και η εφαρμογή του ISO 9000, να μη γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό 

του ρόλο (Brown & van der Wiele, 1996). Όπως αναφέρουν επίσης οι Lipovatz et al. (1999), οι 

επιχειρήσεις που θεωρούν την πιστοποίηση μόνο ως εργαλείο για να ανταγωνιστούν στην εγχώρια 
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ή διεθνή αγορά, χάνουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει το σύστημα για 

βελτίωση της απόδοσης και καλύτερη οργάνωση.  

Ερευνητές, όπως οι Park et al. (2007), Poksinska et al. (2006), Magd & Curry (2003) και 

Gunnlaugsdottir (2002) κατόπιν μελετών, κατέληξαν στη διαπίστωση ότι οι εξωτερικοί λόγοι είναι 

πιο σημαντικοί για την πιστοποίηση, ενώ αντίθετα ερευνητές όπως οι Singh & Mansour-Nahra 

(2006), Arauz & Suzuki (2004), Santos & Escanciano (2002), Gotzamani & Tsiotras (2002) 

αποφάνθηκαν ότι οι πιο σημαντικοί είναι οι εσωτερικοί. Μάλιστα οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις 

αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα ISO αναζητούν την πιστοποίηση για 

να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς (όπως εργαλείο 

μάρκετινγκ, βελτίωση διεργασιών) και όχι για να δεσμευτούν στη διοίκηση ποιότητας (Johannsen, 

1995; Stephens, 1994; Van der Wiele et al., 2005).  

Στο Παράρτημα Α, υπάρχει ο Πίνακας Α10, που περιέχει τη σύγκριση των μέσων όρων 

συγκεκριμένων κινήτρων από έξι ακόμη έρευνες (οι 2 αναφέρονται σε ελληνικές επιχειρήσεις), οι 

οποίες έχουν διεξαχθεί όλες σε επιχειρήσεις πιστοποιημένες με το ISO 9001. Από αυτόν τον 

πίνακα, είναι εμφανές ότι οι εξωτερικοί παράγοντες (εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος), είναι πιο σημαντικοί και ειδικά το κίνητρο της χρήσης του ISO ως προπομπού για τη 

ΔΟΠ, δε θεωρήθηκε σημαντικό, από τις περισσότερες επιχειρήσεις. 

Κίνητρα σε Ελλάδα 

Αντικρουόμενα αποτελέσματα για την πηγή προέλευσης των κινήτρων υπήρχαν και σε άλλες 

έρευνες που αφορούσαν ελληνικές επιχειρήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις θεωρήθηκαν οι 

εξωτερικοί παράγοντες (κίνητρα για πιστοποίηση) πιο σημαντικοί και σε άλλες οι εσωτερικοί. Για 

παράδειγμα οι Tsiotras & Gotzamani (1996, σελ.68), αναφέρουν ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί 

λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν την πιστοποίηση με τα πρότυπα ISO 

9000. Ο πρώτος λόγος, είναι για να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησης και τη φήμη της, ο 

δεύτερος για να ικανοποιήσουν εξωγενείς πιέσεις (για παράδειγμα από την αγορά), ο τρίτος για να 

απλοποιήσουν τις διαδικασίες αποδοχής ποιότητας και να συνάψουν συμβόλαια με τους πελάτες 

και ο τέταρτος και τελευταίος για να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το σύστημα ποιότητας και να 

αναβαθμίσουν τη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών τους. 

Όπως αναφέρουν οι Lipovatz et al. (1999), οι επιχειρήσεις που θεωρούν την πιστοποίηση 

μόνο ως εργαλείο για να ανταγωνιστούν την εγχώρια ή διεθνή αγορά, χάνουν την ευκαιρία να 

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνει το σύστημα, για βελτίωση της απόδοσης και 

καλύτερη οργάνωση. Οι Arvanitoyiannis et al. (2000) αναφέρουν επίσης σχετικά, ότι αρκετές 
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ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ISO ως εργαλείο για ικανοποίηση των εξωτερικών αναγκών 

τους και είναι λιγότερες εκείνες, οι οποίες το χρησιμοποιούν ως μέσο για βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να επωφεληθούν σε επίπεδα οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Lipovatz et al. (1999) αναφέρουν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την πιστοποίηση στις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι εξωτερικοί (όπως π.χ. η προσαρμογή στις απαιτήσεις της διεθνούς 

ή/και της εγχώριας αγοράς) και όχι η εσωτερική επίδραση της πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα 

στη βελτίωση της οργανωσιακής δομής και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Σε μία 

μεταγενέστερη έρευνα από τους Lagodimos et al. (2005), αναφέρθηκε επίσης ότι οι κυριότεροι 

λόγοι για την πιστοποίηση, ήταν η αναγκαστική επιβολή λόγω συγκεκριμένης νομοθεσίας και 

αυτός θεωρούν οι συγγραφείς ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο, η κουλτούρα της ποιότητας και 

των συστημάτων ποιότητας είναι ένα στοιχείο που δεν κατέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σε 

έρευνα των Vouzas & Gotzamani (2005) σε ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρεται ότι η ικανοποίηση 

των αναγκών των πελατών, η χρήση ανθρώπινων πόρων και η βελτίωση του τελικού προϊόντος, 

είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν στην υποβολή αίτησης για το European Quality 

Award και παράγοντες όπως περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος ποιότητας και άμεση βελτίωση 

των διεργασιών του συστήματος ποιότητας, βαθμολογήθηκαν χαμηλά από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  

Από την άλλη μεριά υπάρχουν και έρευνες, όπου καταγράφηκαν οι εσωτερικοί λόγοι ως 

πιο σημαντικοί. Έτσι στην έρευνα των Gotzamani & Tsiotras (2002), αναφέρεται ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις του δείγματος, αναζήτησαν την πιστοποίηση κυρίως για βελτίωση των εσωτερικών 

λειτουργιών τους και των προϊόντων τους. Κάτι αντίστοιχο διαπιστώθηκε και στην έρευνα των 

Fotopoulos et al. (2010), καθώς οι πιο σημαντικοί παράγοντες θεωρήθηκαν οι εσωτερικοί και πιο 

συγκεκριμένα οι πρώτοι σε σπουδαιότητα λόγοι, ήταν οι εξής: “η πολιτική ποιότητας της 

εταιρείας” και “η βελτίωση της εταιρείας σε ποιότητα, παραγωγικότητα και κόστος”.  

Η εκπαίδευση θεωρείται ένα πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία του 

ΣΔΠ, όπως αναφέρεται στους (Lipovatz et al., 1999), από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, γιατί η έλλειψη 

κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού, αποτρέπει τη συμμετοχή του σε ενέργειες που αφορούν 

το σύστημα ποιότητας, ενώ αντίθετα η συνεχής εκπαίδευση συνεισφέρει και στην παροχή 

κινήτρων, αλλά και στη μείωση του χρόνου προετοιμασίας για ενέργειες σχετικές με το σύστημα. 

Στην παρούσα έρευνα, καταδεικνύεται πως οι σημαντικότεροι λόγοι πιστοποίησης είναι 

τόσο εσωτερικοί, όπως βελτίωση ποιότητας και αποτελεσματικότητας συστήματος, όσο και 

εξωτερικοί, όπως βελτίωση προφίλ εταιρείας και πρόσβαση σε νέες αγορές (βλ. Πίνακα 5.6). 
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Πάντως η λειτουργία του ISO 9001 ως εισαγωγής στη ΔΟΠ, δεν τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης, 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος.  

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές  

Στην εργασία των Gotzamani & Tsiotras (2002) αποκαλύφθηκε ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων, 

δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κίνητρα τους για πιστοποίηση με το ISO 9001, κάτι που ισχύει και 

στην παρούσα διατριβή (βλ. Πίνακα 5.7). Επίσης στην παρούσα διατριβή, δεν παρατηρούνται 

διαφορές ανάμεσα στα κίνητρα και στις άλλες δημογραφικές μεταβλητές, όπως έτη πιστοποίησης, 

έτη λειτουργίας, κλάδος, εξαγωγές, εφαρμογή μόνο του ISO 9001:2008 (βλ. Πίνακα 5.7). 

Αλληλεπίδραση κινήτρων και επιδόσεων 

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από αρκετές έρευνες, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο μια 

επιχείρηση αναζητεί την πιστοποίηση (κίνητρο), έχει άμεση σχέση με τις επιδόσεις (οφέλη) που 

προκύπτουν μετά από την εφαρμογή της.  

Για παράδειγμα η έρευνα των Fotopoulos et al. (2010), αποκάλυψε ότι οι λόγοι για την 

πιστοποίηση και οι δυσκολίες που ανακύπτουν, εξαρτώνται άμεσα από τα αποτελέσματα-

επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα η βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, που είναι 

εξωτερική επίδοση, επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη παρόμοιων λόγων για πιστοποίηση, 

δηλαδή εξωτερικών. Η επίτευξη αυτού του πλεονεκτήματος δυσχεραίνεται, όταν υπάρχουν 

προβλήματα, όπως η έλλειψη της ‘’δέσμευσης όλων στην ποιότητα’’ και οι ‘’απαιτούμενοι πόροι’’ 

για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα εσωτερικά οφέλη 

της πιστοποίησης. Έτσι οφέλη όπως “βελτίωση ποιότητας της εταιρείας” επηρεάζονται θετικά από 

την ύπαρξη εσωτερικών λόγων πιστοποίησης, ενώ επηρεάζονται αρνητικά από δυσκολίες όπως 

έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στη διοίκηση ποιότητας. Αυτή η διαπίστωση, δηλαδή η ισχυρή 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα εσωτερικά (ή εξωτερικά) οφέλη και τους αντίστοιχους λόγους 

πιστοποίησης, είναι σύμφωνη με αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπως των Gotzamani & Tsiotras 

(2002), οι οποίοι είχαν μεγαλύτερο δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων. Οι Terziovski & Power (2007) 

συμπέραναν ότι οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν την πιστοποίηση, στοχεύοντας στην πρόληψη 

και βασισμένες σε μια συνεχή στρατηγική βελτίωσης, είχαν πιο σημαντικά αποτελέσματα. 

Επιπλέον οι Park et al. (2007), ανακάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις που επικαλέστηκαν λόγους 

πιστοποίησης προερχόμενους από πραγματική θέληση για βελτίωση, πέτυχαν καλύτερη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000, συγκρινόμενες με επιχειρήσεις, όπου οι λόγοι 

για πιστοποίηση προήλθαν από πιέσεις των πελατών τους. Όταν οι επιχειρήσεις πιέζονται να 

ακολουθήσουν το δρόμο προς το ISO 9000,  τότε η προσέγγιση θα είναι μινιμαλιστική σε όρους 
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σοβαρότητας με τους οποίους το σύστημα αναπτύσσεται και στο βαθμό με το οποίο συνδέεται με 

άλλους γενικότερους στόχους (Brown & van der Wiele, 1996). 

Οι Boilar & Roy (2007) συμπέραναν ότι, για να αποκομίσει μια επιχείρηση περισσότερα 

οφέλη από την εφαρμογή των προτύπων ISO 9000, πρέπει πρώτα να στραφεί στο εσωτερικό της 

περιβάλλον για να ανακαλύψει τα πραγματικά κίνητρα για την πιστοποίηση. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

η αναζήτηση της πιστοποίησης μόνο λόγω πίεσης από πελάτες ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες, 

δεν αρκεί για την επίτευξη ωφελειών. Οι Franceschini et al. (2006), ανέφεραν επίσης, ότι η 

πιστοποίηση με το ISO 9000 συνεισφέρει στη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης (εσωτερικό 

όφελος), όταν υπάρχει αναπτυγμένη η κουλτούρα ποιότητας σε όλη την επιχείρηση και όταν το 

κίνητρο για την πιστοποίηση, είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης (εσωτερικό κίνητρο) 

και όχι μόνο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του συστήματος. 

Οι Douglas et al. (1999) απέδειξαν με τη βοήθεια μιας μελέτης περίπτωσης, ότι τα οφέλη 

από το ISO 9000, μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν τα κίνητρα για πιστοποίηση είναι 

πραγματικά και εσωτερικά (μέρος μιας λογικής συνεχούς βελτίωσης ή της φιλοσοφίας της ΔΟΠ), 

η εφαρμογή του προτύπου δεν στηρίζεται μόνο σε εξωτερικούς συμβούλους και αποτελεί μέρος 

μιας γενικότερης πολιτικής ποιότητας. Από τα συμπεράσματα της εργασίας των Fotopoulos et al. 

(2010), προέκυψε ότι ένα ισχυρό εσωτερικό κίνητρο ή η προθυμία για βελτίωση της ποιότητας, 

συμβάλλουν στην εγκατάσταση ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας, το οποίο οδηγεί εξίσου σε 

εξωτερικά οφέλη (όπως βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά), αλλά και σε εσωτερικά 

οφέλη. Η συμβολή του προτύπου είναι μεγαλύτερη για εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

επικεντρώνονται στη βελτίωση ποιότητας των εσωτερικών τους λειτουργιών και των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών (Gotzamani & Tsiotras 2002). 

Οι συγγραφείς Boilar & Roy (2007), Poksinska et al. (2002), Gotzamani & Tsiotras (2002), 

Singels et al. (2001), απέδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν την πιστοποίηση με ISO 

9000, επειδή ενδιαφέρονταν πραγματικά για τη βελτίωση της ποιότητας (εσωτερικοί λόγοι), 

πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά σε θέματα ποιότητας και βελτίωσης των εσωτερικών 

διεργασιών. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν την πιστοποίηση, υποκινούμενες από 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και η πίεση από πελάτες, 

επιτυγχάνουν αποτελέσματα μόνο σε αυτά τα στοιχεία (Fotopoulos et al., 2010). 

