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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο, μέσα από την βιβλιογραφία αλλά και μέσα από 

την εμπειρική μελέτη, να φωτίσει τις πτυχές της διαδικασίας της ενσωμάτωσης και 

του ρόλου που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό γενικότερα στην εφαρμογή 

νέων συστημάτων διοίκησης. 

Η εμπειρική μελέτη διεξάχθηκε με την μέθοδο της μελέτης περίπτωσης, για 

οργανισμό κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων. Στόχος ήταν 

η εξερεύνηση της ισχύουσας κατάστασης στον οργανισμό όσο αφορά την 

ενσωμάτωση και ο ρόλος της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού σε αυτόν. Η 

συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίων και παρατήρησης. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι η περιορισμένη εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης των διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται στον 

συγκεκριμένο οργανισμό. Συγκεκριμένα ενσωμάτωση εφαρμόζεται εν μέρη στα 

συστήματα, (OHSAS 18001:2007), (ISO 14001:2004), στους τομείς της 

διαχείρισης, των εντύπων, των ελέγχων και του γενικότερου σχεδιασμού τους.  

Δεύτερον, ο οργανισμός εφαρμόζει σχεδόν στο σύνολο τους όλες τις πρακτικές 

HRM, καταφέρνοντας την τελευταία οκταετία να επιτύχει μεγάλο ποσοστό αλλαγών 

και εφαρμογής νέων συστημάτων διοίκησης (πχ, αλλαγή ομιλικού ERP). Τέλος, ο 

οργανισμός υιοθετεί θετική στάση απέναντι στην ενσωμάτωση στο εγγύς μέλλον.   

Το γεγονός ότι η μελέτη περίπτωσης αφορά ένα μονό οργανισμό καθιστά την γενική 

χρήση των συμπερασμάτων επικίνδυνη και θα πρέπει να ληφθεί σημαντικά υπόψιν 

κατά την τους. 

Η εργασία μπορεί να δώσει στον αναγνώστη μια γενική θεώρηση του όρου της 

ενσωμάτωσης μέσα από την βιβλιογραφία. Μια όψη της ισχύουσας 

πραγματικότητας σε έναν οργανισμό, μέσα από το case study και τελικά να 

συνδέσει την θεωρία με την πράξη. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από την γένεση του, το ανθρώπινο είδος είναι συνυφασμένο με την ανάγκη για 

επιβίωση. Η κατευθυντηρία γραμμή της ζωής των ανθρώπων, ΄χτίζεται΄ από το 

φυσικό τους ένστικτο για επιβίωση, ένα βασικό φίλτρο για να ερμηνευτούν οι 

ενέργειες τους.  
Αρχικά ο άνθρωπος κατέβαλλε προσπάθειες για επιβίωση, εξασφαλίζοντας την 

τροφή του κυνηγώντας. Στην πορεία η εξασφάλιση της τροφής, προερχόταν από την 

καλλιέργεια της γης και την ανταλλαγή προϊόντων. Η βιομηχανική επανάσταση του 

18ου αιώνα αρχίζει να απορροφά το πρώην αγροτικό εργατικό δυναμικό και 

προβαίνει σε μαζικές παραγωγές με ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης. Η εξασφάλιση της 

τροφής και της κατοικίας γίνεται πλέον μέσα από την έμμισθη εργασία από τα 

μεγάλα βιομηχανικά κέντρα.  

Η επίτευξη της αριστείας σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας και η προσφορά όλο 

και περισσότερων και καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών δημιούργησε την 

ανάγκη για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να επιβιώσουν. Σε αυτό το σημείο 

εμφανίζεται ο πολυσυζητημένος όρος ποιότητα..  

Μια συνοπτική ανασκόπηση των περιεχομένων δίνεται στην συνέχεια. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή των ορισμών της ποιότητας όπως έχουν 

καταγραφεί στα διάφορα συγγράμματα. Στην συνέχεια, δίνεται ένα σύντομο 

βιογραφικό των ειδικών της ποιότητας και της πολύτιμης προσφοράς τους στον 

τομέα της ποιότητας. Στο κεφάλαιο τρία δίνεται μια περιγραφή των οργανωμένων 

συστημάτων ποιότητας, της δημιουργίας των προτύπων και του ορισμού των 

συστημάτων διαχείρισης. Οι εξελίξεις στον τομέα της ποιότητας είχαν ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων εργαλείων διοίκησης όπως η διοίκησης ολικής 

ποιότητας και η ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης. Στο 

κεφάλαιο τέσσερα αναλύεται διεξοδικά ο όρος της ενσωμάτωσης. Ο ρόλος και οι 

πτυχές της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού όπως αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία είναι το θέμα το πέμπτου κεφαλαίου. Η εφαρμογή των διαφορετικών 

συστημάτων διαχείρισης σε εταιρία κατασκευής μηχανών, η οποία παρουσιάζεται 

διεξοδικά στο έκτο κεφάλαιο, και ο ρόλος του ανθρωπίνου δυναμικού, μελετώνται 

με την μέθοδο της μελέτης περίπτωσης στο έβδομο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1.1  Η  Ποιότητα Γενικά  

 

Ο ορισμός του όρου ποιότητα δεν είναι κάτι απλό και μονοσήμαντο. Ίσως βέβαια 

έτσι πρέπει να είναι, γιατί δεν υπάρχει ομοιογένεια σχεδόν σε τίποτα στον κόσμο. 

Για αυτό, οι διάφορες εταιρίες που αποφάσισαν να ασχοληθούν με την ποιότητα, θα 

πρέπει να την προσεγγίσουν από την δική τους οπτική γωνία. Να την συνδέσουν με 

τούς στρατηγικούς στόχους της και το μοναδικό υλικό (ιδέες, άνθρωποι, αξίες) από 

το οποίο είναι φτιαγμένη (Dale, 1997). 

Στον πίνακα 1, δίνεται μια σειρά ορισμών της ποιότητας, όπως αυτές καταγράφηκαν 

από διάφορους επιστήμονες στο πέρασμα των χρονών. 

 

Πίνακας 1:  Ορισμοί της ποιότητας  

Ορισμός Συγγραφέας Έτος 

Ποιότητα σημαίνει να ταιριάζει το προϊόν 
ή η υπηρεσία στο σκοπό ή τη χρήση για 

την οποία προορίζεται. 
Juran 1950 

Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις. 

Crosby 1979 

«Η ποιότητα δεν είναι ούτε πνεύμα ούτε 
ύλη, άλλα µια τρίτη οντότητα ανεξάρτητη 
από αυτά τα δύο. ∆εν μπορεί να οριστεί, 

αλλά ξέρουμε τι είναι». 

Pirsing 1974 

Ποιότητα σε ένα προϊόν ή σε μια 
υπηρεσία δεν είναι αυτό που βάζει ο 

προμηθευτής. Είναι αυτό που παίρνει ο 
πελάτης και για το οποίο είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει. Αυτό που 
προσδίδει ‘’ποιότητα’’ σε ένα προϊόν δεν 
είναι ούτε η δυσκολία κατασκευής του, 

ούτε το μεγάλο κόστος του, όπως 
πιστεύουν συνήθως οι κατασκευαστές. 
Αυτό είναι χαμηλή απόδοση. Οι πελάτες 
πληρώνουν μόνο γι’ αυτό που είναι 
χρήσιμο σ’ αυτούς και προσφέρει σ’ 
αυτούς αξία. Τίποτε άλλο δεν αποτελεί 

‘’ποιότητα’’. 

Peter Drucker 1985 

Η ποιότητα ορίζεται ως “το σύνολο των 
γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία έχουν 

σχέση με την ικανότητα του να ικανοποιεί 

ISO 8402 1986 
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άμεση (εκφρασμένη) ή έμμεση 
(υπονοούμενη) ανάγκη”. 

 
Ποιότητα είναι οτιδήποτε εσύ ορίζεις να 
είναι π.χ. γεύση, χρώμα, μια προθεσμία, 
μια μέτρηση, μια λεπτομερής τεχνική 

προδιαγραφή, μια ημερομηνία παράδοσης. 

Prof. Rogerson, 
Cranfield 
University 

1987 

Ποιότητα είναι οι αναμενόμενες επιθυμίες 
του πελάτη. 

DavidGarvin 1988 

Ποιότητα είναι κάτι καλύτερο από αυτό 
των ανταγωνιστών σου. 

JohnOakland 1989 

Η ποιότητα είναι στην ουσία ένας τρόπος 
να διευθύνεις την εταιρία. 

Armand V. 
Feigenbaum 1991 

 
Ένα προϊόν η μια υπηρεσία είναι ποιοτικό 
εφόσον βοηθά τον παραγωγό να έχει μια 

ικανοποιητική και σταθερή αγορά 
 

W. Edwards 
Deming 1993 

Ποιότητα σημαίνει ανθρώπους, όχι 
πράγματα. Τα καλύτερα παπούτσια ή 
κοστούμια γίνονται από ανθρώπους. 

Robin de Wilde 
QC 1996 

Η ποιότητα των προϊόντων επηρεάζεται 
σημαντικά από το τι συμβαίνει στα μυαλά 

και στις καρδιές των ανθρώπων που 
δημιουργούν το προϊόν. Ποιότητα είναι 
αυτό που κάνει κάτι αυτό που είναι. Η 
ποιότητα της καρέκλας είναι κάτι που 

κάθεσαι επάνω. Δεν μπορείς να 
βελτιώσεις την ποιότητα της καρέκλας. 
Μπορείς να την κάνεις δερμάτινη, 

περιστροφική, με  ρυθμιζόμενο ύψος κλπ. 
Κάθε φορά όμως χρειάζεται να την 

ορίσεις. 

Vincent Kane 1996 

Ποιότητα τελικά είναι η αξία ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για τα 
χρήματα που δίνει, όπως τη βλέπει ο 

πελάτης 

Donald 
Campbell - IQA 

Secretary 
General 

1996 

Ποιότητα είναι η φιλοσοφία εργασίας 
μέσα από την οποία μπορούμε να 

πραγματοποιήσουμε το όραμά μας και να 
εκπληρώσουμε την αποστολή μας, με 
τρόπο πλήρως συμβατό με τις αξίες μας 

και υποστηριζόμενο από αυτές. 

Goeffrey Alder
man - 

Middlesex 
University 

1996 

Η ποιότητα δεν είναι πια η απλή 
διαφοροποίηση της ανταγωνιστικότητας, 
είναι καθαρά ένα χαρακτηριστικό εισόδου 

στην αγορά 

Richard 
Sullivan 1996 

Η ποιότητα αφορά την μείωση του 
χάσματος, μεταξύ αυτού που επιδιώκουμε Vincent Kane 1996 
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και αυτού που πραγματικά  κάνουμε. 

Ποιότητα είναι μια υποκειμενική εκτίμηση 
των προϊόντων ή υπηρεσιών και τείνουμε 
να αποφασίζουμε με βάση το ανώτερο που 
μπορούμε να πληρώσουμε ή την αξία που 
παίρνουμε για τα χρήματα που ξοδεύουμε. 
Η ποιότητα είναι για τους κατασκευαστές 
να προσπαθούν ενώ για τους πελάτες να 

κρίνουν. 

CliveButler 1997 

Η ποιότητα δεν είναι κάτι απόλυτο, ούτε 
ένα πρότυπο που συνεχώς βελτιώνεται. 

Είναι η αντανάκλαση των προσδοκιών του 
ατόμου, οι οποίες με τη σειρά τους 

καθορίζονται από την κοινωνία και την 
κατάσταση του Έθνους σε μια δεδομένη 

στιγμή. 

Linda 
Campbell, 
Διευθ. 

Σύμβουλος 
του UKAS. 

1998 

Ποιότητα είναι η αξία για έναν άνθρωπο, 
όπου με τον όρο αξία εννοούμε αυτό που 
κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει 

για αυτό που απαιτεί . 

GeraldM. 
Weinberg. 2013 

 

 

1.2  Οι ειδικοί της ποιότητας        

                                                     

Το θεωρητικό-επιστημονικό υπόβαθρο για την ΔΟΠ και τα συστήματα ποιότητας 

γενικότερα, ‘έχτισαν’ οι ειδικοί της ποιότητας. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται και 

ως Gurus της ποιότητας. Η ιστορία ξεχώρισε τους: Grosby, Juran, Deming, 

Ιshiwaka, Taguchi, Shingo, Kondo, Kano.  

Οι Αμερικάνοι (Grosby, Juran, Deming,), ανέπτυξαν την φιλοσοφία της ποιότητας 

και έδωσαν τα μήνυμα τους στους Ιάπωνες αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 

Ιάπωνες (Ιshiwaka, Taguchi, Shingo, Kondo, Kano) ανέπτυξαν και εμπλούτισαν 

αυτή την φιλοσοφία (Ho 1995).  

Κάθε ένας από τους επιστήμονες-ειδικούς της ποιότητας συνέβαλε στην ανάπτυξη 

θεωριών που αποδειχτήκαν πολύ σημαντικές στην εξέλιξη και ανάπτυξη της 

βιομηχανίας. Πρεσβεύουν συγκεκριμένες ιδέες και κάποια εργαλεία τους αποτελούν 

την βάση για πολλούς επιστήμονες αλλά και διευθυντικά στελέχη του σήμερα. 

Παρακάτω δίνεται μια σύνοψη των διασημότερων από αυτούς, του βιογραφικού, 

του έργου και των βασικών ιδεών τους. 

 



Εικόνα 1: Οι ειδικοί της ποιότητας 

    Kondo - Shingo - Ιshiwaka – Taguchi 

       

 

      Grosby - Juran - Deming 

                                         

1.2.1   Williams Edwards Deming 

 

Ο Deming είναι ο πρωτεργάτης της διοίκηση ολικής ποιότητας και ο άνθρωπος που 

βοήθησε την Ιαπωνία να εισχωρήσει δυναμικά  στην παγκόσμια αγορά.  Γεννήθηκε 

το 1900 στην Αμερική και σπούδασε μαθηματική φυσική. Αργότερα εντρύφησε 

στην στατιστική δουλεύοντας για την αμερικάνικη κυβέρνηση. 

Ως φοιτητής το 1920, εργάστηκε στην εταιρεία Western Electric Company που 

κατασκεύαζε εξαρτήματα για τηλεφωνικά συστήματα. Στο εργοστάσιο γίνονταν μια 

προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσης. Σύντομα διαπίστωσαν ότι όσο πιο σκληρά 

προσπαθούσαν για ομοιομορφία και συνοχή τοσο τα αποτελέσματα που πετυχαίναν 

ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Απευθυνθήκαν στον Walter Stewarts ο οποίος 

είναι ο δημιουργός αυτού που ονομάζουμε σήμερα στατιστικό έλεγχο διεργασιών. Ο 
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Deming είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με όλα αυτά από πολύ μικρή ηλικία 

γεγονός που συνετέλεσε στην δημιουργία της φιλοσοφίας του για συνεχή βελτίωση. 