Επομένως συνοψίζοντας, αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδιώκουν την 

πιστοποίηση με ISO 9001 λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση των εσωτερικών τους διεργασιών, 

ώστε το τελικό αποτέλεσμα, προϊόν ή υπηρεσία, να είναι το καλύτερο δυνατό για τον πελάτη, αφού 
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πρώτα θα έχουν βελτιωθεί στις εσωτερικές διεργασίες. Από το δείγμα των επιχειρήσεων που 

ερευνήθηκε, αποδείχτηκε ότι κάποιες επιχειρήσεις είχαν πράγματι εσωτερικά κίνητρα, αλλά 

υπήρχαν και αρκετές που πιστοποιήθηκαν για άλλους λόγους (μάρκετινγκ, βελτίωση του προφίλ 

κ.α.). Συμπερασματικά επίσης διαπιστώθηκε, ότι τα κίνητρα (εσωτερικά και εξωτερικά) 

σχετίζονται με τις επιδόσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) και όταν ένα κίνητρο είναι πολύ ισχυρό, 

αντίστοιχα καλή είναι η επίδοση στο ίδιο πεδίο. Μάλιστα τα κίνητρα που προέρχονται εκ των έσω, 

αποφέρουν  καλύτερες επιδόσεις στις εσωτερικές διαδικασίες των επιχειρήσεων και αυτό 

συνεπάγεται τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών και τελικά το 

προσδοκώμενο που είναι η ικανοποίηση του πελάτη.  

 

Β. Προβλήματα 

Γενικά 

Σε εργασία του Polm (2007), η οποία αφορούσε την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στην 

Εσθονία, προέκυψε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός 

συστήματος ποιότητας, είναι η έλλειψη πόρων, η ελλειπής εκπαίδευση των υπαλλήλων και επίσης 

η έλλειψη ενδιαφέροντος των υπαλλήλων για την ποιότητα. Από την εργασία των Fotopoulos et al. 

(2010) σε ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες με ISO 9001, προέκυψε ότι η έλλειψη του 

απαιτούμενου χρόνου και των πόρων αποτελούσαν τις πιο σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια 

για εφαρμογή του προτύπου. Αυτό το αποτέλεσμα είναι παρόμοιo με αυτά των Bhuiyan & Alam 

(2005) και Van der Wiele et al. (2005). Ακόμη δυσκολίες, όπως “γνώση και εμπειρία σε θέματα 

ποιότητας”, “διαχείριση των μη-συμμορφώσεων” και “δέσμευση στην ποιότητα”, είχαν βαθμό 

κάτω από το μέσο όρο, γεγονός το οποίο δικαιολογείται από την ήδη υπάρχουσα εμπειρία των 

επιχειρήσεων στις προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου (Fotopoulos & Psomas 2010). Να 

επισημανθεί εδώ ότι σε μερικές ακόμη εργασίες δεν καταγράφηκαν σημαντικές δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του προτύπου, όπως στους Singh & Mansour-Nahra (2006), Singh et al. 

(2006) και Van der Wiele et al. (2005). 

 Στην παρούσα έρευνα όπως ήδη έχει αναφερθεί, το σπουδαιότερο ανάχωμα στην 

προσπάθεια υλοποίησης και εφαρμογής του προτύπου ποιότητας αποτελεί η γραφειοκρατία, 

ταυτόχρονα όμως βασικά εμπόδια θεωρήθηκαν από τις επιχειρήσεις το κόστος και οι απαραίτητοι 

πόροι (βλ. Πίνακα 5.5). 

 

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με δημογραφικές μεταβλητές  
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Ορισμένες διαφορές είναι διακριτές, αλλά μόνο σε σχέση με το μέγεθος (βλ. Πίνακα 5.7), αφού 

στις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται λίγο πιο έντονα τα προβλήματα του κόστους και των 

απαραίτητων πόρων.  

 

 

5.8 Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης σχετικά με τις επιδόσεις, τα προβλήματα και τα κίνητρα, κατά 

τη λειτουργία των ΣΔΠ, προκύπτει ότι οι επιδόσεις επηρεάζονται από τα έτη πιστοποίησης και το 

μέγεθος. Η εφαρμογή και άλλου ΣΔΠ, επιπροσθέτως επηρεάζει τις επιδόσεις, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Πιο αναλυτικά, επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους και με περισσότερα έτη πιστοποίησης, 

έχουν καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. Το μέγεθος επηρέασε αντιστοίχως 

και την εμφάνιση προβλημάτων, αφού μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν περισσότερα 

προβλήματα, εκ των οποίων το κυριότερο για όλες τις επιχειρήσεις ήταν η γραφειοκρατία και 

μικρότερης βαρύτητας το ενδιαφέρον της διοίκησης και η τοποθέτηση του προσωπικού στις 

κατάλληλες θέσεις. 

Όσον αφορά στα κίνητρα, σημαίνουσας βαρύτητας θεωρούνται η πρόσβαση σε εξαγωγές 

και η ικανοποίηση του πελάτη. Επιπλέον, τα εξωτερικά κίνητρα θεωρούνται λίγο πιο σημαντικά 

από τα εσωτερικά. 

Θετικές επιδόσεις διαπιστώνονται σε όλους τους τομείς, αλλά πιο σημαντικές επιδόσεις 

θεωρούνται η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, η ικανοποίηση του πελάτη και η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Είναι προφανές πως τα κίνητρα σχετίζονται με τις 

επιδόσεις, αφού όταν μια επιχείρηση έχει συγκεκριμένο κίνητρο σε σχέση με κάποια λειτουργία 

της επιχείρησης (π.χ. μείωση των ατελειών), αυτό δημιουργεί θετική επίδραση στην προσπάθεια 

βελτίωσης της λειτουργίας αυτής στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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Συμπεράσματα 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των 

συστημάτων ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε απαραίτητη 

προϋπόθεση να υπάρχει σε λειτουργία ένα τουλάχιστον σύστημα ποιότητας και μια λύση για αυτό 

ήταν οι πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001 επιχειρήσεις. Ζητήματα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των συστημάτων ποιότητας, όπως ΚΠΕ, εργαλεία-τεχνικές ποιότητας, προβλήματα, 

κίνητρα και επιδόσεις, θεωρήθηκε ότι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, το οποίο μπορεί να αξιολογήσει 

την κατάσταση. Διαμορφώθηκε έτσι ένα ερωτηματολόγιο με δυνατότητα να καλύψει όλα τα 

ανωτέρω θέματα και απευθύνθηκε σε ένα δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων. Τα ερωτήματα που 

διερευνήθηκαν υπάρχουν στις Ενότητες 3.4, 4.4 και 5.4. Για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ΠΑΑ, η οποία προσφέρεται όταν υπάρχουν δεδομένα πολυδιάστατου 

χαρακτήρα και επίσης είναι ονοματικής ή/και διατεταγμένης μορφής.  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια. 

Το πρώτο στάδιο αφορούσε στη διερεύνηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι 

ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τα συστήματα ποιότητας. Οι 50 ΚΠΕ του συστήματος 

ποιότητας, που τελικά επιλέχθηκαν (βλ.Υποενότητα 2.2.2), περιείχαν στοιχεία από τα συστήματα 

ποιότητας ΔΟΠ, EFQM και έξι σίγμα (βλ. Υποενότητα 4.2.2), αλλά ακόμη και από τις διεργασίες 

που ορίζει το ISO 9001 (βλ. Υποενότητα 1.4.1). Τα παραπάνω τρία συστήματα ποιότητας 

σχετίζονται άμεσα με το ISO 9001 (βλ. Υποενότητες 3.3.1, 4.2.1) και μάλιστα το ISO 9001 μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια εισαγωγή προς οποιοδήποτε από αυτά (βλ. Υποενότητες 1.4.1, 3.3.1). 

Επομένως το μοντέλο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των ΚΠΕ, έχει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο αξιολόγησης της κατάστασης που επικρατεί σε έναν οργανισμό σε 

σχέση με την ποιότητα. Αυτό ισχύει, γιατί ένα σύστημα ποιότητας μπορεί να λειτουργήσει 

αυτοτελώς ως μοντέλο μέτρησης (βλ. Ενότητα 1.4 και Υποενότητες 1.4.3, 4.2.1), αλλά το ίδιο 

μπορούν και οι ΚΠΕ του (βλ. Υποενότητες 2.2.1, 3.3.2). Επίσης τα εργαλεία και οι τεχνικές 

ποιότητας, θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή λειτουργία ενός ΣΔΠ (βλ. Ενότητα 

1.5). Συνεπώς, το πρώτο στάδιο διεκπεραιώνεται με τη διαμόρφωση αυτού του μοντέλου, το οποίο 
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αποτυπώθηκε σε ένα ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες ερωτήσεις, που έπρεπε να απαντηθούν 

από τις επιχειρήσεις. 

Το δεύτερο αφορούσε στην εξέταση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις ως άνω 

ερωτήσεις με άλλες μεταβλητές του ερωτηματολογίου, κυρίως ονοματικής μορφής. Αυτό το 

στάδιο υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθοδολογίας της ΠΑΑ, η οποία ακόμη και σήμερα δεν 

εφαρμόζεται αρκετά σε σχέση με τις κλασικές στατιστικές μεθόδους. Η μεθοδολογία αυτή αφ’ 

ενός δε θέτει καμία προϋπόθεση για τα δεδομένα και δε χρησιμοποιεί ελέγχους υποθέσεων, αφ’ 

ετέρου διευκολύνει την αποκάλυψη ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

Ακόμη, με την επιπρόσθετη συμβολή των πινάκων συγκριτικής αξιολόγησης (βλ. Ενότητα 2.3), 

αυξάνεται ουσιαστικά το ποσοστό ερμηνείας του προς ανάλυση φαινομένου. Αρχικά λοιπόν, 

πραγματοποιήθηκε μια γενική ανάλυση (βλ. Ενότητα 3.3) που περιελάμβανε όλες τις μεταβλητές 

του ερωτηματολογίου, για την αποκάλυψη των εντονότερων τάσεων και τη διατύπωση των 

ερωτημάτων της έρευνας (βλ. Ενότητες 3.4, 4.4, 5.4).  

Μετά την ανάλυση των επιμέρους ερωτημάτων, οι τελικές διαπιστώσεις, μπορούν να 

συνοψιστούν όπως ακολούθως: 

Α. ΚΠΕ 

 Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος εξήχθη το συμπέρασμα πως κατά την 

άποψή τους πιο σημαντικοί ΚΠΕ, ήταν η στήριξη και η συμμετοχή της διοίκησης, η 

κουλτούρα ποιότητας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ αυτοί που θεωρήθηκαν 

μικρότερης σημασίας ήταν η εκπαίδευση προμηθευτών, η πολιτική επίτευξης 

συγκεκριμένων στόχων και η έμφαση στη σχεδίαση του προϊόντος (βλ. Υποενότητα 3.7.1). 

Από την άλλη πλευρά, οι ΚΠΕ που εφαρμόστηκαν περισσότερο, ήταν η επικέντρωση στον 

πελάτη, η στήριξη και συμμετοχή της διοίκησης και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 

αυτοί με το μικρότερο ποσοστό εφαρμογής ήταν η εκπαίδευση προμηθευτών, η πολιτική 

επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και η ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης 

των εργαζόμενων (Απάντηση στο Ερώτημα 3.1). 

 Υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στη σημασία που δίνουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στους ΚΠΕ και στην πραγματική εφαρμογή τους, σχεδόν σε όλους τους ΚΠΕ 

(βλ. Υποενότητα 3.6.2). Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις κατανοούν τη σημασία των 

ΚΠΕ, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να τους εφαρμόσουν στην πράξη. Δύο 

συγκεκριμένοι ΚΠΕ, οι πόροι και η εκπαίδευση, οι οποίοι είναι σημαίνουσας βαρύτητας 
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και πιθανόν η ανεπαρκής εφαρμογή τους να επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία του 

ΣΔΠ και επιπλέον την ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας, επέδειξαν τη μεγαλύτερη 

απόκλιση. Η οικονομική κρίση πιθανόν να συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα (βλ. 

Υποενότητα 2.5.1) αφού ενδεχομένως οι επιχειρήσεις, στην προσπάθεια επιβίωσής τους, 

να μη δέσμευαν τους απαραίτητους πόρους και να μην πραγματοποιούσαν επαρκή 

εκπαίδευση, στοιχεία που ανήκουν στις απαιτήσεις εφαρμογής ενός ΣΔΠ (Απάντηση στα 

Ερωτήματα 3.2, 3.7). 

 Από την εξέταση της βαθμολογίας που έδωσαν οι μάνατζερ σχετικά με τη σημασία και την 

εφαρμογή των ΚΠΕ, αλλά και τη χρήση εργαλείων, δεν προέκυψε διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές και σε αυτές που δεν κάνουν. Από αυτό 

το γεγονός, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις ίσως επιθυμούσαν την 

πιστοποίηση με το ISO 9001, για να διευκολυνθούν στην εξαγωγική τους δραστηριότητα, 

αλλά δεν κατέβαλαν επιπλέον προσπάθειες ούτε προχωρούσαν στις δέουσες ενέργειες τις 

σχετικές με τη βελτίωση της ποιότητας και τη λειτουργία του ΣΔΠ (Απάντηση στα 

Ερωτήματα 3.3, 4.4). 

 Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη χρήση πρακτικών ποιότητας είναι το μικρό 

μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 80% του 

δείγματος, ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στην εξέταση της 

σημαντικότητας και της εφαρμογής των ΚΠΕ, προέκυψαν διαφορές σχετιζόμενες με το 

μέγεθος των επιχειρήσεων, αφού το μικρό μέγεθος διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει αρνητικά 

τις επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της ελληνικής 

οικονομίας -το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων- αποτελεί ουσιαστικά τροχοπέδη για την 

εφαρμογή αρκετών πρακτικών διοίκησης, μέρος των οποίων είναι και η διοίκηση 

ποιότητας (Απάντηση στο Ερώτημα 3.3).  