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πήγε στην Ιαπωνία ως σύμβουλος της 

ιαπωνικής στατιστικής εταιρίας, μετέπειτα επέστρεψε ως σύμβουλος σε θέματα 

ποιότητας για την ιαπωνική βιομηχανία πετυχαίνοντας θεαματικά αποτελέσματα. Το 

1970 κάποιοι Ιάπωνες υποστηρικτές του συνόψισαν την φιλοσοφία του σε δυο 

προτάσεις : 

 

α) Όταν οι άνθρωποι και οργανώσεις που εστιάζουν κυρίως στην ποιότητα, η οποία 

ορίζεται από την ακόλουθη σχέση: Quality = Results of work efforts / Total Costs, 

η ποιότητα τείνει να αυξηθεί το κόστος και να πέσει με την πάροδο του χρόνου. 

 

 β) Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι και οι οργανώσεις εστιάζονται κυρίως στο κόστος, το 

κόστος τείνει να αυξηθεί και η ποιότητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

 

Στο έργο του υπάρχουν σημεία σταθμοί που είναι γνωστά και χρησιμοποιούνται ως 

σήμερα σε πολλές βιομηχανίες. Τα 14 σημεία του Deming, ο κύκλος του Deming 

PCDA, The New Climate: καινοτομία, χαρά στην εργασία, συνεργασία, Το σύστημα 

βαθιάς γνώσης του Deming, Οι Εφτά Θανάσιμες Ασθένειες και ο Κύκλος 

Ποιότητας,  είναι μερικά από αυτά. 

 

1.2.1.1  Τα 14 σημεία του Deming  

 

Στο βιβλίο του “Out of Crisis” ο Deming παρουσιάζει 14 σημαντικά σημεία ώστε να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν και να υιοθετήσουν την απαραίτητη 

μεταμόρφωση. 

 

1. Συνεχής  βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, με το στόχο η εταιρία  γίνει 

πιο ανταγωνιστική. 

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας ποιότητας από την ανώτερη διοίκηση.  

3. Αποδέσμευση  από την ανάγκη μαζικών επιθεωρήσεων των προϊόντων, 

κάνοντας τα πράγματα σωστά από την αρχή. 

4. Μείωση του αριθμού των προμηθευτών και επιλογή αυτών όχι με μοναδικό 

κριτήριο το κόστος.  
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5. Συνεχή βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών, με στόχο να 

βελτιωθεί  η ποιότητα και  η παραγωγικότητα, και τελικά να επιτευχθεί και η 

μείωση του κόστους.  

6. Ινστιτούτο κατάρτισης της εργασίας. Οι εργαζόμενοι συνήθως μαθαίνουν την 

δουλειά από κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο τους. Δεν είναι εκπαιδευμένοι- 

καταρτισμένοι όπως θα έπρεπε ώστε να εκτελούν την εργασίας τους σωστά . 

7. Ινστιτούτο ηγεσίας. Ο σκοπός της ηγεσίας πρέπει να είναι η συνεισφορά του 

σε ανθρώπους, μηχανήματα και συσκευές προκειμένου να γίνεται 

αποτελεσματικότερα η εκτέλεση των καθηκόντων. Η ηγεσία πρέπει να οδηγεί 

τους εργαζόμενους και όχι να τους τιμωρεί ή να τους λέει τι να κάνουν . 

8. Αποβολή του φόβου ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν ασφαλείς και να 

συμμετέχουν στην εργασία τους . 

9. Κατάργηση των εμποδίων  μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Οι εργαζόμενοι 

στην έρευνα, το σχεδιασμό, τις πωλήσεις και την παραγωγή πρέπει να 

εργάζονται ως ομάδες για τον κοινό στόχο της εταιρίας και να δίνουν λύσεις 

στα διαφορά προβλήματα .  

10. Εξάλειψη συνθημάτων, παραινέσεων, και αριθμητικών στόχων. Φέρνουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα όσο αφορά την αύξηση της απόδοσης και της 

ποιότητας . 

11. Αποφυγή αριθμητικών ποσοτήτων για τον έλεγχο της απόδοσης των 

εργαζόμενων. Θα έχει ως αποτέλεσμα ο εργαζόμενος για να εξασφαλίσει την 

εργασία του να επικεντρώνεται σε αυτά, αδιαφορώντας για την ποιότητα της 

εργασίας του. 

12. Εξάλειψη των εμποδίων που στερούν το δικαίωμα από τον εργαζόμενο να 

υπερηφανεύεται για την εργασία του. 

13. Καθιέρωση ενός δυναμικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής 

βελτίωσης ώστε οι εργαζόμενοι να επιμορφώνονται συνεχώς πάνω στο 

αντικείμενο εργασίας τους . 

14. Ενεργή δράση για την επίτευξη του μετασχηματισμού. Θα χρειαστεί μια 

επιλεγμένη ομάδα διοίκησης  με καλοσχεδιασμένο πλάνο για να φέρει εις 

πέρας την αλλαγή. βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει μονομερώς, ένα 

σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού θα πρέπει να κατανοήσει και να 

ενστερνιστεί τα 14 σημεία . 
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1.2.1.2  Εφτά Θανάσιμες Ασθένειες   

 

Εκτός από τα 14 σημεία τα οποία πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρία, θα πρέπει να 

προσέξει και τις ασθένειες οι οποίες μπορεί να εμφανισθούν και να εμποδίσουν την 

ανάπτυξη της. Σύμφωνα με τον Deming αυτές είναι: 

 

• Έλλειψη προσήλωσης στο σκοπό  

• Έμφαση στα άμεσα κέρδη  

• Αξιολόγηση των επιδόσεων και των προσόντων ή ετήσια ανασκόπηση των 

επιδόσεων  

• Συνεχής αντικατάσταση των διοικητικών στελεχών  

• Λειτουργία της εταιρίας αποκλειστικά με βάση τους εμφανείς αριθμούς  

• Υπερβολικά ιατρικά έξοδα και έξοδα νοσηλείας  

• Υπερβολικό κόστος εγγυήσεων  

 

1.2.1.3  Το σύστημα βαθιάς γνώσης του Deming   

 

Ο Deming πριν πεθάνει συνόψισε την εμπειρία  και το όραμα του δίνοντας τον τίτλο 

System of Profound Knowledge (Ho, 1995). Ο Deming υποστήριξε ότι όλα τα 

στελέχη πρέπει να κατέχουν αυτό που αποκαλεί Σύστημα Βαθιάς Γνώσης, που 

αποτελείται από τέσσερα μέρη:  

 

1. Η εκτίμηση για το σύστημα: Οι managers θα πρέπει να κατανοήσουν την σχέση 

μεταξύ των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων. Η επιθυμητή κατάσταση για 

όλους τους εμπλεκόμενους της εταιρίας είναι αυτή που όταν επικρατεί κερδίζουν 

όλοι. Συνήθως συμβαίνει κάποιο τμήμα να πάει καλά όσο αφορά την απόδοση ενώ 

το γεγονός αυτό παρεμποδίζει ή γίνεται εις βάρος κάποιου άλλου τμήματος. Αυτές 

οι καταστάσεις συνήθως δημιουργούν στεγανά μεταξύ των τμημάτων και εμπόδια 

στην εύρυθμη λειτουργία.  

2. Η γνώση ως προς τη διακύμανση: Δηλαδή οτιδήποτε μετριέται εμπεριέχει μία 

«φυσιολογική διακύμανση» λόγω της ευελιξίας του συστήματος αλλά και «ειδικές 

αιτίες» που δημιουργούν αστοχίες. Η ποιότητα προϋποθέτει την αναγνώριση της 

διαφορά σχετικά με την εξάλειψη των «ειδικών αιτίων» ενώ ελέγχεται ταυτόχρονα 

και η κανονική διακύμανση.  
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3. Θεωρία της γνώσης: οι έννοιες που εξηγούν τη γνώση και τους περιορισμούς 

αυτών που μπορούμε να μάθουμε.  

4. Η γνώση της ψυχολογίας: γνώση και κατανόηση της ανθρώπινης φύσης  

 

1.2.1.4  Ο κύκλος του Deming  

 

Κατά την παρουσία του στη Ιαπωνία ο Deming ενθάρρυνε τους Ιάπωνες να 

υιοθετήσουν μια συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό το σύστημα 

έγινε γνωστό ως ο κύκλος του Deming ή ως PDCA (Plan-Do-Check-Act).  

 

Plan: Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται αποτίμηση της  υπάρχουσας κατάστασης, 

καταγραφή της ροής των διαδικασιών, συλλογή δεδομένων, εξέταση προβλημάτων, 

σενάρια πιθανών αίτιων, σχεδιασμός και ανάπτυξη λύσεων . 

Do: Σε αυτό το στάδιο εφαρμόζεται το πλάνο που έχει σχεδιαστεί στο πρώτό βήμα. 

Η εφαρμογή είναι πιλοτική και σε μικρό δείγμα και με συλλογή κατάλληλων 

πληροφοριών εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της. 

Study: Σε αυτή την φάση ελέγχονται τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 

σχεδιασμού. Η σύγκριση τους με τους στόχους που τέθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό 

είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση του προβλήματος. 

Act: Το προηγούμενο βήμα δίνει τις αποκλίσεις, η ανάλυση των οποίων θα 

οδηγήσει στα αίτια που τις προκαλούν. Με υιοθέτηση βελτιώσεων που αφορούν την 

προβληματική διαδικασία, θα ελαχιστοποιηθούν οι αποκλίσεις που θα επιβεβαιωθεί 

από την εφαρμογή του κύκλου. Η εφαρμογή του κύκλου θα γίνει σε κάποιο άλλο 

πεδίο. 

 

1.2.2    Joseph M. Juran 

 

 Ο Joseph Moses Juran, Ρουμάνικης καταγωγής, γεννήθηκε το 1904 στην Αμερική. 

Σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε και ως σύμβουλος εταιριών. Έγραψε αρκετά 

βιβλία για την ποιότητα (18 τον αριθμό) 13 εκ των οποίων μεταφράστηκαν σε 12 

χώρες. Όπως και ο Deming εργάστηκε στην Ιαπωνία, φτάνοντας εκεί το 1954 και 

δίδαξε στα στελέχη των ιαπωνικών εταιριών συστήματα βελτίωσης της ποιότητας. 

Για τον Juran ο έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να διεξάγεται ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της γενικότερης διοίκησης (Ho, 1995). Επίσης ο Juran υπεράσπιζε ότι η 
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ποιότητα δεν είναι τυχαία και πρέπει να σχεδιάζεται. Έθεσε την βάση της διοίκησης 

της ποιότητας με την γνωστή  ΄τριλογία της ποιότητας’, (Εικόνα 2). Η ιδέα αυτή 

του Juran αφορά τρεις σημαντικές πτυχές του γενικότερου πλάνου της ποιότητας, 

τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την βελτίωση της ποιότητας. Κάθε μια πτυχή για 

την ολοκλήρωση της βασίζεται  σημεία κλειδιά. Τα σημεία κλειδιά για τον επιτυχή 

Σχεδιασμό της Ποιότητας, με βάση τον Juran είναι: 

 

1. Αναγνώριση των πελατών  

2. Καθορισμός των αναγκών τους. 

3. Μετάφραση των αναγκών σε κοινή γλώσσα του οργανισμού  

4. Ανάπτυξη ενός προϊόντος που θα ανταποκρίνεται αυτές τις ανάγκες 

5. Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να συγκλίνει 

τελικά με τις ανάγκες και του πελάτη και του οργανισμού 

 

για την Βελτίωσης Ποιότητας, 

1. Ανάπτυξη μιας διαδικασίας η οποία θα είναι ικανή να παράγει το προϊόν 

2. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας  

 

και για τον Έλεγχο ποιότητας, 

1. Απόδειξη ότι η διαδικασία  μπορεί να παράγει το προϊόν υπό λειτουργικές 

συνθήκες 

2. Μεταφορά της διαδικασίας  στο τμήμα λειτουργιών  

 

Η συνταγή  για την επιτυχία  της  εκστρατείας υπέρ της ποιότητας περιλαμβάνει :  

 

1. Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων προς επίτευξη  

2. Θέσπιση σχεδίων για την επίτευξη των στόχων   

3. Καταμερισμός αρμοδιοτήτων για την επίτευξη   

4. Ανταμοιβή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν    

 

 

 

 
                    
Εικόνα 2: The Juran Trilogy              



 

   

Πηγή: Juran’s Quality Handbook, 1998 
 

 

1.2.3   Philip B. Crosby   

 
Ο Philip Bayard Crosby, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου το 1926 στην Δυτική Βιρτζίνια 

και απεβίωσε το 2001. Υπηρέτησε στο ναυτικό κατά την διάρκεια του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου και στον πόλεμο της Κορέας. Εν τω μεταξύ απέκτησε πτυχίο 

ποδιατρικής  από το κολέγιο του Οχάιο. Με τον τομέα της ποιότητας ασχολήθηκε 

πρώτη φορά το 1952 ως τεχνικός στο τμήμα ποιότητας μια εταιρίας στην Ιντιάνα. 

Έπειτα μεταπήδησε σε άλλες θέσεις σχετικές με την ποιότητα. Στην εταιρία The 

Martin Company's, ανέπτυξε το πρόγραμμα, μηδενικά λάθη, και ανέβηκε ψηλά στην 

ιεραρχία για να κατακτήσει την θέση του διευθυντή ποιότητας στην ITT 

Corporation in 1965. 

Για τον Crosby η ποιότητα ξεκινά από τη κορυφή. Η διοίκηση πρέπει να δίνει τον 

ρυθμό και εργαζόμενοι να τον ακολουθούν. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί 

κατάλληλα και να του δοθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί η 

βελτίωση της ποιότητας και να διαδοθεί η ιδέα της πρόληψης σε κάθε πτυχή του 

οργανισμού. Σύμφωνα με την προσέγγιση του Crosby η δημιουργία ειδικών 
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ποιότητας μέσα στον οργανισμό που θα διαδώσουν το μήνυμα της βελτίωσης 

ποιότητας. ο Crosby ήταν της άποψης ότι πράγματα πρέπει να γίνονται σωστά από 

την πρώτη φορά, ‘doing it right the first time’ (DIRFT), όχι τοσο για την επίτευξη 

μηδέν λαθών όσο για την ενθάρρυνση των εργαζόμενων για συνεχή βελτίωση. Στο 

βιβλίο του quality is free, περιλαμβάνει ένα εργαλείο (quality management maturity 

grid) που δίνει την ικανότητα σε μια εταιρία να προσδιορίσει την θέση της σχετικά 

με την ποιότητα. Ο Crosby ταξινόμησε το κόστος της ποιότητας σε τρεις 

κατηγορίες: κόστη πρόληψης, αξιολόγησης, αστοχιών. 

 

 Ο Crosby έβλεπε την βελτίωση της ποιότητας ως μια διαδικασία βασισμένη στις 

παρακάτω αρχές: 

1. Ο ορισμός της ποιότητας είναι συμμόρφωσης με απαιτήσεις ( εννοώντας 

τόσο τις απαιτήσεις του πελάτη και προϊόντος ) 

2. Το σύστημα ποιότητας είναι η πρόληψη 

3. Το πρότυπο επίδοσης είναι μηδέν ελαττώματα (σε σχέση με τις απαιτήσεις) 

4. Η μέτρηση της ποιότητας είναι το τίμημα της μη συμμόρφωσης 

 

1.2.4   Kaoru Ιshiwaka 

 

Ο Ishiwaka γεννήθηκε το 1915 και αποφοίτησε το 1939 από το τμήμα μηχανικών 

του πανεπιστημίου του Τόκυο, το 1960 προάχθηκε σε καθηγητής και απεβίωσε το 

1989. Θεωρείται ο πατέρας των κύκλων ποιότητας και είναι από τους πρώτους που 

χρησιμοποίησε τον ορό Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση.  

Ο κύκλος ποιότητας είναι μια μέθοδος βελτίωσης ποιότητας που εφαρμόστηκε 

αρχικά σε ιαπωνικές επιχειρήσεις. Μια μικρή ομάδα ατόμων συναντιέται 

οικιοθελώς για να συζητήσει και να δώσει λύσεις πάνω σε προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η εταιρία. Απώτερος σκοπός η βελτίωση της απόδοσης και η μείωση 

του κόστους. Επίσης είναι δημιουργός ενός  εκ των επτά εργαλείων ποιότητας, του 

διαγράμματος αιτίου-αποτελέσματος ή Fishbone Diagram, το οποίο θεωρούσε ως 

εργαλείου βοηθείας για τις ομάδες ή τους κύκλους ποιότητας.  

Ο Ιshiwaka πίστευε ότι η ποιότητα δεν αφορά μόνο το προϊόν αλλά και το service, 

την διοίκηση, τον οργανισμό και την ζωή γενικότερα (Ho 1995). 

 

1.2.5  Shigeo Shingo  



 

O Shigeo Shingo γεννήθηκε το 1909 στην πόλη Saga της Ιαπωνίας, όπου 

παρακολούθησε μαθήματα στο Τεχνικό Λύκειο. Μετά την αποφοίτησή του από το 

Τεχνικό Κολέγιο Yamanashi το 1930 πήγε να εργαστεί για την εταιρία  

Σιδηροδρόμων Ταϊπέι. Το 1943 Shingo μεταφέρθηκε σε Εργοστάσιο στη 

Γιοκοχάμα. Εργάστηκε σε πολλές και μεγάλες βιομηχανίες και το 1955 ξεκίνησε 

συνεργασία με την Toyota. Εφηύρε το σύστημα Poka-Yoke, για την πρόληψη 

λαθών κατά την παραγωγική διαδικασία. Αργότερα κατασκευάστηκαν και συσκευές 

που βοηθούσαν τους εργαζόμενους να μην κάνουν λάθη και που βοήθησαν 

ουσιαστικά στην φιλοσοφία μηδέν λάθη. 

 
1.2.6   Noriaki Kano                   

Ο Noriaki Kano ξεκίνησε την καριέρα του στο  Πανεπιστήμιο του Τόκυο  και έγινε 

καθηγητής στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας και της γενικής διαχείρισης. 

Αργότερα διορίστηκε Επικεφαλής του Τμήματος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης  

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, Νοριάκι Κάνο συνέχισε την έρευνά του στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Ανέπτυξε το μοντέλο του Kano, στρέφοντας τις 

παραδοσιακές ιδέες σε νέα στοιχεία που προέκυψαν από το προϊόν ή την υπηρεσία 

προοπτική. Το μοντέλο απεικονίζει την ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με την 

παρερχομένη ποιότητα. Η ικανοποίηση των πελατών έχει τρία επίπεδα ως προς την 

παρεχομενη ποιότητα. Αυτό που επιτυγχάνεται μέσω της προσδοκώμενης 

ποιότητας, της επιθυμητής και της ελκυστικής (Αρβανιτογιάννης 2002). 

  Εικόνα 3: Kano Model                                             

  

 

         

Πηγή: http://www.qualitygurus.com

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
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2.1  Οργανωμένα Συστήματα Ποιότητας  

 

Στο παρών κεφαλαίο γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της εξέλιξης των 

συστημάτων ποιότητας. 

Η ποιότητα εκφράζεται μέσω δυο διαφορετικών διεργασιών: του Ελέγχου 

ποιότητας και της Διασφάλισης ποιότητας (Αρβανιτογιάννης 2002).  

Πριν την βιομηχανική επανάσταση η βιομηχανική παραγωγή στηρίζονταν τοσο για 

το κατασκευαστικό κομμάτι όσο και για τον ποιοτικό έλεγχο (σε εμβρυικό στάδιο) 

στους εργατοτεχνίτες. Μετά την βιομηχανική επανάσταση όπου άρχισε να 

αναπτύσσεται η εξειδίκευση, οι τεχνίτες επεβλέπονταν από τους εργοδηγούς. 

Δηλαδή τεχνίτες οι οποίοι μεταπήδησαν ιεραρχικό στάδιο έχοντας ως καθήκον την 

επίβλεψη των υφιστάμενων εργαζόμενων αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας. Το 

επόμενο και τελευταίο στάδιο πριν τον διαχωρισμό της επιθεώρησης της ποιότητας 

από την παραγωγή ήταν η σύσταση των εργοδηγών επιθεώρησης. Η Επιθεώρηση 

αποτελεί την πρώτη μορφή συστήματος ελέγχου ποιότητας η οποία δεν κάνει κάτι 

άλλο από το να συγκρίνει το παραγόμενο προϊόν με μια υποτυπώδη και 

επικρατέστερη μορφή προδιαγραφής (Τσιότρας, 2002). Η συνεχεία της 

επιθεώρησης είναι η ανάπτυξη του πρώτου οργανωμένου σύστημα ποιότητάς, ο 

Ποιοτικός Έλεγχος, το οποίο ενισχύθηκε και από την εξέλιξη της στατιστικής 

επιστήμης. Ποιοτικός  έλεγχος είναι οι λειτουργικές τεχνικές και οι διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις  για ποιότητα  (BS EN 8402, 

1995). 

 Η Διασφάλιση της ποιότητας γεννήθηκε από την αδυναμία του Π.Ε. να δρα 

προληπτικά. H διασφάλιση ποιότητας αφορά όλες τις προγραμματισμένες και 

συστηματικές ενέργειες και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν 

ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές (Τσιότρας, 

2002). Η διασφάλιση ποιότητας είναι ευρύτερη έννοια και αφορά τον συνολικό 

τρόπο λειτουργιά της επιχείρησης. Ο έλεγχος ποιότητάς βεβαιώνει την ποιότητα 

βάσει των προδιαγραφών, η διασφάλιση εξασφαλίζει εκ των προτέρων τις 

συνθήκες για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών. Στην πορεία όπως ήταν 

φυσικό αναπτυχθήκαν συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ονομάζεται η οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που 

απαιτείται για την διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας (Τσιότρας, 2002). Τα 



συστήματα διασφάλισης ποιότητας δεν βελτιώνουν απαραίτητα την ποιότητα αλλά 

συμβάλουν καθοριστικά στην σταθερότητα της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

προϊόντων και υπηρεσιών της. Οπότε η υιοθέτηση ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας κρίνεται απαραίτητη για μια επιχείρηση που επιθυμεί να έχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τον σκοπό αυτό δημιουργηθήκαν μια σειρά από 

πρότυπα από τον διεθνή οργανισμό προτύπων, που θα αναλυθούν διεξοδικά 

παρακάτω. 

Τα παραπάνω συστήματα ποιότητας αναπτυχθήκαν και κάλυψαν μεγάλο φάσμα των 

αναγκών των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας. Η περιοχή η οποία δεν 

κάλυπταν, αφορούσε το συνδυαστικό κομμάτι της επίτευξης ποιότητας με 

ταυτόχρονη μείωση κόστους, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμογή 

καινοτομίες  κτλ. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η ανάπτυξη ενός πιο σύγχρονου 

και ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)  

(Τσιότρας 2002).  

Η ΔΟΠ δηλαδη αποτελεί μια προσέγγιση διοίκησης ενός οργανισμού, με κέντρο 

την ποιότητα και βασισμένη στην συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού 

στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμες επιτυχίες μέσα από την ικανοποίηση των πελατών 

και ωφελώντας όλα τα μέλη του οργανισμού και την κοινωνία (BS EN 8402, 1995).  

 

Εικόνα 4:Τα τέσσερα επίπεδα της επανάστασης της ΔΟΠ  

 Πηγή:  Managing Quality, 2007 

2.2 Διοίκηση ολικής ποιότητας  
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Η ΔΟΠ δηλαδή αποτελεί μια προσέγγιση διοίκησης ενός οργανισμού, με κέντρο την 

ποιότητα και βασισμένη στην συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού 

στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμες επιτυχίες μέσα από την ικανοποίηση των πελατών 

και ωφελώντας όλα τα μέλη του οργανισμού και την κοινωνία (BS EN 8402, 1995). 

Οι ρίζες της ΔΟΠ ξεκινούν από την Ιαπωνία περίπου το 1950 (Ho, 1995). O 

Αμερικανός Deming και διάφοροι άλλοι ειδικοί της ποιότητας, συμβούλεψαν τους 

Ιάπωνες ότι για να επιβιώσουν στην παγκόσμια αγορά θα έπρεπε να παράγουν 

ποιοτικό προϊόν. Οι Ιάπωνες επιστήμονες και μηχανικοί ιδρύουν το 1949, την 

Quality Control Research Group, με στόχο την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων 

και τελικά την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (Ho 1995). Ακολουθεί μια σειρά 

από ενέργειες των Ιαπώνων που στόχο έχουν την εξέλιξη τους στον τομέα της 

ποιότητας. Ο Ho,  παρατήρησε ότι η επένδυση των Ιαπώνων στην ΔΟΠ ήταν 

μεγάλη και φυσικά συντέλεσε στην επικράτηση των ιαπωνικών προϊόντων στην 

παγκόσμια αγορά. Στην Αμερική η ΔΟΠ άρχισε να αναπτύσσεται μετά το 1980. 

Στην Ευρώπη για την ανάπτυξη της ΔΟΠ δημιουργήθηκε το 1988 από 14 μεγάλες 

επιχειρήσεις, ο Europian Foundation for Quality Management (EFQM). Στόχος του 

EFQM είναι η παροχή πληροφοριών, εκπαίδευσης,  ανάπτυξη και εφαρμογή 

προτύπων σε εταιρίες και διευθυντικά στελέχη, σχετικά με την ΔΟΠ. Το πρότυπο 

ΔΟΠ που εκπονήθηκε από τον EFQM αποτελεί το πλαίσιο για το ευρωπαϊκό 

βραβείο ποιότητας (Europian Quality Award). 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα αξιώματα και αρχές που έχουν αναπτυχθεί 

από τους επιστήμονες της ποιότητας οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ. Η εφαρμογή της ΔΟΠ σε οργανισμούς, έχει αντικειμενικούς 

σκοπούς επίτευξης. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά πέντε βασικές αρχές όπως 

αυτές καταγράφονται από τον Δερβιτσιώτη (2005), οι αντικειμενικοί σκοποί της 

ΔΟΠ καθώς και κάποια ενδεικτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη των σκοπών της ΔΟΠ. 

 

2.2.1 Οι βασικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας    

 

1. Δέσμευση και ενεργή συμμετοχή της διοίκησης  

2. Εστίαση στις ανάγκες των πελατών και των εργαζόμενων 

3. Συνεχής βελτίωση 
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4. Ενδυνάμωση της ομαδικότητας  

5. Λήψη αποφάσεων βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα  

 

Αντικειμενικοί σκοποί της ΔΟΠ 

 

1. Η διαχρονική και πλήρης ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη της 

επιχείρησης ή του οργανισμού 

2. Η διαχρονική και πλήρης ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη της 

επιχείρησης ή του οργανισμού 

3. Η ανάπτυξη κουλτούρας στους εργαζόμενους ότι τα παραπάνω είναι 

αποτέλεσμα της φυσιολογικής έκφρασης της οργανωτικής δομής της εταιρίας  

 

2.2.2    Εργαλεία βελτίωσης ποιότητας  

 

Μια επιχείρηση, σύμφωνα με την θεωρία που ανέπτυξαν οι επιστήμονες της 

ποιότητας, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ποιότητας της 

χρησιμοποιώντας επτά βασικά εργαλεία . 

 

♦ Το διάγραμμα Pareto και αιτίου-αποτελέσματος  

♦ Τα φύλλα ελέγχου 

♦ Τα διαγράμματα ροής  

♦ Τα διαγράμματα ελέγχου  

♦ Τα διαγράμματα διασποράς  

♦ Τα ιστογράμματα  

♦ Η στρωματοποίηση   

 

2.3  Πρότυπα, Συστήματα Διαχείρισης και Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

(ISO) 

 

2.3.1  Πρότυπα 

 

Ως πρότυπο (Standard) ορίζεται ένα έγγραφο που παρέχει τις απαιτήσεις, τις 

προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με συνέπεια να εξασφαλίζεται ότι: τα υλικά, τα προϊόντα, οι 
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διαδικασίες και υπηρεσίες είναι κατάλληλα για το σκοπό τους (ISO, Standards, 

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm). 

Πρότυπο είναι το έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από 

ένα αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη 

χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή 

για τα αποτελέσματα τους και που αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού 

τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020). 

Ιστορικά τα πρώτα πρότυπα ποιότητας αναπτύχθηκαν σε στρατιωτικό περιβάλλον. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα το 1920 αναπτύχθηκε το πρότυπο των 

πυρομαχικών. Έπειτα στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ συντάχθηκε λίστα με τα 

αίτια αστοχιών των υποβρυχίων από τον Rickover και αργότερα η NASA υιοθέτησε 

προγράμματα εφαρμογής ποιότητας στα διαπλανητικά της προγράμματα. 

(Αρβανιτογιάννη  2002). 

Συνοπτικά στον πίνακα 2.2 δίνεται μια διαχρονική αποτύπωση των συστημάτων που 

αναπτύχθηκαν για να καταλήξουμε στο ISO 9000:2000.  

 

Πίνακας 2: Σταθμοί στην ανάπτυξη των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Έτος Ίδρυμα-φορέας Πρότυπο 

1920 
Υπουργείο Αμύνης του 

ΗΒ 
Def Stan 13/131 

1950 
Πολεμικό Ναυτικό των 

ΗΠΑ 
Πρόγραμμα Πυρηνικών Υποβρυχίων 

1958 NASA Πρόγραμμα Ρέητζερ 

1964 NASA Πρόγραμμα Διαστημόπλοιων 

1972 BSI 
BS 4891:1972   Οδηγός στη Διασφάλιση 

Ποιότητας 

1979 BSI 
BS 5750   Πρότυπο για Συστήματα 

Διοίκησης Ποιότητας 

1981 DTI 
FOCUS Περιοχές όπου η τυποποίηση 

απαιτείται (LANS) 

1987 ISO ISO 9000 

1987 EN 29000 Αντίστοιχο του ISO 9000 

1994 ISO Αναθεωρημένη έκδοση του ISO 

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
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9000:1987 

2000 ISO Ολική αναθεώρηση του ISO 9000:1994 

Πηγή: Αρβανιτογιάννη, Ι.- Κούρτη ς, Λ.(2002). « ISO 9000:2000 », σελ104 

 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης είναι: 1) Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ISO (International Organization for  Standardization), 2) Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 

Επιτροπή  IEC (International Electrotechnical Commission), 3) Η Διεθνής Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών  ITU  (International Telecommunication Union). 

Ο ISO καλύπτει όλους τους τομείς Τυποποίησης εκτός από εκείνους της  

Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο 

εργασίας της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC, καθώς και τον τομέα 

των Τηλεπικοινωνιών με τον οποίο ασχολείται η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

ITU. Διεθνές Πρότυπο  ονομάζεται το Πρότυπο που έχει υιοθετηθεί από έναν  

Διεθνή  Οργανισμό Τυποποίησης . Διεθνή Πρότυπα  είναι τα: Διεθνή Πρότυπα ISO,  

Διεθνή Πρότυπα IEC,  Συστάσεις ITU (ITU-T, ITU-R).