 Άλλες δημογραφικές μεταβλητές, οι οποίες φάνηκε ότι επηρεάζουν τη σημασία και την 

εφαρμογή των ΚΠΕ, ήταν τα έτη πιστοποίησης με πρότυπο/πρότυπα ποιότητας και η 

εφαρμογή άλλων ΣΔΠ εκτός του ISO 9001 (βλ. Υποενότητες 3.6.3, 3.6.4). Ειδικά τα έτη 

πιστοποίησης, ήταν η μεταβλητή που είχε τις πιο εμφανείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με 

όλες τις άλλες ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα επιπλέον έτη πιστοποίησης είναι ένας 

παράγοντας, που επηρεάζει θετικά τους ΚΠΕ. Δημογραφικές μεταβλητές που είχανε 

μηδαμινή ή ελάχιστη επίδραση στην εφαρμογή και σημασία των ΚΠΕ, ήταν: ο κλάδος, 

τα έτη λειτουργίας και οι εξαγωγές (Απάντηση στο Ερώτημα 3.3). 
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 Η εφαρμογή των ΚΠΕ ενός ΣΔΠ, συγκρινόμενη με άλλες χώρες ήταν χαμηλότερη, όπως 

αυτό φαίνεται στον Πίνακα Α1 του παραρτήματος. Ανάλογα αποτελέσματα αναφέρονται 

στην έρευνα των Ismyrlis et al. (2015) (Απάντηση στο Ερώτημα 3.4). 

  Σε σχέση με παρόμοια έρευνα που είχε γίνει στην Ελλάδα το 2006 (Κοεμτζή, 2008), πριν 

αρχίσει η κρίση και σχετικά με τις απαντήσεις των στελεχών των επιχειρήσεων για την 

εφαρμογή των ΚΠΕ του ΣΔΠ, καταγράφηκαν αισθητά χειρότερες επιδόσεις (βλ. 

Υποενότητα 3.7.1). Αυτό αποδεικνύει ότι η κατάσταση σε θέματα ποιότητας έχει 

επιδεινωθεί και πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην οικονομική κρίση (Απάντηση στα 

Ερωτήματα 3.5, 3.7). 

 Η σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ του συστήματος ποιότητας, επηρεάζει θετικά τη χρήση 

εργαλείων-τεχνικών ποιότητας, αλλά και την εφαρμογή μεθοδολογιών ποιότητας. Τα ίδια 

αποτελέσματα είχαν αναφερθεί και στην εργασία των Ismyrlis & Moschidis (2013b) 

(Απάντηση στα Ερωτήματα 3.6, 4.5). 

 Διαπιστώθηκε από την παρούσα διατριβή και την εργασία των Ismyrlis & Moschidis 

(2015), ότι η εφαρμογή των ΚΠΕ συστημάτων ποιότητας, επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις 

των επιχειρήσεων, που προκύπτουν από τη λειτουργία αυτών των συστημάτων 

(Απάντηση στα Ερωτήματα 3.6, 5.3). 

 Οι van der Wiele & Brown (2002) αναφέρουν ότι οι εταιρείες δίνουν αρκετή σημασία στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης οι Dale et al. (1997), αναφέρουν ότι ένας από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της διοίκησης ποιότητας, είναι το περιβάλλον 

(εσωτερικό και εξωτερικό). Επομένως δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα πως εξαιτίας 

του κακού εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομική κρίση) επηρεάζονται οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά στη λειτουργία των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουν. Τα 

αποτελέσματα συνηγορούν ότι οι αποδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην ποιότητα 

είναι χειρότερες τα τελευταία έτη και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρει από την 

οικονομική κρίση (Απάντηση στο Ερώτημα 3.7). 

 

Β. Εφαρμογή ΣΔΠ, χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας 

 Η χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας κυμαίνεται γενικά σε χαμηλά ποσοστά, κάτι 

που αποδυναμώνει την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας, αφού αυτά τα εργαλεία και οι 
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τεχνικές συμβάλλουν σημαντικά στην αποτύπωση, αλλά και στη βελτίωση της 

κατάστασης σχετικά με την ποιότητα και τα ΣΔΠ (βλ. Υποενότητες 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4). 

Το φαινόμενο αυτό βέβαια σχετίζεται πάλι με το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, 

που όπως έχει τονιστεί αρκετές φορές, είναι ως επί το πλείστον μικρό, γεγονός που 

επηρεάζει άμεσα τη χρήση εργαλείων/τεχνικών, που απαιτούν περισσότερους πόρους σε 

οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Πράγματι και στην παρούσα 

διατριβή διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος επηρέασε σημαντικά τη χρήση εργαλείων και ως 

εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

περισσότερα εργαλεία. (Απάντηση στα Ερωτήματα 4.1, 4.4). 

 Η εφαρμογή άλλων μεθοδολογιών ποιότητας, εκτός του ISO 9001:2008, βρίσκεται επίσης 

σε χαμηλά ποσοστά (βλ. Υποενότητα 4.6.3). Αναλυτικότερα, μόνο η μεθοδολογία της 

ΔΟΠ εφαρμόστηκε περισσότερο σε σχέση με τις άλλες, ενώ αρκετές επιχειρήσεις 

εφάρμοσαν το πρότυπο ISO 14001. Οι άλλες μεθοδολογίες ποιότητας, οι οποίες μπορούν 

επίσης να προσδώσουν θετικά στοιχεία στον τομέα της διοίκησης ποιότητας, σχεδόν 

αγνοούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος (Απάντηση στο Ερώτημα 4.2). 

 Η χρήση εργαλείων, τεχνικών και μεθοδολογιών ποιότητας σε σχέση με άλλες χώρες ήταν 

χαμηλότερη. Αυτό φαίνεται στους Πίνακες Α3, Α5 και Α6 του παραρτήματος. Για τις 

μεθοδολογίες υπάρχει ανάλογη αναφορά στην εργασία των Ismyrlis & Moschidis 

(2013b) (Απάντηση στο Ερώτημα 4.3). 

 Άλλες δημογραφικές μεταβλητές εκτός από το μέγεθος, οι οποίες φάνηκε ότι επηρεάζουν 

τη χρήση εργαλείων και τεχνικών, ήταν τα έτη πιστοποίησης με το πρότυπο ποιότητας 

και η εφαρμογή άλλων ΣΔΠ εκτός του ISO 9001 (βλ. Υποενότητα 4.6.1). Ειδικά τα έτη 

πιστοποίησης, αποτέλεσαν τη μεταβλητή που είχε τις πιο εμφανείς διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με όλες τις άλλες ερωτήσεις-μεταβλητές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα επιπλέον έτη 

πιστοποίησης είναι ένας παράγοντας, που επηρεάζει θετικά τη χρήση εργαλείων και την 

εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Δημογραφικές μεταβλητές που είχανε μηδαμινή ή 

ελάχιστη επίδραση στις παραπάνω μεταβλητές είναι: ο κλάδος, τα έτη λειτουργίας και οι 

εξαγωγές (Απάντηση στο Ερώτημα 4.4). 

 

Γ. Επιδόσεις, κίνητρα, προβλήματα 
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 Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι πιστοποίησης με το ISO 9001, τόσο εσωτερικοί όσο και 

εξωτερικοί. Εντούτοις, στον παράγοντα ‘’Το ISO ως μέσο για μετάβαση στη ΔΟΠ’’, το 

οποίο αποτελεί ένα εσωτερικό κίνητρο, καταγράφηκε χαμηλή βαθμολογία. Επομένως, 

διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δε θεωρούν το ISO ως ένα προπομπό για μια 

γενικότερη φιλοσοφία ποιότητας. Μάλιστα, απ’ ότι φάνηκε και από την αναδρομή στη 

βιβλιογραφία, η μη επικέντρωση και σε εσωτερικούς λόγους πιστοποίησης, επηρεάζει 

αρνητικά τη σωστή λειτουργία των ΣΔΠ (βλ. Υποενότητα 5.7.2). Είναι προτιμότερο τα 

κίνητρα των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση, να μην προκύπτουν μόνο λόγω επιβολής 

από εξωτερικούς παράγοντες ή λόγω της επιθυμίας για πρόσβαση σε νέες αγορές, αλλά 

να σχετίζονται περισσότερο με την πραγματική βελτίωση της ποιότητας και την 

εμφύτευση κουλτούρας ποιότητας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της επιχείρησης 

(Απάντηση στο Ερώτημα 5.1). 

 Στην παρούσα έρευνα, με τον μ.ο. των επιδόσεων να είναι 3,67 (βλ. Πίνακα 5.4) σε 

κλίμακα 1-5, διαπιστώνεται ότι η επίδραση από την πιστοποίηση είναι μάλλον θετική. 

Σημαντικότερες επιδόσεις θεωρήθηκαν: η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η 

βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και η χρήση της πιστοποίησης ως αποτελεσματικό 

εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης (Απάντηση στο Ερώτημα 5.1). 

 Σημαντικότερο πρόβλημα για την πιστοποίηση, προέκυψε ότι είναι η γραφειοκρατία, την 

οποία αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις. Τα λιγότερο εμφανιζόμενα προβλήματα είναι 

η έλλειψη ενδιαφέροντος από τη διοίκηση και η λανθασμένη επιλογή προσωπικού στις 

κατάλληλες θέσεις. Συνεπώς, προκύπτει ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τη διοίκηση σε 

θέματα ποιότητας και επίσης ότι πραγματοποιείται κατάλληλη επιλογή προσωπικού στις 

ανάλογες θέσεις εργασίας. (Απάντηση στο Ερώτημα 5.1). 

 Οι δημογραφικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου μέγεθος, έτη πιστοποίησης, εφαρμογή 

και άλλου ΣΔΠ, επηρέασαν αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

Τα κίνητρα και τα προβλήματα, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις δημογραφικές 

μεταβλητές. Μια μικρή διαφοροποίηση προκαλείται από το μέγεθος, το οποίο 

διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει την εμφάνιση προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ήταν σαφές 

ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν περισσότερα και σημαντικότερα 

προβλήματα (Απάντηση στο Ερώτημα 5.2). 
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 Τα κίνητρα για την πιστοποίηση επηρεάζονται άμεσα από τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, 

καθώς αποδείχτηκε ότι όταν ένα κίνητρο είναι (για παράδειγμα) εσωτερικό, ανάλογες 

είναι και οι επιδόσεις, δηλαδή επηρεάζουν περισσότερο τις εσωτερικές λειτουργίες και 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (βλ. Υποενότητα 5.7.2). (Απάντηση στο Ερώτημα 5.3). 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις 

πιστοποιημένες με το πρότυπο ISO 9001:2008, σε θέματα σχετικά με τα συστήματα ποιότητας, 

προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Υπάρχει μια αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση, ανάμεσα στη σημασία που δίνεται στους ΚΠΕ 

ενός συστήματος ποιότητας και στην εφαρμογή αυτών στην πράξη. 

Διαπιστώθηκε, ότι οι ΚΠΕ του ΣΔΠ είχαν χαμηλότερη εφαρμογή σε σχέση με άλλες 

χρονικές περιόδους και σε σχέση με άλλες χώρες. Ακόμη, ήταν σαφές ότι οι μεταβλητές των ετών 

πιστοποίησης, του μεγέθους και της εφαρμογής κι άλλου ΣΔΠ (εκτός από το ISO 9001), ήταν 

καθοριστικές και επηρέασαν την απόδοση του συστήματος ποιότητας των επιχειρήσεων.  

Επιπρόσθετα, η χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών ποιότητας, ήταν χαμηλή συγκριτικά 

με άλλες χώρες. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις τα ευκολότερα στη 

χρήση εργαλεία, ενώ από τις μεθοδολογίες ποιότητας εφαρμόζονται κυρίως αυτές που 

επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Συνεπώς οι παραπάνω ενέργειες δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 

να εμβαθύνουν σε θέματα ποιότητας, αφού χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας επιπλέον 

τεχνικές, θα μπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα τις λειτουργίες και διεργασίες τους.  

Οι παραπάνω ελλείψεις και παραλείψεις των ελληνικών επιχειρήσεων, οδηγούν στη 

διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των 

μεθοδολογιών ποιότητας. Το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρει από το εξωτερικό 

περιβάλλον (οικονομική ύφεση), το οποίο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προβούν σε περικοπές 

σε αρκετούς τομείς της οικονομικής τους δραστηριότητας.  

Τα κίνητρα των ελληνικών επιχειρήσεων για πιστοποίηση δεν ήταν τα αναμενόμενα. Πιο 

συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις δεν πιστοποιούνται τόσο για να πετύχουν τη 

βελτιστοποίηση των εσωτερικών τους λειτουργιών, αλλά περισσότερο για διαφημιστικούς λόγους 

ή λόγω της επιβολής από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εντούτοις, η εφαρμογή οποιασδήποτε μεθοδολογίας ποιότητας, είχε θετικά αποτελέσματα 

στις περισσότερες λειτουργίες της επιχείρησης. Σε όλες τις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε θετική 
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επίδραση σε βασικούς τομείς, όπως αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση της 

ποιότητας του προϊόντος. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι προκύπτει από την 

πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001, είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό, 

καθώς ο τρόπος λειτουργίας του προτύπου, θέτει ως υποχρεωτική την τήρηση πολλών εγγράφων 

και αυτό συνεπάγεται ανάλωση περισσότερων ανθρώπινων πόρων για την εκπαίδευση και την 

τήρηση όλων των προδιαγραφών. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως να επιβαρύνονται περισσότερο 

επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους (με λιγότερους υπαλλήλους), αφού από τη μία προσπαθούν να 

εφαρμόσουν ένα σύστημα ποιότητας προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες τους, αλλά 

από την άλλη επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος. 