 

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης, ISO (International Organization for 

Standardization), που εδρεύει στην Γενεύη, δημιουργήθηκε από την ανάγκη για 

κοινό σημείο αναφοράς στα θέματα ποιότητας ή διαφορετικά μια διεθνή γλώσσα 

πάνω στα θέματα ποιότητας. Είναι μια διεθνής ομοσπονδίας εθνικών οργανισμών 

προτύπων στην οποία συμμετέχουν πάνω από 160 χώρες. Ο εξειδικευμένος αυτός 

οργανισμός δημιουργίας προτύπων συνεργάζεται με εθνικούς ή άλλους φορείς οι 

οποίοι διαπιστεύουν επιχειρήσεις εφόσον αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

προτύπων. Μερικές από τις βασικές σειρές πρότυπων που έχει εκπονήσει ο 

οργανισμός αναφέρονται παρακάτω: 

 

                                      Σειρές δημοφιλών προτύπων 

           (Πηγή: ISO, Standards, http://www.iso.org/iso/home/standards.htm) 

 

• ISO 9000 -   Quality management  

• ISO 14000 - Environmental management  

• ISO 3166 -  Country codes 

• ISO 22000 - Food safety management  

• ISO 26000 - Social responsibility  

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm


• ISO 50001 - Energy management  

• ISO 31000 - Risk management  

• ISO 4217 - Currency codes  

• ISO 639 - Language codes  

• ISO 20121 - Sustainable events  

• ISO 27001 - Information security  

• ISO 45001 - Occupational Health and Safety  

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του οργανισμού 

τυποποίησης, το ISO 9001 και το ISO 14001 είναι τα δημοφιλέστερά για έτος 2014. 

Ο συνολικός αριθμός πιστοποιήσεων έχει αυξητικό ρυθμό. 

 

                          Εικόνα 5: Ετήσια έρευνα ISO για τον αριθμό πιστοποιήσεων 

                      

         

 

 

 

 

 

 

Πηγή: The ISO Survey of Management System Standard Certifications, 2014 

 

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στο σύγχρονο κόσμο των 

επιχειρήσεων και όχι μόνο. Ισορροπούν κατά κάποιο τρόπο τις τεχνικές 

προδιαγραφές των προϊόντων και των παρερχόμενων υπηρεσιών κάνοντας τις 

βιομηχανίες πιο αποτελεσματικές. Η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα 

διαβεβαιώνει  τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και 

ακίνδυνα  για το περιβάλλον (ISO, Benefits of International Standards). 

Τα Διεθνή Πρότυπα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές 

που βοηθούν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς. Εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερες, αυξάνουν την παραγωγικότητα και φυσικά προσφέρουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να εισχωρήσουν 
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σε νέες αγορές. Ο οργανισμός δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

συμμετέχουν στην διαδικασία διαμόρφωσης του προτύπου. Το γεγονός αυτό 

καθιστά το πρότυπο ακόμη πιο λειτουργικό για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί. 

Συνοπτικά τα οφέλη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής (ISO, Benefits of 

International Standards): 

 

1. Η εξοικονόμηση κόστους: Τα Διεθνή Πρότυπα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση 

των και επομένως στην μείωση του κόστους.  

2. Ενίσχυση της ικανοποίηση του πελάτη: Τα Διεθνή Πρότυπα συμβάλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας και κατά επέκταση και στην ενίσχυση της ικανοποίησης 

των πελατών.  

3. Πρόσβαση σε νέες αγορές: Τα Διεθνή Πρότυπα βοηθούν στην άρση των 

εμπορικών φραγμών και το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών. 

4. Αύξηση του μεριδίου αγοράς: Τα Διεθνή Πρότυπα είναι συνυφασμένα με την 

αύξηση της παραγωγικότητας και οι επιχειρήσεις με αυτό το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

5. Περιβαλλοντικά οφέλη: Η χρήση Διεθνών  Πρότυπων βοηθά στη  μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

2.3.2   Συστήματα Διαχείρισης  

 

Σύστημα διαχείρισης (Management System), όπως ο ορίζεται στο  ISO/IEC 

Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, είναι : Το σύνολο αλληλένδετων 

ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός οργανισμού, να θεσπίσουν πολιτικές και στόχοι 

και των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ένα σύστημα διαχείρισης 

μπορεί να αντιμετωπίσει μια ενιαία πειθαρχία έναν ή περισσότερους επιστημονικούς 

κλάδους. Τα στοιχεία του συστήματος περιλαμβάνουν τη δομή, τους ρόλους της 

οργάνωσης και των ευθυνών, το σχεδιασμό και τη λειτουργία. Το πεδίο εφαρμογής 

του συστήματος διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο της οργάνωσης, 

συγκεκριμένων και καθορισμένων λειτουργιών του οργανισμού, συγκεκριμένων και 

καθορισμένων τμημάτων του οργανισμού, ή μία ή περισσότερες λειτουργίες σε μια 

ομάδα οργανώσεων. Πιο απλοποιημένα, θα λέγαμε ότι είναι η προσπάθεια 

συστηματοποίησης των επαναλαμβανομένων ενεργειών που λαμβάνουν χώρα κατά 

την ολοκλήρωση των διαφόρων λειτουργιών της. Με αυτό τον τρόπο ένας 
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οργανισμός, διασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την αποσαφήνιση και καταγραφή των 

ρόλων των εργαζόμενων. Αν το σύστημα διαχείρισης είναι αποτελεσματικό θα 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (ISO, Management System 

Standards). 

 Κατά την προσπάθεια σύστασης και λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης, τα 

πρότυπα συστημάτων διαχείρισης (Management System Standards) του διεθνή 

οργανισμού τυποποίησης, παρέχουν ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να ακολουθηθεί 

για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης 

περιέχουν την γνώση, την εμπειρία και τις καλές πρακτικές πολλών διεθνών 

οργανισμών παρέχοντας αυτό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που θα τα 

υιοθετήσουν.  

 

Δημοφιλέστερα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης του ISO, (Πηγή: ISO, 
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htm) 

 

♦ Quality management 

♦ Safety and Security  

♦ General management  

♦ Health and Medical  

♦ Environment and Energy  

♦ Industry  

♦ Services  

♦ Information Technology  

 

Μια τυπική δομή ενός πρότυπου, (Εικόνα 6), συστήματος διαχείρισης είναι: η 

ευθύνη της  διοίκησης, η διαχείριση των πόρων, ο σχεδιασμός-ανάπτυξη-κατασκευή 

και τελικά διάθεση του προϊόντος στην αγορά, τέλος η μέτρηση, η ανάλυση και η 

βελτίωση (J. Jonker, S. Karapetrovic,  2004). Την δομή έχει ορίσει ο ISO για να 

εξασφαλίσει την συμβατότητα μεταξύ των προτύπων.  

 

 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htm
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jonker%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Karapetrovic%2C+S


Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση συστήματος διαχείρισης      

Πηγή: ISO Focus+, February 2013, The magazine of  the ISO 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, πρότυπο είναι ένα έγγραφο το οποίο συστήνει τις απαιτήσεις, 

τις  προδιαγραφές κλτ, για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ενώ το πρότυπο συστημάτων 

διαχείρισης είναι ένα μοντέλο διαχείρισης ενός συστήματος, που υπακούει στα 

αντίστοιχα πρότυπα, και το οποίο μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση, για να  

διοικήσει αποτελεσματικά ένα μέρος ή ολόκληρο τον οργανισμό και να φτάσει τους 

στόχους του οποίου έχει καθορίσει μέσα από τις πολιτικές και τις διαδικασίες της. 

Σε κάθε περίπτωση μια εταιρία ή ένας οργανισμός, θέτει, σχεδιάζει και διαμορφώνει 

τα δικά της εσωτερικά συστήματα διαχείρισης και η απόκλιση από τα πρότυπα είναι 

ένα μέτρο που δείχνει την συμμόρφωση της με αυτά. 

 Η απόκλιση καθορίζεται από τον τους ελέγχους που γίνονται  στα  συστήματα 

διαχειρίσεις που εφαρμόζονται. Το σχετικό ISO που αποτελεί οδηγό για τους 

ελέγχους είναι το  19011:2011. 

 

2.3.3 Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης Δομής υψηλού επιπέδου (High Level 

Structure – HLS) 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO, κάποια πρότυπα 

συστημάτων διαχείρισης  ανήκουν σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως δομής 
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υψηλού επιπέδου (High Level Structure – HLS). Αυτό κατά κύριο λόγω σημαίνει 

ότι περιέχουν όρους και ορισμούς που είναι κοινοί, γεγονός που είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο για οργανισμούς που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα ενοποιημένο 

σύστημα διαχείρισης που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις δυο ή και περισσότερων 

πρότυπων συστημάτων διαχείρισης ταυτόχρονα (ISO/IEC Directives, Part 1, 

Consolidated ISO Supplement). Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης, που 

προέρχεται από την ενσωμάτωση δυο, τριών ή και περισσότερων συστημάτων 

διαχείρισης που ενδεχομένως εφαρμόζει ένας οργανισμός, ονομάζεται Integrated 

management system (IMS) και η διαδικασία ενσωμάτωσης ονομάζεται Integration. 

Στο επόμενο κεφαλαίο θα αναπτυχθούν διεξοδικά οι παραπάνω όροι. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

3.1 Ορισμός της ενσωμάτωσης  

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας από εδώ και στο εξής με τον όρο 

ενσωμάτωση εννοείται ο αγγλικός ορός Integration και με τον όρο ενσωματωμένο  

σύστημα διαχείρισης, εννοείται ο αγγλικός ορός Integrated Management System 

(IMS) . 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική αναφορά  ορισμών για την ενσωμάτωση από την 

διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τον Garvin (1991 σελ 69-75), ‘Integration refers 

to the degree of alignment or harmony in an organization—whether different 

departments and levels speak the same language and are tuned to the same 

wavelength’. Δηλαδή, ως ενσωμάτωση ορίζεται ο βαθμός της ευθυγράμμιση ή 

εναρμόνισης σε έναν οργανισμό, όπου διαφορετικά τμήματα και διαφορετικά 

επίπεδα ιεραρχίας μιλούν την ιδία γλώσσα και συντονίζονται στο ίδιο μήκος 

κύματος. Ο  Beckmerhagen (2003) ορίζει την ενσωμάτωση ως μια διαδικασία όπου 

βάζεις μαζί διαφορετικά συστήματα που διαχειρίζονται ειδικές λειτουργίες, σε ένα 

μοναδικό και πιο αποτελεσματικό ενσωματωμένο σύστημα (Bernardo et al, 2009). 

Οι Karapetrovic and Willborn (1998), θεωρούν ότι ένα ενοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης χαρακτηρίζεται από την έλλειψη της μοναδικής ταυτότητας των 

υποσυστημάτων που το αποτελούν και μπορεί να οριστεί ως μια σειρά 

διασυνδεδεμένων διεργασιών που μοιράζονται μια κοινή δεξαμενή ανθρώπων, 
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πληροφοριών, υλικών, υποδομής οικονομικών πηγών προκειμένου να επιτευχθούν 

οι μικτοί στόχοι του οργανισμού, που σχετίζονται με την ικανοποίηση των 

ενδιαφερόμενων μελών. Οι M. Bernardo, M. Casadesus, S. Karapetrovic, I. Heras 

(2009), συνδυάζοντας τους παραπάνω ορισμούς διαμορφώνουν τον εξής 

διαφορετικό: η ενσωμάτωση είναι μια διαδικασία σύνδεσης διαφορετικών 

τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης σε ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης με 

κοινούς πόρους με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων 

μελών.  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να διευκρινιστεί η διαφορά ανάμεσα στην 

ενσωμάτωση των απαιτήσεων μεταξύ των διαφορετικών προτύπων και στην 

ενσωμάτωση των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης που αναπτύσσει κάθε 

οργανισμός. Συμφωνά με τον Karapetrovic (2002a), η ενσωμάτωση των προτύπων 

και η ευθυγράμμιση των διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης, τα οποία τα 

αντίστοιχα πρότυπα περιγράφουν, είναι δυο τελείως διαφορετικά θέματα. Η 

ενσωμάτωση των προτύπων δεν αποτελεί τοσο μεγάλο θέμα όσο οι προκλήσεις που 

παρουσιάζονται στην ευθυγράμμιση των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης ενός 

οργανισμού (Karapetrovic, 2002a). Στην πρώτη περίπτωση οι αποφάσεις  

παίρνονται υπό την επίβλεψη οργανισμών τυποποίησης όπως ο ISO, στην δεύτερη 

περίπτωση η ενσωμάτωση έγκειται στην διάθεση του οργανισμού. Ωστόσο ακόμη 

και η δημιουργία ενός καθολικά ενσωματωμένου προτύπου (πχ από τον ISO), δεν 

είναι κάτι απλό (J. Jonker S. Karapetrovic, 2004). Η ενσωμάτωση των προτύπων 

πιθανόν να οδηγήσει στη γέννηση ενός γενικού προτύπου συστημάτων διαχείρισης 

(Generic Management System Standard, GMSS) το οποίο να καλύπτει όλους του 

κλάδους και τις λειτουργίες της εταιρίας. Από την άλλη πλευρά όμως οι οργανισμοί 

θα μπορούν να προχωρήσουν με ή χωρίς αυτό το γενικό πρότυπο, δημιουργώντας το 

δικό τους ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης, ερμηνεύοντας τα υπάρχοντα 

πρότυπα για τις ειδικές λειτουργίες (Karapetrovic, S., 2002a) . 

 

3.2 Διαστάσεις Ενσωμάτωσης  

 

Σύμφωνα με θεωρητικές έρευνες για την ενσωμάτωση προέκυψαν χρήσιμες 

πληροφορίες για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν διαφορετικά 

συστήματα διαχείρισης όπως πχ  το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9000) και 

το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος (ISO 14000). Οι πληροφορίες αφορούν τρεις 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jonker%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Karapetrovic%2C+S


άξονες: στρατηγική, μεθοδολογίες και διαβάθμιση ενσωμάτωσης (Bernardo et al, 

2009). 

Η  στρατηγική αναφέρεται σε ποια συστήματα θα επιλεχθούν και με ποια σειρά 

(αλληλουχία) θα ενσωματωθούν. Η μεθοδολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να 

υλοποιηθεί η ενσωμάτωση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο και αρκετά υποκειμενικό 

για κάθε οργανισμό. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο που να 

καλύπτει τις μεθοδολογίες ενσωμάτωσης. Ωστόσο ο ISO έχει εκδώσει σχετικό 

βιβλίο ‘‘The Integrated Use of Management System Standards’’ (Bernardo et al, 

2009). Επίσης χώρες όπως η Αυστραλία και η Δανία έχουν αναπτύξει κάποια 

κανάλια πάνω στην μεθοδολογία της ενσωμάτωσης. Τέλος μια σειρά συγγραφέων 

προτείνει μεθόδους για την ενσωμάτωση, πχ ο Puri (1996), προτείνει έναν οδηγό για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μοντέλου διοίκησης ολικής ποιότητας.  