Μια τελευταία, αλλά σημαντική διαπίστωση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έχει να κάνει 

με το μέγεθός τους ή όπως αποτυπώθηκε στην παρούσα διατριβή, με τον αριθμό των υπαλλήλων 

που απασχολούν. Είναι σαφές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους είναι μικρού 

μεγέθους και, όπως δύναται να εξαχθεί από την ανάλυση, αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αρνητικό 

στοιχείο για την εφαρμογή αρκετών μεταβλητών ενός συστήματος ποιότητας.   

 

6.1 Περιορισμοί και συμβολή 

Όλες οι έρευνες εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα και με συγκεκριμένο τρόπο, οπότε είναι 

λογικό να υπάρχουν ορισμένες ατέλειες και περιορισμοί, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε νέες προτάσεις και προσπάθειες για βελτίωση, που 

ακολουθούν στην Ενότητα 6.2. 

Η παρούσα έρευνα ως πλαίσιο αναφοράς είχε ελληνικές επιχειρήσεις που εφάρμοζαν το 

πρότυπο ISO 9001:2008, αφού για το συγκεκριμένο πρότυπο υπάρχουν λίστες επιχειρήσεων που 

είναι πιστοποιημένες με αυτό (βλ. Ενότητα 2.5). Ως εκ τούτου, δεν εξετάστηκαν επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν άλλο ή άλλα ΣΔΠ, όπως π.χ. μόνο τη ΔΟΠ.  

 Από κάθε επιχείρηση κλήθηκε να απαντήσει μόνο ένα άτομο, το οποίο ήταν βέβαια 

υπεύθυνο για τα ζητήματα ποιότητας και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε το πλέον ενδεδειγμένο. Η 

άποψη του εκάστοτε υπευθύνου όμως, είναι καθαρά υποκειμενική, απηχεί τη δική του προσωπική 

θεώρηση των πραγμάτων και μπορεί να μην εκφράζει 100% την άποψη της επιχείρησης. 
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 Επιπροσθέτως, όταν ένας οργανισμός δηλώνει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας όπως 

η ΔΟΠ ή η έξι σίγμα, το οποίο δε θέτει προϋποθέσεις πιστοποίησης ή τήρησης συγκεκριμένων 

εγγράφων και προδιαγραφών, δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό και σε ποιες διεργασίες ακριβώς το 

εφαρμόζει. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τη χρήση των εργαλείων και των τεχνικών ποιότητας. 

Άξιο ακόμη επισήμανσης είναι το γεγονός ότι το μοντέλο ομαδοποίησης παραγόντων του 

EFQM, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να καταστεί εφικτή η σύγκριση με άλλες εργασίες (βλ. 

Υπενότητα 3.7.1), δεν συμπεριλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες ερωτήσεις-παράγοντες, με τις 50 που 

αναφέρονται στην παρούσα έρευνα. 

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΠΑΑ και των πινάκων 

συγκριτικής αξιολόγησης, αποδείχθηκε ότι μπορεί να συμβάλει στην εξαγωγή άμεσων και 

χρήσιμων αποτελεσμάτων για την αλληλεπίδραση των μεταβλητών. Χωρίς να υπάρχει καμία εκ 

των προτέρων στατιστική προϋπόθεση, τα δεδομένα καθόρισαν τις κατευθύνσεις που πρέπει να 

ακολουθήσει η έρευνα. Η δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που παρέχει η ως άνω 

μέθοδος, δύναται εύκολα να αναδείξει και την παραμικρή λεπτομέρεια στη σχέση μεταξύ 

μεταβλητών ή ακόμη και των κατηγοριών τους. Έχοντας λοιπόν τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων της έρευνας, τα οποία περιείχαν ονοματικές μεταβλητές, αλλά και ερωτήσεις σε 

κλίμακες αξιολόγησης, επιτεύχθηκε κατάλληλη εφαρμογή της μεθόδου και τα αποτελέσματα ήταν 

άκρως βοηθητικά στην αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

Η κύρια επιδίωξη αυτής της έρευνας, ήταν η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην 

Ελλάδα, σχετικά με τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των επιχειρήσεων για τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν. Με την αναζήτηση αυτών των θεμάτων, προέκυψαν 

σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των ΣΔΠ στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Μέρος αυτής της αναζήτησης ήταν και η καταγραφή συνολικά 50 ΚΠΕ, οι οποίοι 

είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας των 

επιχειρήσεων. Έγινε προσπάθεια αυτά τα στοιχεία, να καλύψουν μεγάλο κομμάτι των ενεργειών, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία ενός ΣΔΠ.  

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκε επίσης μια νέα ομαδοποίηση των ΚΠΕ ενός 

συστήματος ποιότητας σε έξι παράγοντες, η οποία και χρησιμοποιήθηκε τελικά στην ανάλυση και 

επεξεργασία των δεδομένων. 
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Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ανάλογη έρευνα για τη λειτουργία του προτύπου ISO 

9001:2008, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν έχει 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

6.2 Προτάσεις 

Αξίζει να τονισθεί ότι η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και 

άλλα συστήματα ποιότητας εκτός από το ISO 9001:2008. Υπάρχει πιθανότητα αυτές οι 

επιχειρήσεις, να εφαρμόζουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας και 

να αποκομίζουν σημαντικότερα οφέλη. 

Επιπρόσθετα, λόγω της σημασίας που δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό, θα ήταν 

προτιμητέο, σε σχετικές έρευνες, να ερωτάται και ένας ικανοποιητικός αριθμός εργαζόμενων από 

κάθε επιχείρηση. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί στην πράξη, αφού απαιτεί 

περισσότερη προσπάθεια και μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. 

Τέλος, θα ήταν σίγουρα εποικοδομητική η συνέχιση της έρευνας όσον αφορά στο επίπεδο 

της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η οικονομική κρίση φαίνεται ότι έχει οδηγήσει 

σε μια ριζική αναδιάρθρωση στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Συνεπώς είναι 

άκρως ενδιαφέρον θέμα η καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις μέσα σε 

ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον, ώστε να διατηρήσουν τη μέγιστη ποιότητα στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους. Θα ήταν δηλαδή χρήσιμο, σε ένα άλλο ερωτηματολόγιο να συμπεριληφθούν πιο 

συγκεκριμένες ερωτήσεις για την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στη διοίκηση ποιότητας 

και στη γενικότερη δράση των επιχειρήσεων όσον αφορά στη βελτίωση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών τους. 
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βελτίωση 

4,01 4,52 - - 4,93 -   

Συμμετοχή 

εργαζομένων 

3,92 - - - - 4,43  6,28 

Διαχ.Ανθρ. 

δυναμικού 
- 4,40 4,11 4,25% - - 4,24  

Οργάνωση-

Στρατηγική 
- - - - - - 4,08  
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Πίνακας Α2 Διαφορά σημασίας εφαρμογής των παραγόντων των ΚΠΕ 

Συγγραφείς Hernandez et al. Kumar et al. Khanna et al. Stephens et al. Mallur & , 

Hiregoudar  

Chu & 

Wang 
  

Έτος 2005 2009 2010 2005 2012 2000   

Χώρες Η.Β. Η.Β. Ινδία ΗΠΑ Ινδία Ταϊβάν  
 

ΣΔΠ ΔΟΠ 6s ΔΟΠ Malcolm 

Baldrige 

ΔΟΠ ISO    

Κλάδος* 
Κατασκευασ Βιομηχ Βιομηχ Όλοι Βιομηχ. Δημόσιο  

 

Μέγεθος** Όλα ΜΜΕ Όλα Μικρό ΜΜΕ Όλα   

Αρ.Επιχειρήσεων***  64 50 235 295 509 

υπάλ. 
  

Διαχείριση διεργασιών 0,52  0,91 0,71 1,59 0,35   

Ηγεσία, Διοίκηση και 

δέσμευσή 
0,70 0,76 0,86 0,83    

 

Measurement and feedback 0,64        

Εργαλεία και τεχνικές 

βελτίωσης 
0,75        

Επικέντρωση στον 

πελάτη 
 0,86 0,90 0,83 1,45    

Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 

0,70 1 1,52 1,07 1,52 0,34   

Διαχ.ποιοτ.  προμηθ  0,80 1,17 1,30 0,74     

Πόροι  0,45        

Work environm culture 0,80        

Σύστημα συν.βελτίωσης 0,70    1,48    

Συμμετοχή 

εργαζομένων 

 1,08   1,66    

Διαχ.Ανθρ.δυναμ.   1,02      

Οργάνωση-Στρατηγ-

Πολιτική 
 0,40  0,79  0,38  

 

*: Οι τρεις κλάδοι της οικονομίας θεωρούνται οι : Βιομηχανίες, Εμπόριο, Υπηρεσίες. “Όλοι” 

σημαίνει επιχειρήσεις και από τους τρεις κλάδους. 

**: “ΜΜΕ” είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. “Όλα” σημαίνει επιχειρήσεις και από 

τα τρία  μεγέθη. (Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο). 

***: Πόσα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν και ήταν συμπληρωμένα. 

Παρατήρηση: Αυτές οι επεξηγήσεις ισχύουν και για τους επόμενους πίνακες. 
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Πίνακας A3 Αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών για τα πιο εφαρμοζόμενα ΣΔΠ/πρότυπα (Ismyrlis & Moschidis, 2013b) 

Έτος Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος Πιστοπ με 

ISO  

(Ναι/Όχι) 

Μέγεθος Αρ.ερωτ

ηματολογ

ίων 

Πιο συχνά εφαρμοζόμενα ΣΔΠ 

2003 Bayazit Τουρκία Βιομηχανίες Όχι, αλλά 

ΔΟΠ mature 

Μεγάλο 100 Quality control circles, Just-in-time, 

TPM 

2005 Lagrosen & 

Lagrosen 

Σουηδία Όλοι Όχι Όλα 265 ISO:86%, Έξι Σίγμα:8,3%, 

EFQM+Bald+Swed:20,1% 

2007 Alsaleh Σ.Αραβία Τροφίμων-

Βιομηχανίες 

Όχι Όλα  83 67% των επιχειρήσεων έχουν ένα 

βραβείο ποιότητας 

2007 Uyar Τουρκία Βιομηχανίες Όχι Top 500 102 ΔΟΠ:30,39%, Έξι σίγμα:13,73%, 

EFQM+kalder=6,71% 

2008 Kumar & Antony Η.Β. Βιομηχανίες  Όχι ΜΜΕ 62 Lean:26,5%, Έξι σίγμα:15,6%, 

ΔΟΠ:7,8% 

2007 Polm  Εσθονία Όλοι Όχι Όλα 698 ISO 54%, ΔΟΠ:66%, 

Βραβεία:24%, 14000:22%, EFQM-

Baldr:13%, 18000:16%, Έξι 

σίγμα:6% 

2010 Clegg et al. Η.Β., ΗΠΑ, 

Γερμανία 

Όλοι Όχι Όλα 79 Έξι σίγμα+lean:45%, ISO:33%, 

EFQM:8% 

2011 Lopes et al. Πορτογαλία Όλοι Όχι Όλα 83 PDCA, ΔΟΠ , Έξι σίγμα, EFQM 

2011 Borges L.A.J. & 

Contreras Diaz J.E 

Μεξικό Όλοι Όχι Όλα 90 ΔΟΠ:83%, ISO:68%, 

Empowerement:50%, Kaizen 23% 

2012 Idris et al. Μαλαισία Όλοι Όχι, ISO 

85% 

Όλα 143 ΔΟΠ 42%, Έξι σίγμα:19%, 

Lean:14,75, EFQM:16%  

2001 Sharma & 

Gadenne,  

Αυστραλία  Όχι  140 ISO 54,74%, ΔΟΠ 14,62% 

2010 Khanna, et al. Ινδία Βιομηχανίες Ναι >50 εργαζ. 50 14000:70%, OHSAS:58%, 

HACCP:6% (εντατικότητα χρήσης σε 

κλ.1-5, Έξι σίγμα:2,12, BPR:2,72, 

Lean:2,84, 5 σίγμα:2,74, Kaizen:3,12) 
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Πίνακας A4 Αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών για την επίδραση άλλων μεταβλητών στη χρήση εργαλείων/τεχνικών (Ismyrlis & Moschidis , 2013b) 

Year Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος Πιστοπ με 

ISO  

(Ναι/Όχι) 

Μέγεθος Αρ.ερω

τηματο

λογίων 

Αποτελέσματα 

2004 Tari & Sabater Ισπανία  Όλοι Ναι Όλα 106 Η χρήση εργαλ/τεχν σχετίζεται 

θετικά με το μέγεθος και το επίπεδο 

της ΔΟΠ. Καμία επίδραση από τον 

κλάδο και την πιστοποίηση με ISO 

2005 Lagrosen & 

Lagrosen 

Σουηδία Όλοι Όχι Κυρίως 

μεγάλο 

186 Η χρήση εργαλ/τεχν σχετίζεται 

θετικά με ένα σωστά λειτουργούν 

σύστημα ποιότητας 

2006 Drew & Healy Ιρλανδία Όλοι Όχι Όλα 934 Η χρήση εργαλ/τεχν σχετίζεται 

θετικά με την δέσμευση στην 

ποιότητα (ή τη ΔΟΠ) 

2009 Fotopoulos & 

Psomas 

Ελλάδα Όλοι Ναι Όλα 370 Η χρήση εργαλ/τεχν σχετίζεται 

θετικά με το μέγεθος. Καμία 

επίδραση από τον κλάδο. 

2011 Lopes et al.  Πορτογαλία Όλοι Όχι  Όλα 83 Η χρήση εργαλ/τεχν σχετίζεται 

θετικά με το μέγεθος 

2001 Bayo-Moriones & 

Merino-Diaz 

Ισπανία Βιομηχανίες Όχι Μεγάλο 965 Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετά 

τέτοια εργαλεία, είναι αυτές που έχουν 

αναπτύξει πιο πολύ πρακτικές όπως 

συνεχής βελτίωση, καλή διαχείριση 

ανθρ.δυναμικού (δημιουργίες ομάδων, 

εκπαίδευση) 

2003 Ahmed & Hassan Μαλαισία Βιομηχανίες Όχι ΜΜΕ 63 Η διοίκηση ποιότητας δεν μπορεί να 

εξασφαλισθεί χωρίς τη χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών και οι 

επιχειρήσεις με μεγαλύτερη χρήση τέτοιων 

εργαλείων πετυχαίνουν καλύτερα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα-επιδόσεις 
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Πίνακας A5 Αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών για τα πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία/τεχνικές και μεθοδολογίες (Ismyrlis & Moschidis, 

2013b) 

Έτος Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος Πιστοπ με 

ISO  

(Ναι/Όχι) 

Μέγεθος Αρ.ερωτ

ηματολογ

ίων 

Πιο συχνά χρησιμ. Εργαλεία και 

τεχνικές 
2002 Curry & Kadasah Σ.Αραβία Όλοι Ναι Όλα  83 Check sheet, Flow chart, 

Brainstorming  

2003 Bayazit Τουρκία Βιομηχανίες Όχι,(ΔΟΠ mature) Μεγάλο 100 Pareto chart, SPC, Cause-effect, 

Process chart 
2004 Tari & Sabater Ισπανία Όλοι Ναι Όλα 106 Graph, Flow chart, Quality costing 

2004 Vouzas Ελλάδα Βιομηχανίες

al 

Ναι Όλα 10 Checklist, Flowchart, 7qc 

2005 Souza et al. Πορτογαλία Όλοι Ναι ΜΜΕ 103 Graph, Check sheet, Flowchart, 

histogram 
2005 Tari Ισπανία Όλοι Ναι Όλα  106 Graphics, SPC, Flowchart, 

Histogram, Benchmarking 

2005 Lagrosen & 

Lagrosen 

Σουηδία Όλοι Όχι Κυρίως 

μεγάλο 

186 Flowchart, FMEA, 7qc, SPC, 

quality circles, Des of exper, QFD 

2007 Alsaleh Σ.Αραβία Food industry-

manufacturing 

Όχι Όλα 83 Control charts, Histogram, Run 

chart, Cause-effect 
2009 Fotopoulos & 

Psomas 

 

Ελλάδα Όλοι Ναι Όλα 370 Check sheet, Flow chart, Data coll., 

, Graphics, Benchmarking 

2010 Clegg et al. Η.Β., ΗΠΑ, 

Γερμανία 

Όλοι Όχι Όλα 79 5why’s, 5s, QFD, Correlation, 

Brainstorming 
2011 Borges & 

Contreras-Diaz 

Μεξικό Όλοι Όχι Όλα 90 SPC:68%, 7QC tools:46%, 

Κaizen:23%,Lean:22%  

2011 Lopes et al. Πορτογαλία Όλοι Όχι Όλα 83 Brainstorming, Flowchart, Pareto, 

Check sheet, Questionnaire 

2012 Idris et al. Μαλαισία Όλοι Όχι(ISO 85%) Όλα 143 7QC tools, SPC, FMEA 
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Πίνακας Α6 Εντατικότητα χρήσης εργαλείων/τεχνικών 

Εργαλείο/Τεχνική Khanna et 

al., 2010 

Fotopoulos & 

Psomas, 2009 

Lopes et 

al, 2011 

Tari & 

Sabater, 

2004 

Sousa et al., 

2005 

Χώρα έρευνας Ινδία Ελλάδα Πορτογα

λία 

Ισπανία Πορτογαλία 

Πιστοποιημένες με 

ISO 9000/1 

Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι 

Αρ.ερωτηματολογίων 50 370 83 106 103 

Κλάδος Όλοι Όλοι Βιομ. Όλοι Όλοι 

Μέγεθος >50 εργαζ. Όλα Όλα Όλα ΜΜΕ 

Κλίμακα 

μέτρησης 

Κλίμακα 1-5 Κλίμακα 1-7 Κλίμακα 

1-5 
% χρήσης % χρήσης 

SPC 2,98  3,27 40  

SWOT      

SIPOC      

Benchmarking 3,44 3,66 2,88 31,1  

QFD 2,08 2,67 2,60   

Φύλλο ελέγχου 3,24 5,01 3,53  85,4 

FMEA 3,22 2,59 2,75 20,8  

Σχεδ.πειραματων 2,12 2,63 2,60   

Ελ.υποθ      

Αναλ.συσχ.παλινδ      

Proc.cap.anal      

Balanc.scorec      

Γραφήματα 3,00 3,80  62,3 98,1 

Καταιγισμός ιδεών 2,97 3,35 3,31  45,6 
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Διάγραμμα ροής 3,34 4,63 3,75 42,5 86,4 

Συλλογή δεδομεν  4,5    

Ερωτηματολόγια   3,08  73,8 

Αναλ.κοστ.ποιοτ 3,16   35,8  

Affinity diagram 1,58 2,26 1,74   

Cause-effect diagr 3,30 2,90 2,89 19,8  

Pareto analysis 2,74 2,79 3,27 17,9 70,9 

M.O. - 2,8 2,68 - - 
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Πίνακας A7 Αποτελέσματα από άλλες έρευνες για θετικές ή αρνητικές επιδόσεις από την πιστοποίηση με ISO 

Έτος Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος Μέγεθος Αρ.ερωτ

ηματολογ

ίων 

Επίδραση σε επιδόσεις στην ποιότητα ή χρηματοοικονομικές 

Θετική επίδραση 

2012 Al-Refaie et al. Ιορδανία Όλοι Όλα 130 Η πιστοποίηση με το ISO 9001 είχε σημαντική επίδραση σε: αποτελέσματα 

ποιότητας, επιχειρηματική απόδοση και ικανοποίηση πελάτη. 

2007 Bayati & Taghhavi Ιράν Όλοι ΜΜΕ 81 Η εφαρμογή του πιστοποιητικού ISO βελτίωσε τις επιδόσεις των ΜΜΕ 

2008 Feng et al. Αυστραλία, 

Ν.Ζηλανδία 

Όλοι Όλα 613 Η πιστοποίηση με ISO είχε θετική και σημαντική επίδραση στη λειτουργική 

απόδοση, αλλά μια ασθενής θετική επίδραση στην επιχειρηματική απόδοση. 

2008 Jang & Lin Ταϊβάν Όλοι Όλα 441 Θετική σχέση υπάρχει μεταξύ της έκτασης της εφαρμογής του ISO 9000 και 

της επιχειρηματικής απόδοσης 

2003 Magd & Curry Αίγυπτος Όλοι Όλα 38 Βελτιωμένη τεκμηρίωση, αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας, 

ανασχεδιασμός διεργασιών-διαδικασιών 

Αρνητική επίδραση 

2007 Martinez-Costa &, 

Martinez-Lorente 

Ισπανία Όλοι >100 713 Η πιστοποίηση είχε μια αρνητική επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης 

2004 Dimara et al. Ελλάδα Όλοι Όλα 94 Η εφαρμογή του of ISO δεν βοήθησε στην απόκτηση ψηλότερων επιπέδων 

οικονομικής απόδοσης 
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Πίνακας A8 Αποτελέσματα άλλων ερευνών για τα σημαντικότερα και λιγότερο σημαντικότερα οφέλη 

Έτος Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος* Μέγεθος** Αρ.ερωτ

ηματολογ

ίων 

Περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά οφέλη 

2010 Cagnazzo L. et al. Ιταλία Όλοι Όλα 358 Πιο σημαντικά: Βελτίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ικανοποίηση 

πελάτη, Βελτίωση επιχειρηματικής εικόνας 

2007 Zaramdini W. ΗΑΕ Όλοι Όλα 209 Πιο σημαντικά: Βελτιωμένες διαδικασίες και διεργασίες, οι εργαζόμενοι 

κατανοούν καλύτερα την ποιότητα, βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος, 

βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελάτη, επέκταση σε διεθνείς αγορές, ελαττωμένα 

εσωτερικά κόστη, περισσότερα κίνητρα για το εργατικό δυναμικό, 

βελτιωμένη κερδοφορίαy. 

2006 Magd Σ.Αραβία Όλοι Όλα 175 Πιο σημαντικά: Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας, 

καλύτερες διαδικασίες τεκμηρίωσης, καλύτερη γνώση για την ποιότητα 

2005 Sousa,S.D. et al. Πορτογαλία Όλοι ΜΜΕ 103 Πιο σημαντικά: Ικανοποίηση πελάτη, Εκπαίδευση υπαλλήλων 

Λιγ.σημαντικά: καινοτομία, απόδοση στην ποιότητα 

2003 Pan J.N. Ιαπωνία, Ταϊβάν, 

Χονγκ Κονγκ, 

Κορέα 

Όλοι Όλα 2968 Πιο σημαντικά: Βελτίωση επιχειρηματικής εικόνας, βελτιωμένες εσωτερικές 

διαδικασίες, βελτιώσεις στην ποιότητα, ικανοποίηση πελατών 

2003 Chow-Chua C. et 

al. 

Σιγκαπούρη Όλοι Όλα 146 Οι πιο σημαντικές στη βιβλιογραφία: αύξηση παραγωγικότητας, πρόσβαση σε 

υπεράκτιες αγορές. 

Πιο σημαντικά: Καλύτερη διαδικασία τεκμηρίωσης, πιο ξεκάθαρες οδηγίες 

εργασίας και διαδικασίες, ενεργοποίηση της ευκολότερης ανιχνευσιμότητας 

των διεργασιών, καλύτερη επιχειρηματική εικόνα 

Λιγότερο σημαντικά: Εγρήγορση εργαζομένων, μείωση επιχειρηματικού 

κόστους, αυξημένο μερίδιο αγοράς, καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγές 

2002 Liebesman ΗΠΑ Όλοι Όλα 244 Πιο σημαντικά: ικανοποίηση πελατών, καλύτερα προϊόντα, ποιότητα 

διεργασιών, αυξημένη παραγωγικότητα 

2001  Escanciano et al. Ισπανία Όλοι Όλα 749 Πιο σημαντικά: Καλύτερη κατανόηση των ευθυνών των διαδικασιών, εικόνα 

της εταιρείας στη βελτίωση της αγοράς, οι εργαζόμενοι σχετίζονται πιο πολύ 

με την ποιότητα  

Λιγ.σημαντικά: αύξηση εξαγωγών,, αύξηση μεριδίου αγοράς, αύξηση 

πωλήσεων, μείωση επιθεωρήσεων από πελάτες 
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Πίνακας A9 Αποτελέσματα άλλων ερευνών για την επίδραση άλλων μεταβλητών στην απόδοση 

Έτος Συγγραφείς Χώρα 

έρευνας 

Κλάδος* Μέγεθος Αρ.ερωτ

ηματολογ

ίων 

Άλλες μεταβλητές (μέγεθος, έτη, άλλο πρότυπο) 

2013 Kafetzopoulos et al. Ελλάδα Τροφίμων Όλα 169 Μια θετική και σημαντική σχέση ανάμεσα όταν υπάρχει ταυτόχρονη 

επιτυχής εφαρμογή των ISO 9001 και ISO 22000 προτύπων 

2012 Jain & Ahuja Ινδία Βιομηχανίες Όλα  96 Συνήθως έξι με δέκα χρόνια (ή περισσότερα) ενός πλήρους 

εφαρμοζόμενου ISO 9000 προτύπου απαιτούνται για να διαπιστωθούν 

σημαντικά αποτελέσματα. 
2012 To W.M., et al. Κίνα Όλοι  Όλα  157 Οι πιστοποιημένες με ISO 9001 και ISO 14001 επιχειρήσεις απέδωσαν 

σημαντικά καλύτερα σε όρους επιχειρηματική απόδοση, απόδοση στην 

ποιότητα και στο μάρκετινγκ από επιχειρήσεις που ήταν πιστοποιημένες 

μόνο με ISO9001 

2011 Bell & Omachonou ΗΠΑ Όλοι  Benchmarkin

g 

150 Ισχυρή σχέση μεταξύ της υιοθέτησης του συστήματος ποιότητας 9000  και 

ενίσχυση της ολικής επιχειρηματικής απόδοσης 

2011 Sampaio et al. Πορτογαλία Όλοι  Κυρίως 

μεγάλο 

36 Σε όρους χρηματοοικονομικής απόδοσης, διαφορές διαπιστώθηκαν 

ανάμεσα σε πιστοποιημένες και μη επιχειρήσεις για τους παρακάτω 

δείκτες: Ανάπτυξη πωλήσεων και αναλογία επιχειρηματικών 

αποτελεσμάτων προς ενεργητικό. Οι μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά 

μέσο όρο έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις πιστοποιημένες. 

2009 Zu ΗΠΑ Βιομηχανίες Όλα  236 Οι Core QM πρακτικές έχουν μία άμεσα θετική επίδραση στην σχετική με 

την ποιότητα απόδοση 

2008 Feng et al. Αυστραλία, 

Ν.Ζηλανδία 

Όλοι  Όλα  613 Οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις δεσμεύουν περισσότερους πόρους και 

πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα από την διαδικασία πιστοποίησης με 

το  ISO 9000 , από ότι οι μικρές 

2008 Jang & Lin Ταϊβάν Όλοι  Όλα  441 Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της έκτασης της εφαρμογής του ISO 9000 

και της απόδοσης της επιχείρησης 

2005 Lagrosen & 

Lagrosen 

 

Σουηδία  Όλοι  Κυρίως 

μεγάλο 

266 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της adoption των αξιών των ΔΟΠ, ISO  και 

ενός επιτυχούς ΣΔΠ.  

2001 Gotzamani & 

Tsiotras 

Ελλάδα Όλοι Όλα  84 Περισσότερα έτη πιστοποίησης οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα 
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Πίνακας Α10 Μ.Ο. κινήτρων για πιστοποίηση 

 

Συγγραφέας Μ.Ο. 