Ο βαθμός στον οποίο ένας οργανισμός θέλει να ενσωματώσει τα εσωτερικά 

συστήματα διαχείρισης εξαρτάται μόνο από αυτόν (Bernardo et al, 2009). Τα 

επίπεδα είναι τέσσερα, αλλά οι χαρακτηρισμοί για καθένα από αυτά, είναι 

διαφορετικοί για κάθε συγγραφέα (Bernardo et al, 2009). Το μηδενικό επίπεδο 

σημαίνει μηδενική ενσωμάτωση, (τα σύστημα τα διαχείρισης είναι όλα διακριτά), 

ενώ το τέταρτο επίπεδο σημαίνει σχεδόν καθολική ενσωμάτωση (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7: Επίπεδα ενσωμάτωσης  

 Πηγή: Bernardo et al, 2009 
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3.3 Σύνθεση IMS 

 

Τα πιο κοινά πρότυπα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τα οποία έχουν 

πιστοποιηθεί οι περισσότεροι οργανισμοί είναι τα: Quality Management System 

(QMS), Environmental Management System (EMS), Social responsibility (CSR), 

Occupational Health and Safety (OH & SMS), (Merce Bernardo et al, 2012). Tα δυο 

πρώτα κατέχουν τις δυο πρώτες θέσεις αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός απόκτησης 

πιστοποίησης, στα παραπάνω πρότυπα, για τους οργανισμούς είναι αυξητικός από 

το 2014 στο 2015, (ISO Survey 2014). Κατά κύριο λογο η ενσωμάτωση στους 

οργανισμούς ξεκίνα με το QMS και πάνω στο πλαίσιο αυτού χτίζεται και το EMS,  

(Karapetrovic, S., 2002a.). Για την διαδικασία της ενσωμάτωσης ο συνδυασμός των 

προτύπων δεν έχει αυστηρά καθορισμένη σύνθεση, (Asif, M. et al, 2008).  

Παρακάτω δίνεται ένας συνοπτικός πίνακας με τους συνδυασμούς οι οποίοι 

ερευνηθήκαν από τους διάφορους συγγραφείς. Κατά τον Asif (2008), ένα 

ενσωματωμένο σύστημα θα πρέπει να μπορεί να συνδυάσει τα υπάρχοντα 

συστήματα και να έχει προδιαγραφές για να υποδεχθεί νέα μελλοντικά συστήματα ή 

αναβαθμίσεις των υπαρχόντων. 

 

Πίνακας 3: Σύνθεση ενσωματωμένων συστημάτων διαχείρισης  

QMS EMS OH&SMS CSR 
Άλλα 

συστήματα 
Συγγραφείς 

♦  ♦  ♦    

Douglas & 
Glen, 2000, 
Labodová, 
2004, A., 

Zeng, S., & 
Lou,2007 

♦  ♦  ♦  ♦   

Jonker & 
Karapetrovic, 

2004, 
Karapetrovic 
2002,2003 

♦  ♦  ♦    Matias,& 
Coelho, 2002 

♦ ♦  ♦ ♦  IEC 60300 Karapetrovic, 
2002,2003 
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3.4 Κίνητρα για ενσωμάτωση  

 

Οι οργανισμοί, μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να 

αναθεωρήσουν και να ξαναμελετήσουν όλες τις διαδικασίες τους, τις πιθανές 

δυνατότητες μείωσης κόστους, την ικανοποίηση των εργαζόμενων, των πελατών και 

της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν 

ποιοτικό προϊόν και υπηρεσίες, (Asif, M. et al, 2008). Η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης προέκυψε από αυτή την ανάγκη των οργανισμών, που ως ένα νέο 

εργαλείο θα τις βοηθήσει να επιτύχουν την καλύτερη επίδοση των συστημάτων 

διοίκησης καθώς αυτή, μπορεί να επιτύχει προσέγγιση ολικής ποιότητας στον τομεα 

της διοίκησης (Mohd H., 2015). Ο αυξανόμενος αριθμός των ενδιαφερόμενων 

μελών που πρέπει να ικανοποιηθεί και πλήθος νέων λειτουργιών που πρέπει να 

καλυφθεί με νέα και επιπρόσθετα πρότυπα ενισχύουν την ιδέα της ενσωμάτωσης (S. 

Karapetrović et al, 2010). Η προσέγγιση μέσα από την οδό της  ενσωμάτωσης των 

συστημάτων γεννήθηκε επίσης και από την πίεση για επιχειρηματική αριστεία, η 

οποία με την σειρά της αύξησε την πίεση για ευθυγράμμιση των συστημάτων 

διαχείρισης και των σχετικών με αυτά προτύπων (Karapetrovic S. 2002a). 

Από εμπειρικές μελέτες που έλαβαν χώρα ανά τον κόσμο για διάφορους 

οργανισμούς, που προχώρησαν σε ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης τους, 

προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, (Asif, M. et al, 2008). Συνοπτικά στον 

Πίνακα 3, αναφέρεται η χώρα, η μεθοδολογία, το μέγεθος του δείγματος και οι 

βιβλιογραφικές πηγές που διαθέτουν τις  έρευνες . 

 

Πίνακας 4: Εμπειρικές μελέτες για την ενσωμάτωση  

Χωρά 
Μέγεθος δείγματος 

/Μεθοδολογία 
Συγγράφεις 

Αυστραλία 
Μελέτη περίπτωσης 

τριών οργανισμών 

Zutshi & Sohal, 

2005 

Αυστρία 
Μελέτη περίπτωσης 

δυο οργανισμών 

Fresner & 

Engelhardt, 2004 

Κίνα 
Έρευνα σε 104 

οργανισμούς 
Zeng et al., 2007 

Αγγλία 
Έρευνα σε 28 

μικρομεσαίες 

Douglas & Glen, 

2000 
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επιχειρήσεις 

Αγγλία 

Έρευνα σε 150 

οργανισμούς, με βάση 

την θεωρία της ΔΟΠ 

Willkilson and 

Dale 2001 

Ιταλία 
Έρευνα σε 103 

οργανισμούς 
Salomone, 2008 

Δανία 

Συνέντευξη σε 2 

εταιρίες , 3 επίπεδα 

ενσωμάτωσης 

Jørgensen et al., 

2005 

Δανία 
Βιβλιογραφική μελέτη 

σε ένα οργανισμό 

Jørgensen et al., 

2007 

Τσεχία Ανάλυση ρίσκου Labodova, 2004 

 

Τα κυρία ευρήματα των ερευνών επικεντρώνονται στα οφέλη που προκύπτουν από 

την ενσωμάτωση αλλά και τους παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο για 

την επίτευξη της. Οι παράγοντες αυτοί είτε διευκολύνουν την διαδικασία (θετικοί 

καταλυτές) είτε προκαλούν εμπόδια (αρνητικοί καταλυτές). Η βιβλιογραφία δεν έχει 

εντρυφήσει αρκετά σε αυτή τη σημαντική πτυχή της διαδικασίας της ενσωμάτωσης. 

Παρακάτω, ο Πίνακας 2 δίνει μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα πιθανά 

οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός, υιοθετώντας την ενσωμάτωση 

διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης. Τα οφέλη που αναφέρονται 

κατηγοριοποιούνται σε βασικούς τομείς (η πρώτη στήλη) που είναι ζωτικής 

σημασίας για τις εταιρίες. Η βελτίωση παρατηρήθηκε στον τομέα τον εγγράφων, 

των απαιτήσεων των πελατών, της κουλτούρας και λειτουργίας της εταιρίας και της 

μείωσης του κόστους. Αυτά τα οφέλη ή πλεονεκτήματα όπως αναφέρονται σε 

κάποια άρθρα, αποτελούν όπως είναι λογικό αποτελούν και πιθανά κίνητρα για τους 

οργανισμούς ώστε να προχωρήσουν στην διαδικασία της ενσωμάτωσης (Asif et al, 

2008) . 

 

Πίνακας 5: Οφέλη από την ενσωμάτωση πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης 

Οφέλη Βιβλιογραφία 

   Μείωση των 
εγγράφων Εξάλειψη των διπλοεντυπων 

Douglas & Glen, 
2000; McDonald et 
al., 2003; Zutshi & 

Sohal, 2005 
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Προαπαιτούμενο από τον 
πελάτη για συνεργασία 

McDonald et al., 
2003 Απαιτήσεις 

πελατών Ενίσχυση της ικανοποίησης του 
πελάτη 

Douglas & Glen, 
2000; Zutshi & 

Sohal, 2005 
   

Μείωση 
Κόστους 

Μείωση των καταβαλλόμενων 
ποσών για λειτουργικά, 

ασφαλιστικά και 
κατασκευαστικά θέματα 

Jørgensen et al., 
2005, Wright, 2000, 

Douglas & Glen, 
2000, Zeng et al., 
2007, Zutshi & 

Sohal, 2005, 
McDonald et al., 

2003 
   

Βελτίωση στις λειτουργίες 

Fresner & 
Engelhardt, 2004, 
Jørgensen et al., 

2005,  McDonald et 
al., 2003 

Απλοποίηση συστημάτων 
Douglas & Glen, 
2000; Zutshi & 

Sohal, 2005 

Εξοικονόμηση χρόνου Zutshi & Sohal, 
2005 

Καλύτερη συνέργεια μεταξύ των 
συστημάτων του οργανισμού 

Rocha et al., 2007, 
Merce Bernardo et 
al, 2012, Simon A., 
Bernardo, M., 2014 

Ενοποίηση  εσωτερικών 
ελέγχων Salomone, 2008 

Ενοποίηση των εκπαιδεύσεων Salomone, 2008 
Κοινό πλαίσιο για συνεχή 

βελτίωση 
McDonald et al., 

2003 

Λειτουργικά  
οφέλη 

Συνολική βελτίωση της 
οργανωτικής απόδοσης 

McDonald et al., 
2003 

   
Καλύτερη κατανομή των πόρων Zeng et al., 2007 

Εξοικονόμηση των πόρων Salomone, 2008 Κατανομή 
και χρήση 
Πόρων Καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων Rocha et al., 2007 

   
Αλλαγή 

κουλτούρας 
Προώθηση της ομαδικής 

εργασίας Wright, 2000 
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Μεγαλύτερη αποδοχή από τους 
εργαζόμενους 

Zutshi & Sohal, 
2005 

Ενσωμάτωση της κουλτούρας 
της αλλαγής στον οργανισμό 

Wright, 2000; 
Zutshi & Sohal, 

2005 

Ενίσχυση της παρακίνησης των 
εργαζόμενων 

Simon A. et al, 
2012, Simon A., 

Bernardo, M., 2014 
Ενίσχυση επικοινωνίας μεταξύ 

διαφορετικών επιπέδων 
ιεραρχίας 

Simon A., Bernardo, 
M., 2014 

   

Ολιστική οπτική γωνία Zutshi & Sohal, 
2005 

Ενίσχυση δια τμηματικής 
επικοινωνίας 

Douglas & Glen, 
2000,  Wright 2000, 

Zutshi & Sohal, 
2005 

Καλύτερη εξωτερική εικόνα του 
οργανισμού Simon A. et al, 2012 

Μεγαλύτερη ευελιξία και 
ευκαιρίες να συμπεριληφθούν 

και άλλα συστήματα 

Merce B. et al 2012, 
Karapetrovic and 
Willborn 1998a 

Άλλα 
οφέλη 

Αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων Salomone, 2008 

 

 

3.5 Παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή της  ενσωμάτωσης 

 

Σύμφωνα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του διεθνή οργανισμού τυποποίησης ISO, 

πιθανοί λόγοι για τους οποίους μια εταιρία (μεσαίου μεγέθους) μπορεί να 

συναντήσει δυσκολία κατά την εφαρμογή της ενσωμάτωσης είναι δυο. Η δυσκολία 

στην κατανόηση των όρων και ορισμών του κειμένου και οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που συστήνει το πρότυπο. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι είναι ότι τα διάφορα 

πρότυπα διαχείρισης συστημάτων βασίζονται σε διαφορικά μοντέλα. Παρά την 

συμβατότητα των προτύπων και την απουσία αντιφατικότητας, η εφαρμογή από 

τους οργανισμούς είναι αρκετά δύσκολη. Ο οργανισμός για το λόγο αυτό προχωρά 

σε εναρμόνιση των μοντέλων για την διευκόλυνση των εταιριών.  

Στην βιβλιογραφία οι παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση της 

διαδικασίας της ενσωμάτωσης και κατά ένα τρόπο περιορίζουν και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της ποικίλλουν. Μια σύνοψη τους παρατίθεται στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 6: Παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή της ενσωμάτωσης 

Εμπόδια/Δυσκολίες Βιβλιογραφία 

Αντίσταση από τους υπαλλήλους 
Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 

Η έλλειψη τεχνογνωσίας και συμβούλων 
Συνέχεις αλλαγές κανονισμών και τις κατευθυντήριων 
γραμμών (πχ το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) 

Ανάγκη άμεσης αναφοράς αποτελεσμάτων 

Zutshi & 
Sohal, 2005 

 

  
Ασυμβατότητα μεταξύ των μοντέλων που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία 
Bernardo M. et 

al, 2012 
  

Η παρακίνηση των εργαζόμενων είναι παράγοντας κλειδί 
για την επιτυχία της ενσωμάτωσης 

Bernardo et 
al, 2012,   A. 
Simon et al 
2012, Zeng 

2007,   
  

Ο αριθμός και η αλληλουχία με την οποία εφαρμοστήκαν 
τα διαφορά συστήματα διαχείρισης διότι και τα δυο 

μπορεί να επηρεάζουν την διαδικασία 

Bernardo et 
al, 2009 

  
Η αντίσταση των εργαζόμενων κατά την εμπειρική 

μελέτη του 16 ήταν το πιο σημαντικό θέμα 
(Asif, M.,et 
al., 2009) 

  

Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων Simon A. et 
al, 2012 

Έλλειψη υποστήριξης από κυβερνητικούς παράγοντες Simon A. et 
al, 2012 

  

Έλλειψη δέσμευσης από την ανώτερη διοίκηση 

Simon A., 
Bernardo, M., 
2014, Zeng et 

all 2007 
 

Εξωτερικοί  παράγοντες 
Ανεπαρκής εναρμόνιση των προτύπων από το ISO 9000 
και ISO 14000 ( Karapetrovič και Willborn, 1998a). 
Διαφορές στα γενικά στοιχεία των προτύπων και τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις τους  (Matias και Coelho, 2002, 

Karapetrovič, 2002a, 2003,  Beckmerhagen et al., 2003). 

 
 
 
 

Zeng et all 
2007 
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Έλλειψη εμπειρίας  των συμβουλών και της χρήσης των 
συμβούλων,  δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένων 
συμβούλων  καθώς και η έλλειψη ικανότητας να 
πληρώσει και να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν  

κατάλληλη εκπαίδευση για να διατηρηθεί το σύστημα 
που εφαρμόζεται (Zutshi και Sohal, 2005b) 

Έλλειψη υποστήριξης από τους οργανισμούς 
πιστοποίησης (Zeng et al, 2007, Salomone, 2008) 

Εσωτερικοί παράγοντες 
Διαφορετικές αντιλήψεις του ποιοι είναι οι κύριοι 

ενδιαφερόμενοι , (δηλαδή, οι πελάτες, όπως ορίζεται στο 
πρότυπο ISO 9000: 2005), αλλά στο EMS είναι η 

κοινωνία στο σύνολό της, οι τοπικές κοινωνίες και η 
κυβέρνηση (Karapetrovič και Willborn, 1998a, 

Beckmerhagen et al, 2003, Zeng et al, 2007, Asif, M.,et 
al., 2009. 