παρούσας 

εργασίας 

Escanciano 

et al., 2001 

Fotopoulos 

et al. 2010 

Gotzam 

& 

Tsiotras 

2002 

Jang & 

Lin 

2008 

Pina & 

Selles,2008 

Lopes et 

al.,2011  

Χώρα έρευνας Ελλάδα Ισπανία Ελλάδα Ελλάδα Ταϊβάν Ισπανία Πορτογαλία 

Πιστοποιημένες 

με ISO 9000/1 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Αρ.ερωτηματολογίων 146 749 97 85 441 32 84 

Κλάδος Όλοι Όλοι Τροφίμων Όλοι Όλοι Όλοι Όλοι 

Μέγεθος Όλα Όλα Όλα Μεγάλο Όλα Όλα Όλα 

Κίνητρα Κλίμακα 

1-5 

Κλίμακα 1-

5 

Κλίμακα 1-

5 

Κλίμακα 

1-5 

Κλίμακα 

1-5 

% εφαρμ. Κλίμακα 1-

5 

Βελτίωση 

ποιότητας 

προϊόντος 

4,06 4,02 4,18 4,05 4,22  3,74 

Βελτίωση 

εσωτερικών 

διαδικασιών-

διεργασιών 

3,82 4,00 4,11 3,93 3,91 62% 3,33 

Μείωση ατελειών-

ελαττωμάτων- 

αχρήστων 

3,60    4,10   

Πρόσβαση σε 

εξαγωγές-νέες 

αγορές 

4,18 3,43     3,38 

Εργαλείο 

προώθησης 

3,99 3,51 3,93  4,03 32%  

Βελτίωση του 

προφίλ της 

εταιρείας 

4,03 3,98 4,40 3,51   3,65 

Απαιτήσεις 

πελατών ή ύπαρξη 

συμβολαίων 

3,68 3,64 3,49 3,63 3,81 31% 3,52 

Πιέσεις από 

αγορά-

ανταγωνισμό 

3,99     13%  
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Εισαγωγή για 

μετάβαση στη 

ΔΟΠ 

3,36 3,17 3,84 3,35    

Ικανοποίηση 

πελάτη 

     43% 3,64 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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1η επιστολή 

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

Αγ.Δημητρίου 49-Έδεσσα-58200 

Έδεσσα, 

20/02/2012 

 

Θέμα: Πραγματοποίηση έρευνας « Η εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης ποιότητας- συστημάτων διoίκησης 

ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις» 

Σκοπός 

Στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Mάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με θέμα τις εφαρμογές των μεθοδολογιών διοίκησης ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, σας 

αποστέλλουμε το παρόν ερωτηματολόγιο (σας έχει αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το οποίο 

παρακαλούμε να συμπληρωθεί από στέλεχος της εταιρείας υπεύθυνο σε θέματα ποιότητας και να μας το αποστείλετε.  

Εμπιστευτικότητα 

Όλες οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς και θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά με τον φάκελο που εσωκλείεται, με φαξ(2381051182) ή με e-

mail(vasismir@gmail.com). Για τυχόν παρατηρήσεις και απορίες μη διστάσετε να απευθυνθείτε στον κο Ισμυρλή 

Βασίλειο, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος ή στον επιβλέποντα καθηγητή κo Μοσχίδη Οδυσσέα (τηλ: 2381051766, 

email:fmos@uom.gr). 

Εκτιμούμε τον πολύτιμο χρόνο σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας. 

Με τιμή, 

Ισμυρλής Βασίλειος 

Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

Οδός:Αρχ.Μελετίου 17-Πόλη:Έδεσσα-ΤΚ:58200-Ελλάδα 

Τηλ.:(+30)2381021474, (+30)6979948174 

e-mail:vasismir@gmail.com 

 

mailto:vasismir@gmail.com
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2η επιστολή 

Στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Mάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με θέμα τις εφαρμογές των μεθοδολογιών διοίκησης ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, σας 

αποστέλλουμε το παρόν ερωτηματολόγιο (σας έχει ήδη αποσταλεί με ταχυδρομική επιστολή και με e-mail), το οποίο 

σας παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τον υπεύθυνο ποιότητας της εταιρείας σας και να μας το αποστείλετε. Όλες οι 

πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς και θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Αν ήδη έχετε 

απαντήσει στο ερωτηματολόγιο αγνοείστε την επιστολή. Για τυχόν παρατηρήσεις και απορίες μη διστάσετε να 

απευθυνθείτε στον κο Ισμυρλή Βασίλειο, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος ή στον επιβλέποντα καθηγητή κo 

Μοσχίδη Οδυσσέα (τηλ: 2381051766, email: fmos@uom.gr) 

Εκτιμούμε τον πολύτιμο χρόνο σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας. 

Με τιμή, 

Ισμυρλής Βασίλειος 

Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

Οδός:Αρχ.Μελετίου 17-Πόλη:Έδεσσα-ΤΚ:58200-Ελλάδα 

Τηλ.:(+30)2381021474, (+30)6979948174 

e-mail: vasismir@gmail.com , vasismir@uom.gr  
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Ερωτηματολόγιο 

Υπάρχουν τρεις ενότητες στο ερωτηματολόγιο. Παρακαλώ απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. Σε μερικές 

περιπτώσεις ορολογιών δίνονται και οι αγγλικοί όροι για διευκόλυνση. Αν επιθυμείτε μια περίληψη των 

αποτελεσμάτων δηλώστε το στο τέλος του ερωτηματολογίου. 

 

Διευκρινήσεις-οδηγίες 

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από άτομο υπεύθυνο και σχετικό με τις αρχές του/των 
συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία. 

 2. Όπου αναφέρεται ‘’προϊόν’’ εννοούμε ή/και ‘’υπηρεσία’’. 

3.  Όπου αναφέρεται ‘’οργανισμός’’, ‘’εταιρεία’’ ή ‘’επιχείρηση’’ είναι το ίδιο.  

4. Οι έννοιες: ‘’πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας’’, ‘’σύστημα 
διαχείρισης/βελτίωσης/διασφάλισης/διοίκησης ποιότητας’’ είναι ίδιες. 

 

Περιεχόμενα 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:. ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας-πιστοποιήσεις 

Β. Κίνητρα, προβλήματα σε σχέση με το ISO 9001:2008 

Γ. Επιπτώσεις από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας 

Δ. Μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιούνται 

ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (σημαντικότητα και εφαρμογή) 

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης 

Β. Στοιχεία ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

Α. Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας στην εταιρεία σας. 
1. Επιλέξτε ποιο/ποια από τα παρακάτω συστήματα ελέγχου-διασφάλισης ποιότητας (τα οποία απαιτούν 
πιστοποίηση) εκτός από το ISO 9001:2008 χρησιμοποιείτε; 

1 ISO 14001  

2 ISO 22000  

3 ΟHSAS 18001  

4. ISO 27001  

6. Κανένα  

7. Άλλο/άλλα (παρακαλώ 
διευκρινείστε:…………………… 
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2. Έτος πρώτης πιστοποίησης με οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας, από τα 
παραπάνω(και το ISO 9001) 

  
3. Αν πιστοποιηθήκατε με κάποιο πρότυπο ποιότητας με τη βοήθεια εξωτερικού φορέα πιστοποίησης, ποιον 

από τους παρακάτω φορείς επιλέξατε; 

1.ΕΛΟΤ  

2 Bureau Veritas  

3 TUV HELLAS  

4 Lloyds Resister  

5. Eurocert  

6. Άλλο:……………………………  

 

Β. Κίνητρα, προβλήματα σε σχέση με το ISO 9001:2008 

1. Επιλέξτε τη σημαντικότητα καθενός από τα παρακάτω κίνητρα που σας οδήγησαν στην πιστοποίηση με το 

ISO 9001:2008. 

(1:πολύ λίγο σημαντικό, 2:λίγο σημαντικό, 3:μέτρια, 4:αρκετά σημαντικό, 5 :πολύ σημαντικό)  

Κίνητρα 

Π.λίγο 
σημαντικό 

(1) 

Λίγο 
σημαντικό 

(2) 

Μέτρια  
 

(3) 

Αρκετά 
σημαντικό 

(4) 

Πολύ 
σημαντικό 

(5) 

1.Βελτίωση ποιότητας προϊόντος      

2.Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών-διεργασιών      

3.Μείωση ατελειών-ελαττωμάτων- αχρήστων      

4.Πρόσβαση σε εξαγωγές-νέες αγορές      

5.Εργαλείο προώθησης      

6.Βελτίωση του προφίλ της εταιρείας      

7.Απαιτήσεις πελατών ή ύπαρξη συμβολαίων      

8.Πιέσεις από αγορά      

9.Βάση για ΔΟΠ      

10.Ικανοποίηση πελατών      

11.Οι υπάλληλοι κατανοούν την κουλτούρα της 
ποιότητας      

12.Καταγραφή διαδικασιών(τεκμηρίωση) σε έγγραφα      

13.Βελτίωση αποτελεσματικότητας του συστήματος 
ποιότητας      

14. Καλύτερο μερίδιο αγοράς      
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2. Προβλήματα που αντιμετωπίζετε σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 
9001:2008.  
Σε ποια βαθμό εμφανίζονται τα παρακάτω προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας (1:πολύ λίγο, 

2:λίγο, 3:μέτρια, 4:αρκετά, 5 :πολύ) 

Προβλήματα 

Πολύ 

λίγο 

(1) 

Λίγο 

 

(2) 

Μέτρια 

 

(3) 

Αρκετά 

 

(4) 

Πολύ 

 

(5) 

1.Οι υπάλληλοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι      

2. Οι υπάλληλοι δεν ενδιαφέρονται       

3.Δυσκολία αλλαγής κουλτούρας/νοοτροπίας      

4. Η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται      

5.Περιορισμένοι πόροι      

6.Λανθασμένη επιλογή προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις      

7.Κόστος      

8.Γραφειοκρατία      

 

Γ. Επιπτώσεις-επιδόσεις του/των συστήματος/των ποιότητας από την πρώτη εφαρμογή του. 
1. Τι επιπτώσεις είχε η εφαρμογή του/των συστημάτων ποιότητας στα παρακάτω χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης σας: (Επιλέξτε έναν από τους αριθμούς 1-5, όπου 1:πολύ χειρότερα,2:χειρότερα,3:το ίδιο,4: αρκετά 
καλύτερα,5:πολύ καλύτερα). 

Α1. Επίδοση στην ποιότητα προϊόντων-λειτουργιών 

Πολύ 
χειρότερα 

(1) 

Χειρότερα 
 

(2) 

Το ίδιο 
 

(3) 

Αρκετά 
Καλύτερα 

(4) 

Πολύ 
καλύτερα 

(5) 

1. Ποιότητα κατασκευής προϊόντων/υπηρεσιών      

2. Ποιότητα σχεδιασμού      

3. Μεταβλητότητα διεργασιών      

4. Χρόνος για παράδοση προϊόντος      

5. Κόστος άχρηστων σε σχέση με πωλήσεις      

6. Κύκλος παραγωγής (από την παραγγελία στην παράδοση)      

7. Μείωση ελαττωματικών και αστοχιών      

8. Βελτίωση της γνώσης των εργαζομένων για την ποιότητα και 
τα συστήματα ποιότητας 

     

9. Καλύτερη διαδικασία καταγραφής διαδικασιών σε έγγραφα      

10. Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας      
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Α2. Επιχειρηματικές Επιδόσεις 1 2 3 4 5 

11. Πωλήσεις      

12. Μερίδιο αγοράς      

13. Κόστος μονάδας παραγωγής      

14. Κέρδη      

15. Παραγωγικότητα      

16. Καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγές      

17. Αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης      

18. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας      

Β. Επιδόσεις στην κοινωνία 1 2 3 4 5 

19. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη      

20. Αναπτύσσονται πολιτικές για ελάττωση και πρόληψη των 
κινδύνων για την υγείας και την ασφάλειας 

     

21.Ενεργή συμμετοχή της  εταιρείας στην κοινότητα και 
υπευθυνότητα σε σχέση με τη θέση στην κοινωνία  

     

Γ. Ικανοποίηση πελατών 1 2 3 4 5 

22. Η ικανοποίηση των πελατών έχει αυξηθεί      

23. Συμμετοχή πελατών σε ενέργειες που προωθούν τη βελτίωση 
ποιότητας  

     

24. Συλλέγει πληροφορίες από τους πελάτες της για να μετρήσει 
την ικανοποίησή τους 

     

25. Ο οργανισμός εφαρμόζει μια διαδικασία για να ακούει και να 
λύνει τα παράπονα των πελατών 

     

Δ. Ικανοποίηση εργαζομένων 1 2 3 4 5 

26.Η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει αυξηθεί      

27.Συμμετοχή εργαζομένων στις διαδικασίες βελτίωσης 
ποιότητας 

     

28.Συλλογή στοιχείων για ικανοποίηση εργαζόμενων      
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Δ. Μεθοδολογίες, τεχνικές/εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιούνται 

1. Επιλέξτε για τις παρακάτω μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία ποιότητας  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
1. Δε το/τη 

χρησιμοποιούμ
ε 

2. Το/τη 
χρησιμοποιούμε 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας(ΔΟΠ)  Total quality management (TQM)   

6 σίγμα 6 sigma   

Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών 
Business process reengineering (BPR) 

  

Λιτή παραγωγή Lean manufacturing   

Κριτήρια του EFQM European Foundation for Quality Management 
(EFQM) criteria 

  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Δε το/τη 
χρησιμοποιούμ

ε 

2. Το/τη 
χρησιμοποιούμε 

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας ή διαδικασιών 
Statistical Process Control ( SPC) 

  

Ανάλυση Δυνάμεων ,Αδυναμιών, Ευκαιριών, 
Απειλών 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats (SWOT) analysis 

  

SIPOC διάγραμμα 
Strengths, Inputs, Process, Output, Customer 
(SIPOC) diagram 

  

Συγκριτική αξιολόγηση Benchmarking   

Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας 
Quality function development (QFD) 

  

 Δελτία Ελέγχου  Check sheets 
  

Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας και 
Επιπτώσεων  

Failure mode effect analysis (FMEA) 
  

Σχεδιασμός πειραμάτων Design of experiments   

Έλεγχος υποθέσεων Hypothesis test   

Ανάλυση συσχέτισης-παλινδρόμησης Correlation-regression analysis 
  

Ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας Process capability analysis 
  

Εξισορροπημένη αξιολόγηση Balanced scorecard (BSC)   

Γραφήματα, σχεδιαγράμματα, πίτες Graphs, pies    
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Καταιγισμός ιδεών Brainstorming   

Διάγραμμα ροής Flow chart   

Συγκέντρωση δεδομένων Data collection   

Ερωτηματολόγιο Questionnaire   

Ανάλυση κόστους ποιότητας Quality costing   

Διάγραμμα συνάφειας Affinity diagram   

Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  Cause-effect diagram   

Ανάλυση Παρέτο Pareto analysis   

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Κρίσιμοι  Παράγοντες Επιτυχίας 

Στην Α ερώτηση απαντήστε στο ‘Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του 
προγράμματος βελτίωσης ποιότητας-συστήματος ποιότητας’ και στη Β ερώτηση ‘Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται 
στην εταιρεία σας στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης ποιότητας-συστήματος ποιότητας’. 

(Επιλέξτε από 1:πολύ λίγο,2:λίγο,3:μέτρια, 4:αρκετά,5:πολύ, τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την απάντηση.) 

Α. Πόσο σημαντικοί 
θεωρείτε ότι είναι 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Β. Εφαρμογή τους 
στην εταιρεία σας 

1 2 3 4 5 Α. Διοίκηση-Ηγεσία  1 2 3 4 5 

     1. Δέσμευση και στήριξη της Διοίκησης στο πρόγραμμα ποιότητας      

     
2. Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος  ικανού για αλλαγή 

κουλτούρας. 
     

     3. Πνεύμα καινοτομίας στην επιχείρηση.      

     
4. Δέσμευση και συνεχής προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων 

για την εφαρμογή του συστήματος. 
     

     5. Δημιουργία και διάχυση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την επιχείρηση      

     6. Εκπαίδευση των μελών της διοίκησης σε θέματα ποιότητας      

     7. Ενεργός συμμετοχή διοίκησης στη προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας      

1 2 3 4 5 Β. Επικέντρωση σε Πελάτη και αγορά 1 2 3 4 5 

     8. Επικέντρωση στον πελάτη      
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     9. Έμφαση στη σχεδίαση προϊόντος/υπηρεσίας      

     10. Καλή  γνώση της αγοράς      

     11. Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών περιοδικά      

     
12. Επαφές με τον πελάτη μετά τη πώληση, για υποστήριξη, βοήθεια, 

επαναπληροφόρηση, προτάσεις 
     

1 2 3 4 5 Γ. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 1 2 3 4 5 

     13. Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού      

     
14. Άμεση σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης 
     

     15. Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων      

     16. Σύστημα κινήτρων και επιβραβεύσεων των εργαζομένων      

     
17.  Ικανοποίηση εργαζομένων από τη δουλειά τους και τη συμμετοχή τους 

στην επιχείρηση 
     

     
18. Δημιουργία συγκεκριμένων δομών (επιτροπών, ομάδων κ.α.) για 

συμμετοχή σε έργα διαχείρισης ποιότητας 
     

     19. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη γνώση ανοικτά      

     20. Επιλογή κατάλληλου προσωπικού σε κάθε θέση εργασίας      

     21. Οι εργαζόμενοι γίνονται γνώστες της ποιότητας      

     
22. Το περιβάλλον εργασίας διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
     

     23. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εργαζομένων      

     24. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων      

     25. Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους      

     
26. Οι οδηγίες για τη διαχείριση των σχετικών με την ποιότητα διεργασιών 

είναι καταγεγραμμένες, ξεκάθαρες, προτυποποιημένες,  και καλά κατανοητές 

από τους εργαζόμενους 
     

1 2 3 4 5 Δ. Προμηθευτές  1 2 3 4 5 

     27. Επιτυχημένη συνεργασία  και επικοινωνία με τους προμηθευτές      

     28. Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών      

     29.Εκπαίδευση προμηθευτών      

     30. Οι προμηθευτές επιλέγονται με κριτήρια ποιότητας      

     
31.Οι προμηθευτές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδίασης-

επανασχεδίασης των προϊόντων 
     

1 2 3 4 5 Ε. Στρατηγική –οργάνωση- πολιτική 1 2 3 4 5 
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32. Σύνδεση της επιτυχίας του συστήματος με την επίδραση στους 

οικονομικούς δείκτες 
     

     
33. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με την στρατηγική 

της επιχείρησης 
     

     34. Εφαρμογή πολιτικής επίτευξης συγκεκριμένων στόχων      

     35. O ρόλος του τμήματος ποιότητας      

     36. Χρήση μεθόδων αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο      

     
37. Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 

τη λειτουργία της επιχείρησης 
     

     38. Η στρατηγική της επιχείρησης αναθεωρείται  και προσαρμόζεται τακτικά      

     39. Εφαρμογή διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης      

1 2 3 4 5 ΣΤ. Διαχείριση διεργασιών, τεχνικές 1 2 3 4 5 

     
40. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης της εταιρείας. 
     

     
41. Εφαρμογή συστήματος ανάλυσης και μέτρησης των διαδικασιών-

διεργασιών. 
     

     42. Επαρκής γνώση στατιστικής και στατιστικών μεθόδων.      

     
43. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 
     

     44. Γνώση της μεθοδολογίας ποιότητας και των τεχνικών της      

     45. Χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας      

     
46.Η πρόληψη των ελαττωματικών προϊόντων είναι μια ισχυρή πρακτική 

στον οργανισμό. 
     

     
47. Ο οργανισμός ενισχύει τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα 

προϊόντα/υπηρ/διεργασίες 

 

     

     
48. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων τελικών Προϊόντων 

     

     
49. Συστηματική καταγραφή ποιότητας τελικών προϊόντων 

     

     
50. Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης 
 

1. Έτος ίδρυσης:  
 

2. Νομική μορφή: 

ΑΕ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ Άλλο 

     

 

3. Εθνικότητα των κύριων μετόχων:(δεν έχω τέτοια) 

Ελληνική Ευρ.χώρα εντός Ε.Ε. Ευρ.χώρα εκτός Ε.Ε. Άλλη χώρα 

    

  

4. Ποσοστό πωλήσεων στις παρακάτω αγορές:(δεν έχω τέτοια, μόνο εισαγωγές-εξαγωγές) 

Ελλάδα Ευρ.χώρα εντός Ε.Ε. Ευρ.χώρα εκτός Ε.Ε. Άλλη χώρα 

……..% ………% ……….% ……….% 

 

5. Επιλέξτε τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης σας:  

5.1 Υπηρεσίες  

5.2 Εμπόριο  

5.3 Βιομηχανικά προϊόντα-Καταναλωτικά αγαθά-Κατασκευές  

 

6.Χρηματοοικονομικά μεγέθη: 

6.1 Κύκλος εργασιών(σε ευρώ, μέσος όρος τριών τελευταίων ετών) ………………………..ευρώ 

6.2 Καθαρά κέρδη/ζημίες μετά φόρων (σε ευρώ, μέσος όρος τριών τελευταίων ετών) ………………………..ευρώ 

6.3 Αριθμός εργαζομένων(μέσος όρος τριών τελευταίων ετών) ………………………………. 

6.4 Μερίδιο εγχώριας αγοράς(ποσοστό)               ………….% 

 

7.Ποιοι είναι οι πελάτες σας ως ποσοστό επί των πωλήσεων; 

7.1 Τελικός καταναλωτής       ……….%                                              

7.2 Ενδιάμεσος παραγωγός/κατασκευαστής       ……….%                                              

7.3 Έμπορος ή άλλο:       ……….%                                              

Β. Στοιχεία ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο 

1.Ηλικία:  <30,       30-40,       41-50,       51-60,       >60  

2.Φύλο: Ανδρας ,     Γυναίκα 

3.Επίπεδο εκπαίδευσης:  Μεταπτ/διδακτορ,         Tριτοβάθμια,          Δευτεροβάθμια,          

Πρωτοβάθμια 

4.Έτη εργασίας:  <5,      5-10,      11-20,       >20 

5. Θέση στην επιχείρηση:  

6. Θέλετε να παραλάβετε μια περίληψη των αποτελεσμάτων; Ναι,   Όχι 



 

273  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 



 

274  

 

Πίνακας Γ1 Κίνητρα 

Α/α Κίνητρο Σύντομη περιγραφή Κωδικοποίηση 

1 Βελτίωση ποιότητας προϊόντος ΠΟΙΟ.ΠΡ. ΚΙΝ1 

2 Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών-διεργασιών ΕΣΩΤ.ΔΙΕΡΓ. ΚΙΝ2 

3 Μείωση ατελειών-ελαττωμάτων- αχρήστων ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΕΛ ΚΙΝ3 

4 Πρόσβαση σε εξαγωγές-νέες αγορές ΠΡΟΣΒ ΣΕ ΑΓΟΡ ΚΙΝ4 

5 Εργαλείο προώθησης ΕΡΓ.ΠΡΟΩΘ. ΚΙΝ5 

6 Βελτίωση του προφίλ της εταιρείας ΒΕΛΤ.ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝ6 

7 Απαιτήσεις πελατών ή ύπαρξη συμβολαίων ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛ. ΚΙΝ7 

8 Πιέσεις από αγορά ΠΙΕΣ.ΑΓΟΡΑ ΚΙΝ8 

9 Βάση για ΔΟΠ ΒΑΣΗ ΔΟΠ ΚΙΝ9 

10 Ικανοποίηση πελατών ΙΚ.ΠΕΛ. ΚΙΝ10 

11 Οι υπάλληλοι κατανοούν την κουλτούρα της 
ποιότητας 

ΥΠ.ΚΟΥΛΤ. ΚΙΝ11 

12 Καταγραφή διαδικασιών σε έγγραφα ΔΙΑΔ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦ ΚΙΝ12 

13 Βελτίωση αποτελεσματικότητας του συστήματος 
ποιότητας 

ΑΠΟΤΕΛ.ΣΥΣΤ. ΚΙΝ13 

14 Καλύτερο μερίδιο αγοράς ΜΕΡ.ΑΓΟΡ ΚΙΝ14 

 

Πίνακας Γ2 Προβλήματα 

Α/Α Πρόβλημα Σύντομη περιγραφή Κωδικοποίηση 

1 Οι υπάλληλοι δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι ΥΠΑΛ.ΕΚΠ. ΠΡΟ1 

2 Οι υπάλληλοι δεν ενδιαφέρονται  ΥΠΑΛ.ΕΝΔΙΑΦ. ΠΡΟ2 

3 Δυσκολία αλλαγής κουλτούρας/νοοτροπίας ΔΥΣΚ.ΚΟΥΛΤ. ΠΡΟ3 

4 Η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται ΔΙΟΙΚ.ΕΝΔΙΑΦ. ΠΡΟ4 

5 Περιορισμένοι πόροι ΠΕΡ.ΠΟΡΟΙ ΠΡΟ5 

6 Λανθασμένη επιλογή προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις ΕΠΙΛ.ΠΡΟΣΩΠ. ΠΡΟ6 

7 Κόστος ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ7 

8 Γραφειοκρατία ΓΡΑΦΕΙΟΚΡ ΠΡΟ8 
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Πίνακας Γ3 Μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία ποιότητας 

Α/Α Εργαλείο/ 
τεχνική/ 

μεθοδολογία 
Tool/Technique/Methodology Κωδικοπ.  

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας(ΔΟΠ)  Total quality management (TQM) ΜΕΘ1 

2 6 σίγμα 6 sigma ΜΕΘ2 

3 Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών Business process reengineering (BPR) ΜΕΘ3 

4 Λιτή παραγωγή Lean manufacturing ΜΕΘ4 

5 Κριτήρια του EFQM European Foundation for Quality 
Management (EFQM) criteria 

ΜΕΘ5 

6 ISO 14001 ISO 14001 ΜΕΘ6 

7 OHSAS 18001 OHSAS 18001 ΜΕΘ7 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ   

8 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας ή διαδικασιών 
Statistical Process Control ( SPC) ΕΡΓ1 

9 Ανάλυση Δυνάμεων ,Αδυναμιών, Ευκαιριών, 
Απειλών 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats (SWOT) analysis 

ΕΡΓ2 

10 
SIPOC διάγραμμα 

Strengths, Inputs, Process, Output, 
Customer (SIPOC) diagram 

ΕΡΓ3 

11 Συγκριτική αξιολόγηση Benchmarking ΕΡΓ4 

12 Λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας Quality function development (QFD) ΕΡΓ5 

13 Δελτία Ελέγχου  Check sheets ΕΡΓ6 

14 Ανάλυση Μηχανισµών Αστοχίας και Επιπτώσεων  Failure mode effect analysis (FMEA) ΕΡΓ7 

15 Σχεδιασμός πειραμάτων Design of experiments ΕΡΓ8 

16 Έλεγχος υποθέσεων Hypothesis test ΕΡΓ9 

17 Ανάλυση συσχέτισης-παλινδρόμησης Correlation-regression analysis ΕΡΓ10 

18 Ανάλυση δυναμικότητας διαδικασίας Process capability analysis ΕΡΓ11 

19 Εξισορροπημένη αξιολόγηση Balanced scorecard (BSC) ΕΡΓ12 

20 Γραφήματα, σχεδιαγράμματα, πίτες Graphs, pies  ΕΡΓ13 

21 Καταιγισμός ιδεών Brainstorming ΕΡΓ14 

22 Διάγραμμα ροής Flow chart ΕΡΓ15 
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23 Συγκέντρωση δεδομένων Data collection ΕΡΓ16 

24 Ερωτηματολόγιο Questionnaire ΕΡΓ17 

25 Ανάλυση κόστους ποιότητας Quality costing ΕΡΓ18 

26 Διάγραμμα συνάφειας Affinity diagram ΕΡΓ19 

27 Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  Cause-effect diagram ΕΡΓ20 

28 Ανάλυση Παρέτο Pareto analysis ΕΡΓ21 

 

Πίνακας Γ4. Επιπτώσεις-επιδόσεις(ΕΠΙ) 

Επιδόσεις ΣΥΝΤ.ΠΕΡΙΓΡ ΚΩΔΙΚ. 