 
Πιθανότητες αστοχίας από την δημιουργία  μια 

κατηγοριοποίησης συστημάτων από διαφορετικά πεδία 
ευθύνης (McDonald et al, 2003, Salomone, 2008). 

 
Η νοοτροπία των ανθρωπίνων πόρων, δεδομένου ότι η 
συμπεριφορά και η στάση των εργαζομένων μπορεί να 
επηρεάσει την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος 

(Matias and Coelho, 2002, Zutshi και Sohal, 2005b,  
Zeng et al., 2007, Asif et al., 2009).  

Αυτή η δυσκολία περιλαμβάνει το φόβο και την 
αντίσταση στην αλλαγή, προβλήματα επικοινωνίας και 
την απώλεια της «ιδιοκτησίας» των συστημάτων (Matias 

και Coelho, 2002, Zutshi και Sohal, 2005β, Zeng et 
al,2007, Asif et al., 2009) 

 
Η έλλειψη πόρων, για παράδειγμα, τα κεφάλαια και τις 

γνώσεις (Asif, M.,et al., 2009) 
 

Το υψηλό κόστος των πολλαπλών ελέγχων, ακόμα και 
όταν τα  συστήματα είναι ενσωματωμένα (Karapetrovič, 

2002α). 
 

Δυσκολίες στην προετοιμασία των εκθέσεων σχετικά με 
τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να είναι σε θέση να βελτιώσει το 

σύστημα (Zutshi και Sohal, 2005b). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeng et all 
2007 
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Απώλεια  της εξουσίας από κάποιους ρόλους στην 
ιεραρχία (Matias και Coelho, 2002- Karapetrovič, 2002a) 

και ο φόβος της απώλειας θέσεων εργασίας 
(Beckmerhagen et al., 2003). 

 

Δια λειτουργικές συγκρούσεις, δεδομένου ότι τα 
συμφέροντα και τα κίνητρα διαφέρουν (Karapetrovič και 

Willborn, 1998a). 
 

Έλλειψη γνώσης της διαδικασίας, με αποτέλεσμα η 
καθυστέρηση της διαδικασίας  ενσωμάτωσης λόγο 

ανάγκης για περισσότερο χρόνο, ώστε τα τμήματα  να 
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν το ενσωματωμένο 

σύστημα, το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει την εκτέλεση 
του συνόλου της εφαρμογής (Wilkinson και Dale, 2000, 
Zutshi και Sohal, 2005b, Zeng et al., 2007,  Salomone, 

2008). 
 

Προβλήματα που σχετίζονται με την οργανωτική 
κουλτούρα (Wilkinson και Dale, 1999c, 2000,  Zeng et 

al, 2007). 
 

Αυξημένη γραφειοκρατία, η οποία θα είναι πιο 
περίπλοκη σε ένα  ενσωματωμένο σύστημα  (IMS), ως 
αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης των συστημάτων 
(Matias και Coelho, 2002, McDonald et al, 2003). 

 
Δυσκολίες μετά την εφαρμογή του IMS, η οποία μπορεί 
να προκληθεί από τον αναποτελεσματικό σχεδιασμό ή  
εφαρμογή, επηρεάζοντας  την  ευελιξία του  οργανισμού  

(Asif et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο παράγοντας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον (και στην διαδικασία της 

ενσωμάτωσης) και έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τον ευρύτερο χώρο των 

οργανισμών είναι αυτός του ανθρωπίνου δυναμικού. Τα συστήματα του ανθρώπινου 

δυναμικού και γενικότερα αυτό πεδίο επιστήμης παίζει νευραλγικό ρολό στην 

πορεία των οργανισμών ή είναι παράγοντας κλειδί’ (Δερβιτσιώτης  2005). Στην 

συνέχεια θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του τομέα και του γενικότερου ρόλου 

του και μια αποτύπωση της βιβλιογραφίας που αναλύει τον ρόλο του σχετικά με την 

ενσωμάτωση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
4.1 Ορισμός και στόχοι της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Human  Resources 

Management, ΗRΜ) 

 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Human  Resources Management, ΗRΜ) 

σχετίζεται με όλες τις  πτυχές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

απασχολούνται και διοικούνται μέσα στον οργανισμό (Armstrong, 2014). 

Εναλλακτικά, ο Beer (et al 1984), όρισε το  ΗRΜ ως εξής: Η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που επηρεάζουν 

την φύση των σχέσεων μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων δηλαδη των 

ανθρώπινων πόρων. 

Οι δραστηριότητες αυτού του συστήματος διαχείρισης καλύπτουν τομείς όπως 

στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου, κοινωνική 

εταιρική ευθύνη, διαχείριση γνώσης, ανάπτυξη του οργανισμού, σχεδιασμό 

ανθρωπίνων πόρων, επιλογή, στρατολόγηση, αξιολόγηση απόδοσης, εκπαίδευση, 

ανταμοιβή, εργασιακές σχέσεις και υγιεινή και ασφάλεια (Gary Dessler, 2012). 

Οι στόχοι του ΗRΜ είναι σύμφωνα με τον Armstrong (2014), η διασφάλιση ότι ο 

οργανισμός είναι ικανός να επιτύχει διαμέσου του ανθρωπίνου δυναμικού του. 

Συγκεκριμένα: 

 

 Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στηρίζει τον οργανισμό να επιτύχει τους 

στόχους του, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντάς στρατηγικές που είναι 

ενσωματωμένες με τις επιχειρησιακές στρατηγικές  

 Συνεισφέρει στην διαμόρφωση κουλτούρας υψηλής απόδοσης  

 Διασφαλίζει ότι ο οργανισμός έχει εργαζόμενους με τις ικανότητες, τα ταλέντα 

και την δέσμευση που χρειάζεται  

 Δημιουργεί ένα θετικό και αμοιβαίας εμπιστοσύνης εργασιακό κλίμα μεταξύ 

διοίκησης και εργαζομένων  

 Ενθαρρύνει την εφαρμογή μιας προσέγγισής που έχει ως άξονα την ηθική για 

την διοίκηση των ανθρώπων  
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Οι Dyer and Holder 1998, περιέγραψαν τους στόχους του ΗR πολύ νωρίτερα το 

1988, με τις επικεφαλίδες : 

 

 Συνεισφορά (τι είδους συμπεριφορά περιμένει ο οργανισμός από τους 

εργαζόμενους ) 

 Σύνθεση (τι σύνθεση  προσόντων, αναλογία προσωπικού κτλ  ) 

 Ικανότητα (ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο ικανότητας ) 

 Δέσμευση (ποιο το επιθυμητό επίπεδο αφοσίωσης  και ταύτισης ) 

 

Οι στρατηγικές του ΗR ορίζουν τι προτίθεται ο οργανισμός να κάνει για τις 

πολίτικες και τις πρακτικές της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων (HRM) και πως 

πρέπει να συγχωνευθούν με την επιχειρησιακή στρατηγική. Οι Dyer and Reeves 

(1995), περιέγραψαν τις στρατηγικές του ΗR ως δέσμες που περιέχουν εσωτερικά 

πρακτικές ανθρωπίνων πόρων.  Η στρατηγική του ΗR χωρίζεται σε δυο τύπους: 

 

1. Γενική στρατηγική, πχ διοίκηση υψηλής επίδοσης, διοίκηση υψηλής 

δέσμευσης, διοίκηση  υψηλής συμμετοχής. 

2. Συγκεκριμένες στρατηγικές συνδεδεμένες με την εκάστοτε πτυχή της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων όπως η διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου, 

γνώσης, ταλέντων, σύστημα ανταμοιβών, δέσμευση, υπευθυνότητα, ανάπτυξη 

του οργανισμού, στρατολόγηση υποψηφίων, εργασιακές σχέσεις, ικανοποίηση 

εργαζομένων.  

 

Έχουν διεξαχθεί ποικίλες έρευνες οι οποίες αναλύουν την επιρροή  του συστήματος 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, δια μέσου των πρακτικών του, στην επίδοση  μιας 

επιχείρησης. Μερικές από τις έρευνες που αναφέρει ο Armstrong (2014) και 

αφορούν την συσχέτιση των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με την 

επίδοση  του οργανισμού, είναι οι : Guest et al (2000a), Patterson et al (1997), West 

et al (2002). Οι Simon A. και Bernardo, M., (2014) αναφέρουν την στρατηγική 

σημασία των πρακτικών του HRM στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

για τους οργανισμούς και τελικά την επιτυχία τους. 

 

4.2  Μηχανισμός λειτουργίας του αντίκτυπου του HRM στην επίδοση των 

οργανισμών 



 

Σύμφωνα με τον Armstrong (2014), ο Storey et al, (2009) παρατήρησε ότι ο 

μηχανισμός με τον οποίο το HRM επηρεάζει την επίδοση του οργανισμού 

λειτουργεί ως εξής: με κάποια φόρμουλα οι πολίτικές του HRM έχουν επίδραση 

πάνω στις πρακτικές του, οι οποίες ως αντάλλαγμα, επηρεάζουν την συμπεριφορά 

των εργαζόμενων, η οποία έχει αντίκτυπο στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στη 

αντίληψη των πελάτων για το τι έχει αξία. Με λίγα λόγια οι πρακτικές της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων ενισχύουν την επίδοση του οργανισμού (Εικόνα 8). 

Η άλλη πλευρά του νομίσματος παρουσιάζει τα γκρίζα σημεία των μελετών. 

Σύμφωνα με αυτά, υπάρχουν δυο παράγοντες που αποτελούν το μαύρο κουτί 

αναφορικά με την συσχέτιση HRM-επίδοση. Οι κρυμμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των παραγόντων που επηρεάζουν την αιτία και το αποτέλεσμα και οι αστάθμητοι 

παράγοντες Armstrong (2014). 

 

Εικόνα 8: Συσχέτιση HRM-επίδοσης οργανισμού   

 

 

Πηγή: Armstrong΄s Handbook of Human Resources Practice, Chapter 4, 2014 
 

 4.3 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και ενσωμάτωση 

 

 Όσο αφορά τον μηχανισμό, που περιεγράφηκε στην προηγουμένη παράγραφο, σε 

σχέση με την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διοίκησης (TQM, IMS), η θεωρία 

υποστηρίζει ότι συνδέονται, εφόσον η θετική επιρροή που θα επιτευχθεί από τις 

πρακτικές HRM στο σύνολο ανθρώπινου δυναμικού, θα δημιουργήσει πρόσφορο 

έδαφος για την επιτυχή εφαρμογή νέων εργαλείων διοίκησης, όπως η διοίκηση 

ολικής ποιότητας  (Dale, 1997). 

Στην αναφορά των παραγόντων που δεν διευκολύνουν την διαδικασία της 

ενσωμάτωσης (εμπόδια), αναφέρονται ευρήματα όπως: αντίσταση από τους 

υπαλλήλους, έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, δια λειτουργικές συγκρούσεις, δεδομένου 
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ότι τα συμφέροντα και τα κίνητρα διαφέρουν (Karapetrovič και Willborn, 1998a). 

κτλ. Επίσης στους παράγοντες που αναφέρονται ως οφέλη από την εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης αναφέρονται ευρήματα όπως: καλύτερη κατανομή των πόρων (Zeng 

et al., 2007), εξοικονόμηση των πόρων (Salomone, 2008), Καλύτερη αξιοποίηση 

των πόρων (Rocha et al., 2007), προώθηση της ομαδικής εργασίας (Wright, 2000), 

μεγαλύτερη αποδοχή από τους εργαζόμενους (Zutshi & Sohal, 2005), ενσωμάτωση 

της κουλτούρας της αλλαγής στον οργανισμό (Wright, 2000; Zutshi & Sohal, 2005, 

ενίσχυση της παρακίνησης των εργαζόμενων (A. Simon et al, 2012, Simon A., 

Bernardo, M., 2014), ενίσχυση επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών επιπέδων 

ιεραρχίας (Simon A., Bernardo, M., 2014). 

Οι παράγοντες αυτοί περιέχονται στο πεδίο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων 

και είναι σαφές ότι τα δυο αυτά πεδία (ενσωμάτωση και HRM), σχετίζονται και 

αλληλοεπηρεάζονται. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι 

αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τον ρόλο που 

διαδραματίζει το HR στην επιτυχή ή όχι εφαρμογής της ενσωμάτωσης είναι λίγες 

και τα ευρήματα σπάνια. 

Σύμφωνα με την οπτική, που αξιολογεί την διαθεσιμότητα και σπανιότητα των 

πόρων ενός οργανισμού, και τους καθιστά βάση για την δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Resources-Βased View RBV), υπάρχουν σε κάθε οργανισμό 

πόροι που είναι υψηλής αξίας δεν μπορούν αντιγραφτούν, είναι σπάνιοι και μη 

αντικαταστάσιμοι (Lado A. & Wilson M., 1994). Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 

και οι ανθρώπινοι πόροι και συνολικά αποτελούν την βάση για να δομηθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον οργανισμό (Lado A. & Wilson M., 1994). Η 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων παίζει σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση ότι οι 

εργαζόμενοι ενός οργανισμού, πληρούν αυτά τα κριτήρια.  

Η RBV έχει περιγράψει το θεωρητικό πλαίσιο για την συσχέτιση των στρατηγικών 

του HRM που σχετίζονται με την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων σε σχέση με την 

ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης (IMS). Σύμφωνα με αυτό, λόγο της 

ανομοιογένειας των πόρων που διαθέτει η κάθε επιχείρηση, η απόδοση και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα είναι διαφορετικά κάθε φορά (Simon A., Bernardo, 

M., 2014). Η ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης όπως QMS, EMS 

και άλλων συστημάτων, μπορεί να γίνει κατανοητή ως το οικοδόμημα από ένα 

αριθμό μοναδικών και δύσκολα μιμούμενων ικανοτήτων (Tarι and Molina-Azorín, 

2010). Η επιχείρηση θα καρπωθεί τα οφέλη της ενσωμάτωσης εφόσον είναι ικανή 

http://amr.aom.org/search?author1=Augustine+A.+Lado&sortspec=date&submit=Submit
http://amr.aom.org/content/19/4/699.abstract#aff-1
http://amr.aom.org/search?author1=Mary+C.+Wilson&sortspec=date&submit=Submit
http://amr.aom.org/search?author1=Augustine+A.+Lado&sortspec=date&submit=Submit
http://amr.aom.org/content/19/4/699.abstract#aff-1
http://amr.aom.org/search?author1=Mary+C.+Wilson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Azor%C3%ADn%2C+J+F
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να συντονίσει ένα αριθμό από ανομοιογενείς πόρους, συμπεριλαμβανόμενων και 

των ανθρωπίνων, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Οι πόροι μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι με την χρήση ειδικών 

τεχνολογιών και υλικών μέσων από την ύπαρξη υποδηλούμενων, μη ψηλαφητών 

χαρακτηριστικών, τα οποία είναι απαιτητά για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης 

(Tarι and Molina-Azorín, 2010). Οι στρατηγικής σημασίας πόροι είναι η δέσμευση 

της ανώτερης διοίκησης, η ομαδική εργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 

διοίκησης και εργαζομένων (Tarι and Molina-Azorín, 2010).    

Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο οργανισμός και ο κλάδος στον 

οποίο ανήκει. Έπειτα παρατίθεται μια εμπειρική μελέτη για τον οργανισμό και τον 

τομέα της ενσωμάτωσης σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 
5.1 Θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης  

 

Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης 

(Case Study).  

Η μελέτη περίπτωσης είναι μια στρατηγική έρευνας, της οποίας το διακριτικό 

χαρακτηριστικό είναι ότι εξετάζει  ένα σύγχρονο φαινόμενο μέσα στο πραγματικό 

του πλαίσιο και ειδικά όταν το φαινόμενο και το πλαίσιο δεν διαχωρίζονται με 

διακριτά όρια (Yin,1981).  

Τα διαφορετικά είδη των δεδομένων, των τρόπων συλλογής δεδομένων και των 

στρατηγικών έρευνας είναι καθοριστικά στο να ορίσουν τελικά τις μελέτες 

περιπτώσεων (Yin,1981). Τα δεδομένα σε ένα Case Study μπορεί να είναι ποιοτικά 

ή ποσοτικά, ενώ οι τρόποι συλλογής τους ποικίλουν. Η άμεση παρατήρηση και οι 

συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο είναι κάποιες από αυτές. Σε ένα Case 

Study μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των προαναφερθέντων. Επίσης οι 

ερωτήσεις σε μια στρατηγική Case Study, που απαντούν συνήθως στο πως, το γιατί 

και το τι, καθορίζουν το είδος σε μια από τις ταξινομήσεις τους ως επεξηγηματικά, 

εξερευνητικά και περιγραφικά (Yin, 2003). Στον συγκεκριμένο τρόπο έρευνας 

μπορούν να συμμετέχουν πολλές περιπτώσεις ή μια μοναδική (Yin,1981). Στην 

εργασία μελετάτε η περίπτωση ενός μόνο οργανισμού, το οποίο γεγονός αποτελεί 

περιορισμό στην γενίκευση των συμπερασμάτων  (Myrer 2001). 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Azor%C3%ADn%2C+J+F
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Azor%C3%ADn%2C+J+F
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5.2  Συλλογή Δεδομένων 

 

Για την συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιηθήκαν ποιοτικά δεδομένα τα οποία 

συλλέχθηκαν μέσα από άμεση παρατήρηση και δυο ερωτηματολόγια με ανοιχτές 

και κλειστές ερωτήσεις. Τα ποιοτικά δεδομένα χρησιμοποιηθήκαν για να αναλυθούν 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό από την οπτική γωνιά των 

συμμετεχόντων.( Eisenhardt 1989).  

 Το ερωτηματολόγιο-1,  χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

την ενσωμάτωση (Βούζας Φ., 1988), ενώ το ερωτηματολόγιο-2, σχετικό με την 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και την ποιότητα, κατασκευάστηκε στα πλαίσια 

έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι ερωτηθέντες απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο-1 σε ερωτήματα τριών βασικών κατηγοριών. Στην πρώτη 

υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του 

οργανισμού σχετικά με τα πρότυπα, στην δεύτερη σχετικά με την ισχύουσα 

κατάσταση όσο αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης ή όχι αυτών, και στην τρίτη 

κατηγορία εξετάζεται η πρόθεση του οργανισμού για τα μελλοντικά σχέδια του στον 

τομέα της ενσωμάτωσης. Το ερωτηματολόγιο-2, αποτελείται από μια σειρά 

ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα για την 

εφαρμογή των στρατηγικών της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων και την επιρροή 

τους στην ολική ποιότητα, των θετικών και αρνητικών παραγόντων για την 

βελτίωση της ολικής ποιότητας του οργανισμού. 

Οι ερωτηθέντες ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα της εταιρίας και σε διαφορετικά 

επίπεδα ιεραρχίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ώστε να αποφευχθεί η οποία 

προκατάληψη στις απαντήσεις (Miles and Huberman 1994). Ο Διευθυντής 

Ποιότητας, o Τεχνικός Διευθυντής μιας θυγατρικής, ο Γενικός Διευθυντής μιας 

θυγατρικής και η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού του ομίλου, ήταν οι 

συμμετέχοντες. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σταδιακά, σε διάστημα 30 

ημερών. Ο μέσος χρόνος κάθε συνέντευξης, μέσω των ερωτηματολογίων, ήταν 

περίπου 2 ώρες. Γραπτές σημειώσεις και επεξηγηματικές ερωτήσεις τέθηκαν 

τηλεφωνικά ή προφορικά ώστε να διευκρινιστεί η κάθε πτυχή του θέματος που 

μελετάτε στην εργασία. 

 

 

 



5.3 Η εταιρία 

 

Σύμφωνα με το δελτίο Στατιστικής Ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας 1994, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η εταιρία 

KLEEMANN κατατάσσεται στον κλάδο ‘κατασκευής  μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού’. Ειδικότερα ανήκει στον τομέα ‘κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης 

και διακίνησης φορτίων ‘ (κατηγορία 292.2). 

Η εταιρία Kleemann Hellas AEBE δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό κλάδο 

παραγωγής και εμπορίας εξαρτημάτων ανελκυστήρων και συγκεκριμένα στην 

παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα. Ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα ανελκυστήρα περιλαμβάνει: εξαρτήματα υδραυλικών και μηχανικών 

ανελκυστήρων, δηλαδη έμβολα, μονάδες ισχύος, εξαρτήματα ανάρτησης, 

ανυψωτικούς μηχανισμούς (υδραυλικούς και μηχανικούς), θαλάμους, 

ηλεκτρονικούς πίνακες και θύρες ανελκυστήρα . 

Η ίδρυση της εταιρίας έγινε τον Ιούνιο του 1983 με αρχική έδρα την Θεσσαλονίκη 

και έπειτα την βιομηχανική περιοχή του Σταυροχωρίου Κιλκίς. Η Εταιρία διαθέτει 

ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 45.000 m2 και συνολικά με τις θυγατρικές της 

55.000 m2. Το 2013 οι εργαζόμενοι που απασχόλησε ήταν 929.  

Αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα με ποσοστό 70% 

περίπου σε μονάδες εγκατάστασης. Στην ευρωπαϊκή αγορά συγκαταλέγεται στις 4 

μεγαλύτερες του κλάδου.  

  

                 Εικόνα 9: Πωλήσεις του ομίλου   

                  

     

Πηγή: Kleemann, http://www.kleemann.gr
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Ο Όμιλος Kleemann (Kleemann Group) περιλαμβάνει τις θυγατρικές:  

 Klefer: Εταιρία κατασκευής αυτόματων θυρών ανελκυστήρων με έδρα την 

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς  

 Kleemann Asansor: Δραστηριοποιείται στο εμπόριο ανελκυστήρων στην 

αγορά της Τουρκίας  

 Kleemann Liftovi: Εμπορική εταιρία ανελκυστήρων που δραστηριοποιείται 

στην αγορά της Σερβίας  

 Kleemann LIFT RO: Δραστηριοποιείται στο εμπόριο ανελκυστήρων στην 

αγορά της Ρουμανίας  

  Kleemann China: Παραγωγική μονάδα που ιδρύθηκε το 2011 προκειμένου 

να αναπτύξει δυναμικά τον όμιλο KLEEMANN και στην Κίνα.  

  Kleemann Lifts UK: Εμπορική εταιρία ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 

2012 και έχει έδρα το Oxfordshire της Αγγλίας.  

  Kleemann Russia: Εμπορική εταιρία ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 2013 

και δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρωσίας.  

 Kleemann Dizala D.o.o: Εμπορική εταιρία ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 

2015 και δραστηριοποιείται στην αγορά της Κροατίας  

 Kleemann Elevators Australia Pty. LIMITED: Εμπορική εταιρία 

ανελκυστήρων που ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στην αγορά 

της Αυστραλίας.  

 Germany Kleemann Aufzüge GmbH: Εμπορική εταιρία ανελκυστήρων που 

ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στην αγορά της Γερμανίας.  

5.3.1 Ιστορική αναδρομή  
 

Ο σημερινός πρόεδρος της εταιρίας, κάτοχος του μεγαλύτερου μεριδίου μετοχών, 

είχε ιδρύσει το 1970 τεχνική εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων. 

Από το 1974 η εταιρία άρχισε να δραστηριοποιείτε στις εισαγωγές εξαρτημάτων 

ανελκυστήρα. Στο τέλος της δεκαετίας ξεκίνησε η διείσδυση του υδραυλικού 

ανελκυστήρα στην αγορά που άλλαξε και ριζικά τα δεδομένα του κλάδου. Το 1981 

ο πρόεδρος της εταιρίας προέβλεψε την ανάπτυξη της αγοράς και διεξήγαγε έρευνα. 

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για την ίδρυση κατασκευαστικής πλέον 

εταιρίας. Οι φορείς της εταιρίας προσανατολίστηκαν σε γερμανική εταιρία με στόχο 

http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=58&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=59&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=60&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=61&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1344:KLEEMANN-CHINA&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1345:KLEEMANN-LIFTS-UK&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1595:KLEEMANN-RUSSIA&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1641:LEEMANN-DIZALA-D-o-o&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1642:KLEEMANN-ELEVATORS-AUSTRALIA-Pty&Itemid=60&lang=el
http://www.kleemann.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1652:Germany-KLEEMANN-Aufz%C3%BCge-GmbH&Itemid=60&lang=el
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την απόκτηση τεχνογνωσίας και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του σημερινού 

ομίλου. Παρακάτω οι ημερομηνίες σταθμός για την εξέλιξη της εταιρίας . 

                         Χρονολογίες- σταθμός στην εξέλιξη της εταιρίας  

 1983. Σύμβαση αγοράς τεχνογνωσίας από την Kleemann Hubtechnic GmbH 

Γερμανίας και σύσταση της ελληνικής εταιρίας ασανσέρ Kleemann.  

 1985. Ολοκλήρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.  

 1986. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας.  

 1999. Εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ίδρυση της 

Klefer Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς σε συνεργασία με την ισπανική Technolama-

Fermator  

 2000. Ίδρυση της Kleemann Asansor σε συνεργασία με την AMETAL στην 

Τουρκία  

 2001. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής μονάδας 

ηλεκτρονικών και αυτοματισμού στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.  

 2002. Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής μονάδας 

κατασκευής θαλάμων ασανσέρ και ανελκυστήρων, χωρίς μηχανοστάσιο, στη 

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.  

 2004. Εγκαίνια του κέντρου διανομών στον Ασπρόπυργο Αττικής.  

 2005. Ίδρυση της Kleemann Liftovi στη Σερβία.  

 2006. Ίδρυση της Kleemann Lift Ro στη Ρουμανία.  

 2009: Ίδρυση της Kleemann Dubai  

 2010: Ολοκλήρωση κατασκευής Πύργου Δοκιμών στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς (61m)  

 2011: Ίδρυση της Kleemann China  

 2012: Έναρξη δραστηριοτήτων της Kleemann Lifts UK στην Οξφόρδη  

 2012: Ίδρυση της Kleemann Russia (λειτουργία αρχικά ως γραφείο πωλήσεων 

από το 2011)  

 2015: Ίδρυση Kleemann Elevators Australia Pty. Limited στην Αυστραλία  

 2015: Ίδρυση Kleemann Aufzüge GmbH στη Γερμανία 

 

 

 



   Εικόνα 10: Οργανόγραμμα της εταιρίας 

 
        

Πηγή: Kleemann, http://www.kleemann.gr

 

5.3.2  Παρουσίαση του κλάδου 

 

Ο κλάδος  ‘κατασκευής  μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού’ διαχωρίζεται σε 

υποκλαδους  ανάλογα με  την δραστηριότητα των εταιριών που ανήκουν σε αυτόν. 

Ο κλάδος επηρεάζεται από την εξοικονόμηση ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την 

ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες και τους αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας. 

Τα προϊόντα του κλάδου διατίθενται σε τεχνικές εταιρίες εγκατάστασης και 

συντήρησης ανελκυστήρων. Παρουσιάζει υψηλό βαθμό καθετοποίησης και είναι 

μέσης έντασης και ζήτησης.  

Οι κατηγορίες, για τον τομέα κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης 

φορτίων του κλάδου, διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

1. Παραγωγής εξαρτημάτων: Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, οι οποίες παράγουν 

εξαρτήματα ανελκυστήρων.  

 

2. Εγκαταστάσεων και συντηρήσεων: Προμηθεύουν τον ανελκυστήρα στον 

κατασκευαστή του κτιρίου και αναλαμβάνουν την συντήρησή του.  
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3. Εμπορίας εξαρτημάτων ανελκυστήρων: Δραστηριοποιούνται μεταξύ των 

δυο ανωτέρω αλλά αναπτύσσονται έχοντας διαφορετική λειτουργική δομή.  

 

4. Προμήθειας ολοκληρωμένων ανελκυστήρων: Εξελιγμένη μορφή εταιρειών 

εμπορίας εξαρτημάτων, αφού είναι σε θέση να προμηθεύσουν τις εταιρείες 

εγκατάστασης με ένα πλήρες πακέτο εξαρτημάτων.  

 

Πολλές φορές τα όρια αλληλεπικαλύπτονται και ως συνέπεια, υπάρχουν εταιρείες οι 

οποίες συνδυάζουν τις ανωτέρω δραστηριότητες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λέγαμε 

ότι η αγορά ελέγχεται από εταιρίες δυο κατηγοριών: α) παραγωγής εξαρτημάτων,  

β)παραγωγής εξαρτημάτων και εγκατάστασης-συντήρησης των ανελκυστήρων. Η 

αγορά της συντήρησης είναι κύριος στόχος των παραπάνω εταιριών διότι προσφέρει 

ολοκληρωμένη λύση, στην οποία όμως δεν δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αναλυτικά 

για τον όμιλο : 

 

Στην  παραγωγή εξαρτημάτων, συγκαταλέγονται οι εταιρείες του Ομίλου : 

 

 Klefer a.e.,  

 Kleemann liftovi d.o.o. και η 

 Kunshan hk elevator systems LTD 

  

Στην  εμπορία εξαρτημάτων συγκαταλέγονται οι εταιρείες του Ομίλου: 

 

 Kleemann Asansor S.A.,  

 Kleemann LIFT RO S.R.L.,  

 Moda Lift Α.Β.Ε.Ε., 

 Kleemann LIFTS U.K. LTD και  

 Kleemann LIFTS RUS.  

 

Τέλος δραστηριοποιούνται και εταιρείες οι οποίες παράγουν και εμπορεύονται τα 

εξαρτήματα που απαρτίζουν τον ανελκυστήρα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις 

ανελκυστήρων, μια από αυτές είναι και η Μητρική Kleemann Hellas Α.Β.Ε.Ε. 
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5.3.2.1  Ανταγωνισμός 

 

Ο ανταγωνισμός του Ομίλου στην κατηγορία α, είναι μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες 

παραγωγής εξατομικευμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων.  