A1. Επίδοση στην ποιότητα   

1. Ποιότητα κατασκευής προϊόντων/υπηρεσιών ΠΟΙΟΤ.ΚΑΤ. ΕΠΙ1 

2. Ποιότητα σχεδιασμού ΠΟΙΟΤ.ΣΧΕΔ. ΕΠΙ2 

3. Μεταβλητότητα διεργασιών ΜΕΤ.ΔΙΑΔ. ΕΠΙ3 

4. Χρόνος για παράδοση προϊόντος ΧΡ.ΠΑΡΑΔ ΕΠΙ4 

5. Κόστος άχρηστων σε σχέση με πωλήσεις ΚΟΣΤ.ΑΧΡ. ΕΠΙ5 

6. Κύκλος παραγωγής (από την παραγγελία στην παράδοση) ΚΥΚΛ.ΠΑΡ ΕΠΙ6 

7. Μείωση ελαττωματικών και αστοχιών ΕΛΛΑΤ.ΑΤΕΛ. ΕΠΙ7 

8. Βελτίωση της γνώσης των εργαζομένων για την ποιότητα ΒΕΛΤ.ΓΝΩΣ ΕΠΙ8 

9. Καλύτερη διαδικασία καταγραφής διαδικασιών σε έγγραφα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙ9 

10. Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας ΒΕΛΤ.ΑΠΟΤΕΛ. ΕΠΙ10 

A2. Επιχειρηματικές Επιδόσεις   

11. Πωλήσεις ΠΩΛ. ΕΠΙ11 

12. Μερίδιο αγοράς ΜΕΡ.ΑΓΟΡ ΕΠΙ12 

13. Κόστος μονάδας παραγωγής ΚΟΣΤ.ΜΟΝ.ΠΑ

Ρ. 

ΕΠΙ13 

14. Κέρδη ΚΕΡΔΗ ΕΠΙ14 

15. Παραγωγικότητα ΠΑΡΑΓΩΓ ΕΠΙ15 

16. Καλύτερη ευκαιρία για εξαγωγές ΕΥΚ.ΕΞΑΓ. ΕΠΙ16 

17. Αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ και διαφήμισης ΕΡΓΛ.ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΙ17 

18. Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας ΒΕΛ.ΕΙΚ.ΕΤΑΙΡ ΕΠΙ18 

B. Επιδόσεις στην κοινωνία   
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19. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ΠΕΡΙ.ΕΠΙΠΤ. ΕΠΙ19 

20. Αναπτύσσονται πολιτικές για ελάττωση και πρόληψη των κινδύνων για την υγείας και 
την ασφάλειας 

ΠΡΟΛ.ΚΙΝΔ.ΥΓ. ΕΠΙ20 

21.Ενεργή συμμετοχή της  εταιρείας στην κοινότητα και υπευθυνότητα σε σχέση με τη θέση 
στην κοινωνία  

ΣΥΜ.ΣΕ ΚΟΙΝ. ΕΠΙ21 

              Γ. Ικανοποίηση πελατών   

22. Η ικανοποίηση των πελατών έχει αυξηθεί ΙΚΑΝ.ΠΕΛ. ΕΠΙ22 

23. Συμμετοχή πελατών  ΣΥΜ.ΠΕΛ. ΕΠΙ23 

24.Συλλέγει πληροφορίες από τους πελάτες της για να μετρήσει την ικανοποίησή τους ΣΥΛ.ΠΛΗΡ. ΕΠΙ24 

25.Ο οργανισμός εφαρμόζει μια διαδικασία για να ακούει και να λύνει τα παράπονα των 
πελατών 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΠΙ25 

Δ. Ικανοποίηση εργαζομένων   

26.Η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει αυξηθεί ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ ΕΠΙ26 

27.Συμμετοχή εργαζομένων στις διαδικασίες ΣΥΜ.ΕΡΓΑΖ ΕΠΙ27 

28.Συλλογή στοιχείων για ικανοποίηση εργαζόμενων ΣΥΛ.ΣΤΟΙΧ ΕΠΙ28 

 

 

Πίνακας Γ5. Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής 

Κρίσιμοι παράγοντες εφαρμογής ΣΥΝΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣ
Η 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΗΓΕΣΙΑ   

1. Δέσμευση και στήριξη της Διοίκησης στο πρόγραμμα ποιότητας-48 
ΔΕΣΜ.ΔΙΟΙΚ. ΗΓΕΣ1 

2. Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος  ικανού για αλλαγή 

κουλτούρας. 
ΕΝΘ.ΔΙΟΙΚ. ΗΓΕΣ2 

3. Πνεύμα καινοτομίας στην επιχείρηση. 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΓΕΣ3 

4. Δέσμευση και συνεχής προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων 

για την εφαρμογή του συστήματος. 
ΠΟΡΟΙ ΗΓΕΣ4 

5. Δημιουργία και διάχυση κουλτούρας ποιότητας σε όλη την επιχείρηση  
ΚΟΥΛΤ.ΠΟΙΟΤ. ΗΓΕΣ5 

6. Διενεργείται εκπαίδευση των μελών της διοίκησης στην ποιότητα 
ΕΚΠ.ΔΙΟΙΚ. ΗΓΕΣ6 

7. Ενεργός συμμετοχή διοίκησης στη προσπάθεια βελτίωσης ποιότητας-1 
ΕΝΕΡΓ.ΣΥΜ. ΗΓΕΣ7 

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΑΓΟΡΑ   

8. Επικέντρωση στον πελάτη 
ΕΠΙΚ.ΠΕΛ. ΠΕΛ1 

9. Έμφαση στη σχεδίαση προϊόντος/υπηρεσίας 
ΣΧΕΔ.ΠΡ. ΠΕΛ2 

10. Καλή  γνώση της αγοράς 
ΓΝ.ΑΓΟΡ ΠΕΛ3 
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11. Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών περιοδικά 
ΜΕΤΡ.ΙΚΑΝ.ΠΕΛ. ΠΕΛ4 

12. Επαφές με τον πελάτη μετά τη πώληση, για υποστήριξη βοήθεια, 

επαναπληροφόρηση, προτάσεις 
ΕΠΑΦ.ΠΕΛ. ΠΕΛ5 

ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟ   

13. Κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 
ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΘ1 

14. Άμεση σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης 
ΑΝΘ.ΠΟΡΟΙ ΑΝΘ2 

15. Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων 
ΕΠΙΚΟΙΝ ΑΝΘ3 

16. Σύστημα κινήτρων και επιβραβεύσεων των εργαζομένων 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΘ4 

17.  Ικανοποίηση εργαζομένων από τη δουλειά τους και τη συμμετοχή τους 

στην επιχείρηση 
ΙΚΑΝ.ΕΡΓΑΖ ΑΝΘ5 

18. Δημιουργία συγκεκριμένων δομών (επιτροπών, ομάδων κ.α.) για 

συμμετοχή σε έργα διαχείρισης ποιότητας 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘ6 

19. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη γνώση ανοικτά 
ΓΝΩΣΗ ΑΝΘ7 

20. Επιλογή κατάλληλου προσωπικού σε κάθε θέση εργασίας 
ΚΑΤΑΛ.ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΘ8 

21. Οι εργαζόμενοι γίνονται κατανοούν-γνώστες της ποιότητας  
ΚΑΤΑΝ.ΠΟΙΟΤ. ΑΝΘ9 

22. Το περιβάλλον εργασίας διασφαλίζει την υγεία, ασφάλεια και 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους  
ΠΕΡ.ΕΡΓΑΣ. ΑΝΘ10 

23. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 
ΑΡΜΟΔ.ΚΑΘΗΚ. ΑΝΘ11 

24. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων 
ΣΥΣΤ.ΑΞΙΟΛ. ΑΝΘ12 

25. Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους 
ΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒ. ΑΝΘ13 

26. Οι οδηγίες για τη διαχείριση των διεργασιών είναι καταγεγραμμένες, 

ξεκάθαρες, προτυποποιημένες,  και καλά κατανοητές από τους εργαζόμενους 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧ.ΔΙΕΡΓ. ΑΝΘ14 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

27. Επιτυχημένη συνεργασία  και επικοινωνία με τους προμηθευτές 
ΣΥΝ.ΠΡΟΜ ΠΡΟΜ1 

28. Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών 
ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΜ ΠΡΟΜ2 

29. Εκπαίδευση στους προμηθευτές 
ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΜ ΠΡΟΜ3 

30. Οι προμηθευτές επιλέγονται με κριτήρια ποιότητας 
ΚΡΙΤ.ΠΟΙΟΤ.ΠΡΟΜ. ΠΡΟΜ4 

31.Οι προμηθευτές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία σχεδίασης 

ρπρνασχεδίασης των προϊόντων 

ΣΥΜ.ΠΡΟΜ ΠΡΟΜ5 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ   

32. Σύνδεση της επιτυχίας του συστήματος με την επίδραση στους 

οικονομικούς δείκτες 
ΣΥΝΔ.ΜΕΟΙΚ.ΔΕΙΚΤ ΣΤΡ1 

33. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με την στρατηγική 

της εταιρείας 
ΣΥΝΔ. ΜΕ ΣΤΡΑΤ ΣΤΡ2 

34. Εφαρμογή πολιτικής επίτευξης συγκεκριμένων στόχων 
ΠΟΛ.ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡ3 

35. O ρόλος του τμήματος ποιότητας 
ΡΟΛΟΣ ΤΜ.ΠΟΙΟΤ. ΣΤΡ4 
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36. Χρήση τεχνικών και μεθόδων αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών στον 

κλάδο 
ΑΝΑΖ.ΒΕΛΤ.ΠΡΑΚΤ ΣΤΡ5 

37. Λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από 

τη λειτουργία της επιχείρησης 
ΠΕΡΙΒ.ΕΠΙΠΤ. ΣΤΡ6 

38. Η στρατηγική της επιχείρησης αναθεωρείται  και προσαρμόζεται τακτικά 
ΑΝΑΘ.ΣΤΡΑΤΗΓ. ΣΤΡ7 

39. Εφαρμόζονται διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης 
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛ. ΣΤΡ8 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ   

40. Σύνδεση της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης της εταιρείας. 
ΣΥΝΔ.ΠΛΗΡΟΦ ΔΙΕΡ1 

41. Εφαρμογή συστήματος ανάλυσης και μέτρησης των διαδικασιών-

διεργασιών. 
ΣΥΣΤ.ΑΝΑΛ.ΜΕΤΡ ΔΙΕΡ2 

42. Επαρκής γνώση στατιστικής και στατιστικών μεθόδων. 
ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡ3 

43. Τα δεδομένα από τις μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 
ΔΕΔΟΜ.ΔΙΑΘΕΣ ΔΙΕΡ4 

44. Γνώση της μεθοδολογίας ποιότητας και των τεχνικών της 
ΓΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔ. 
ΠΟΙΟΤ. 

ΔΙΕΡ5 

45. Χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας 
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓ. ΔΙΕΡ6 

46.Η πρόληψη των ελαττωματικών προϊόντων είναι μια ισχυρή πρακτική 

στον οργανισμό.  

ΠΡΟΛ.ΕΛΑΤΩΜ ΔΙΕΡ7 

47 Ο οργανισμός ενισχύει τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα 

προϊόντα/υπηρ/διεργασίες  

 

ΣΥΝΕΧ.ΒΕΛΤ. ΔΙΕΡ8 

48. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων τελικών Προϊόντων ΕΠΙΘ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΙ ΔΙΕΡ9 

49. Συστηματική καταγραφή ποιότητας τελικών προϊόντων ΚΑΤΑΓΡ.ΠΟΙΟΤ. ΔΙΕΡ10 

50. Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής ΒΕΛΤ.ΜΕΘ.ΠΑΡΑΓ ΔΙΕΡ11 

 

 

Δημογραφικές μεταβλητές 

Πίνακας Γ6. Έτη λειτουργίας 

ΕΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠ 

1-10 ΕΤΗΛ1 

11-20 ΕΤΗΛ2 

21-30 ΕΤΗΛ3 

31-40 ΕΤΗΛ4 

>40 ΕΤΗΛ5 
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Πίνακας Γ7. Έτη πιστοποίησης 

ΕΤΗ 

ΠΙΣΤΟΠ 

ΚΩΔΙΚΟΠ 

1-7 ΕΤΗΠ1 

8-14 ΕΤΗΠ2 

>14 ΕΤΗΠ3 

 

Πίνακας Γ8. Κλάδος 

 ΚΩΔΙΚΟΠ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑ1 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΑ2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΛΑ3 

 

Πίνακας Γ9. Εξαγωγές 

 ΚΩΔΙΚΟΠ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΟΧΙ 

ΕΞΑ1 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΝΑΙ 

ΕΞΑ2 

 

 

Πίνακας Γ10. Χρήση μόνο ISO 9001 

 ΚΩΔΙΚΟΠ 

ΜΟΝΟ ISO: ‘’NAI’’ ISO1 

ΜΟΝΟ ISO: ‘’OXI’’ ISO2 
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