Συγκεκριμένα οι εταιρίες : 

 

 Algi , Γερμανία  

 Beringer , Ελβετία 

 Gmv , Ιταλία  

 Leistritz, Γερμανία 

 Morris, Ιταλία 

 Hidral, Ισπανία  

 La cabina, Ιταλία 

 

Στην κατηγορία β,  οι εταιρίες που αναφέρονται παρακάτω,  αποτελούν και πελάτες 

του ομίλου. Για τις  εταιρίες αυτές η κλεμαν  κατασκευάζει φασόν για διάφορα 

εξαρτήματα . 

 

 Schindler 

 Otis 

 Kone 

 

5.3.2.2  Προοπτικές του κλάδου  

 

Το εμπόριο του ανελκυστήρα καθορίζεται από ανοδική τάση λόγω παραγόντων 

όπως: 

 

1. Ανάκαμψη οικονομιών αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Ινδία και η Κίνα 

2. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι περισσότεροι από τους 

μισούς κατοίκους της γης θα ζουν σε πόλεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

πληθυσμός στη περιοχή της Μεσογείου εκτοξεύτηκε μέσα σε μια δεκαετία 

από 130,000 το 1991 σε 190.000 το 2001 και εκτιμάται ότι το 2015 θα φτάσει 

τις 250.000. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα 

ζουν σε μια έκταση ίση με το 4% της επιφάνειας του πλανήτη. 
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3. Προβλέπεται  ότι έως το 2030 τα 2/3 του πληθυσμού της γης θα ζουν σε 

πόλεις, ποσοστό πολύ αξιόλογο και ελπιδοφόρο για τον τομέα του 

ανελκυστήρα. 

4. Η αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα ανακαίνισης θα είναι ισχυρή λόγω της 

ανάγκης συμμόρφωσης στην επιβολή νέων κανονισμών ασφαλείας. H αγορά 

της ανακαίνισης αποτελεί άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των 

ανελκυστήρων γιατί αποτελεί πάνω από το 35% της συνολικής αγοράς 

ανελκυστήρων παγκοσμίως. 

5. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα περίοδο στην παγκόσμια 

αγορά υπάρχει μια τάση υπεροχής προϊόντων που έχουν καλύτερη ενεργειακή 

αποδοτικότητα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και έχουν βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας, άνεσης και αποδοτικότητας γεγονός που 

εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησής τους. 

 

5.3.3  Διαχείριση Ποιότητας  στην  KLEEMANN 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1, η ποιότητα εκφράζεται μέσω δυο 

διαφορετικών διεργασιών: του Ελέγχου ποιότητας και της Διασφάλισης ποιότητας. 

Στην Kleemann λειτουργεί το τμήμα διαχείρισης ποιότητας και υποστήριξης 

εργοστασίων το οποίο είναι υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση 

ποιότητας. Στα γενικότερα πλαίσια της ποιότητας, μέσα στα οποία η εταιρία 

επιθυμεί να λειτουργεί και να παρέχει στους πελάτες της, λειτουργεί τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης πελατών και τμήμα Τεχνικών Φακέλων και 

Πιστοποιητικών.  

5.3.3.1  Ποιοτικός Έλεγχος  

Ο ποιοτικός έλεγχος στην εταιρία διενεργείτε σε δυο επίπεδα. Από εξειδικευμένους 

εργαζόμενους του τμήματος ποιοτικού ελέγχου (ελεγκτές) αλλά και από τους ίδιους 

εργατοτεχνίτες που κατασκευάζουν το προϊόν. Διενεργείται καθ' όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της εταιρίας και είναι ενταγμένος απόλυτα 

στο σύστημά της. Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται σε τρεις κατευθύνσεις.  

1. Στις αγοραζόμενες  α' ύλες και τα εξαρτήματα  

2. Στα ενδιάμεσα προϊόντα (δειγματοληπτικά) 
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3. Στο τελικό προϊόν (ελέγχεται 100% ) 

Σε όλα τα υποσυστήματα του προϊόντος όπως π. χ. συγκρότημα εμβόλου - 

κυλίνδρου, βαλβίδα ασφαλείας, ελαστικός σωλήνας, ειδικά σασί κ.τ.λ. 

διενεργούνται 100% έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα τους. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

αξιολογούνται και αν απαιτηθεί εκτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται με σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό, όργανα και 

συσκευές που είναι διακριβωμένες, στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου καθώς 

επίσης και σε εξωτερικά εργαστήρια διακρίβωσης οργάνων, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται πραγματική ακρίβεια μετρήσεων.  

5.3.3.2  Διασφάλιση ποιότητας  

Η Kleemann ως ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία με 8 θυγατρικές, τζίρο 100 

εκατομμυρίων ετησίως και πάνω από 1000 εργαζομένους, ανέπτυξε διάφορα 

συστήματα διαχείρισης που της επιτρέπουν να επιτυγχάνει τους στόχους της. Η 

αγορά των ανελκυστήρων είναι μια απαιτητική αγορά όπου η ποιότητα παίζει 

καθοριστικό ρόλο για την εξασφάλιση μεριδίου αγοράς. Επιπλέον η νομοθεσία θέτει 

ζητήματα ασφάλειας, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια μη εφαρμογής προτύπων 

ποιότητας και όχι μόνο, σε έναν όμιλο του μεγέθους της Kleemann. Το  Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην Kleemann έχει στόχο να παράγει 

και να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως προβλέπονται από 

την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Τα πρότυπα για τα διάφορα συστήματα 

διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρία και σύμφωνα με τα οποία  έχει πιστοποιηθεί 

είναι: 

 

 Σύστημα Διαχείρισης  της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε συμφωνία 

με  το Πρότυπο  OHSAS 18001:2007  

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 

14001: 2004   

 Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 

9001 : 2008 
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 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

παραρτήματος ΧΙΙΙ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΝ81.1 & 

ΕΝ81.2 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το Πρότυπο ENISO 

14006 : 20011 

 

5.3.3.3  Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση  

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, απαρτίζεται από τεχνικούς και 

μηχανικούς εκπαιδευμένους πλήρως στο προϊόν. Λειτουργεί επι 24 ωρου βάσεως 

και συνοπτικά παρέχει: 

♦ Την τηλεφωνική ή onsite υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς στα 

πλαίσια της εγγύησης και όταν κρίνεται απαραίτητη.  

♦ Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, πριν και μετά την πώληση στη γλώσσα 

του πελάτη 

♦ Τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και οργανωμένες αποθήκες προϊόντων και 

ανταλλακτικών για άμεσες παραδόσεις  

♦ Τα τακτικά ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους, τους 

πελάτες και τους συνεργάτες της εταιρίας, σχετικά με την ασφάλεια και τις 

διεθνείς εξελίξεις στο χώρο  

♦ Τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης, όπου το τεχνικό προσωπικό των 

πελατών της εταιρίας καταρτίζεται πρακτικά και θεωρητικά σε θέματα 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα  

 

5.3.3.4 Τμήμα Τεχνικών Φακέλων και Πιστοποιητικών 

 

Στόχος του τμήματος Τεχνικών Φακέλων και Πιστοποιητικών είναι: η 

αναβάθμιση του τεχνικού φακέλου παραλαβής ανελκυστήρα και των 

πιστοποιητικών για όλα τα προϊόντα της εταιρίας, Και  η συστηματική εφαρμογή 

της τεχνογνωσίας της εταιρίας σε θέματα συμμόρφωσης των προϊόντων μας με 

βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα με την εγγύηση Kleemann.  Το  συγκριμένο  τμήμα  

έχει ως βασικές δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού του :  
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o Την σύνταξη τεχνικών φακέλων παραλαβής ανελκυστήρα για παραγγελίες 

πακέτων και μη πακέτων, Ελλάδας και Εξαγωγών, σε όλες τις γλώσσες.  

o Την διαχείριση των πιστοποιητικών όλων των προϊόντων όλων των 

εργοστασίων της εταιρίας  

o Την συμβουλευτική υποστήριξη προς τους πελάτες Ελλάδας και  Εξαγωγών 

και τα τμήματα της εταιρίας σε θέματα: τεχνικών φακέλων παραλαβής 

ανελκυστήρα, πιστοποιητικών, κανονισμών και προτύπων  

o Την επικοινωνία  με φορείς πιστοποίησης (Tüv-Austria Hellas, Tüv-Nord, 

Liftinstituut, κ.λπ.), στη φάση παραλαβής των ανελκυστήρων που σχετίζεται 

κυρίως με διευκρινίσεις για την άμεση επίλυση προβλημάτων, στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό. 
 

5.3.4  Βραβεύσεις  του ομίλου KLEEMANN  

 

H εταιρία Kleemann βραβεύτηκε από την ICAP με το βραβείο True Leader τον 

Οκτώβριο 2013. Αυτό σημαίνει ότι το 2012 ο όμιλος της Kleemann 

συμπεριλαμβάνεται στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους, συγκαταλέγεται στους 

200 ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που συνεχώς αυξάνεται, 

βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου. Επίσης διαθέτει υψηλό ICAP Score 

(Διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας που κυμαίνεται από Β2 έως Α1).  

Η εταιρία Kleemann βραβεύτηκε από την ΕΛ.Α.Μ. (Ελληνική Ακαδημία 

Μάρκετινγκ) τον Νοέμβριο, 2013,  με το δεύτερο βραβείο «Made in Greece» για 

την καινοτομία των προϊόντων της, και με το τρίτο βραβείο «Made in Greece» 

εξαγωγικής αριστείας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

6.1  Αποτελέσματα 

 

Η εταιρία, και συγκεκριμένα η μητρική, είναι πιστοποιημένη σε τέσσερα συστήματα 

διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 

9001:2008, ISO 14006:20011. Η θυγατρική της (KLEFER) είναι πιστοποιημένη 

σύμφωνα με το  ISO 9001:2008. Η διαχείριση των συστημάτων γίνεται κεντρικά 

από τον Executive Manager of Quality του ομίλου, ο οποίος επικεντρώνεται στο 
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9001 και κυρίως σε θέματα ποιότητας προϊόντος. Ο τεχνικός ασφαλείας 

διαχειρίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα συστήματα 14001, 14006, OHSAS 18001, 

λόγο της τεχνικής εξειδίκευσης που απαιτείτε. Η θυγατρική λόγο μεγέθους, δεν 

ακολουθεί τις ανάγκες της μητρικής σε αριθμό πιστοποιητικών και περιορίζεται 

στην χρήση του ISO 9001:2008. 

Για την μητρική, που διαμορφώνει την πολιτική και την κουλτούρα του ομίλου, η 

πρώτη πιστοποίηση έγινε για το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε 

συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008, έπειτα ακολούθησε το Σύστημα 

Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:2007), τρίτο 

το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) και τέταρτο το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14006:20011). Η εταιρία είναι 

προσανατολισμένη στην διοίκηση ολικής ποιότητας και αυτό φάνηκε από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων για τον λόγο εφαρμογής των συγκεκριμένων 

συστημάτων διαχείρισης (‘1.1.1: οι λόγοι είναι εσωτερικοί, όπως η βελτίωση του 

οργανισμού και της διοίκησης’ ). Το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης 

αφορά καθολικά τον όμιλο. Όσο αφορά τα θετικά στοιχειά της εφαρμογής των 

προτύπων και κατά κοινή ομολογία οι ερωτηθέντες απάντησαν πως  βελτιώνει την 

επίδοση. Ακολουθεί η βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, η ικανοποίηση του 

πελάτη και η βελτίωση του management. Το πιο ισχυρό αρνητικό κομμάτι, 

σύμφωνα πάντα με του ερωτηθέντες, είναι τα υψηλά κόστη που απαιτούνται για να 

συντηρούνται τα συστήματα διαχείρισης. Σε αυτά τα κόστη συμπεριλαμβάνονται οι 

πολλαπλοί έλεγχοι που απαιτούνται για να διατηρηθεί το επίπεδο εφαρμογής των 

προτύπων αλλά και να διασφαλίζεται η πιστοποίηση. Κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη 

και κατανόηση της εφαρμογής των προτύπων γίνεται εσωτερικά στην εταιρία, από 

ομάδες που συστήνονται ειδικά για αυτό το σκοπό. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι 

επιλέχθηκαν  μόνο στην περίπτωση της θυγατρικής η οποία τους χρησιμοποιεί για 

τον έλεγχο των εγγράφων αλλά και τον σχεδιασμό των προτύπων . 

Στον οργανισμό δεν εφαρμόζεται κάποιο πιστοποιημένο πρότυπο σχετικό με την 

ικανοποίηση των πελατών. Σύμφωνα με τον διευθυντή ποιότητας υπάρχει πρόθεση 

για την απόκτηση του ISO 10002. Για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 

ικανοποίηση των πελατών, το τμήμα διαχείρισης ποιότητας επικοινωνεί άμεσα μαζί 

τους τηλεφωνικά ή μέσω email. Επίσης συλλέγει πληροφορίες και από 

ερωτηματολόγια τα οποία διανέμει στους πελάτες. Η εταιρία  χρησιμοποιεί και ένα 

άλλο τρόπο για να συστηματοποιήσει τον έλεγχο της ικανοποίησης των πελατών ή 
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διαφορετικά να έχει υπό έλεγχο τον αριθμό παραπόνων τους. Μέσα από το τμήμα 

του  service και το τμήμα επιστρεφόμενων προϊόντων, παραλαμβάνει το παράπονο 

του πελάτη για το προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία και το καταγραφεί σε ειδικά 

έντυπα. Έπειτα γίνεται ανάλυση των παραπόνων σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα. Ακολουθούν ενέργειες για την  

επίλυση των προβλημάτων ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα. 

Στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν υπάρχει ιδιαίτερα οργανωμένη 

δραστηριότητα. Η εταιρία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο όσο αφορά ενέργειες με 

χαρακτήρα κοινωνικής ευθύνης.  

Τα ευρήματα σχετικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης δείχνουν πως ο όμιλος 

παρόλο που είναι προσανατολισμένος σε συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, 

δεν είναι εξοικειωμένος πλήρως με τον όρο. Η ενσωμάτωση λαμβάνει χώρα 

τμηματικά, δηλαδή αφορά συγκεκριμένους τομείς των προτύπων. Συγκεκριμένα τα 

πρότυπα OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 14006:20011 έχουν αρκετά 

στοιχειά ενσωμάτωσης. Μέσα από την ανάλυση των κοινών στοιχειών των 

προτύπων επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση τους. Η διοίκηση εφαρμόζεται από το ίδιο 

άτομο, έχουν κοινά εγχειρίδια, κοινές διαδικασίες και κοινά καταγεγραμμένα 

αρχεία. Ο σχεδιασμός, οι εσωτερικοί έλεγχοι και η επικοινωνία είναι επίσης 

ενσωματωμένα. Όσο αφορά τις πολιτικές και τους στόχους των προτύπων OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2004, η ενσωμάτωση χαρακτηρίζεται ως μερική από τον 

υπεύθυνο. Η ενσωμάτωση επιλέχθηκε για αυτά τα πρότυπα λόγο του κοινού πεδίου 

εφαρμογής τους αλλά και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Οι δυσκολίες που 

αναφέρει ο διαχειριστής τους αφορούν, με βαθμό δυσκολίας το 3 (5 είναι το 

μέγιστο), την ελλιπή υποστήριξη από τους φορείς πιστοποίησης και τις 

διαφορετικές νόρμες των μοντέλων. Έπειτα η έλλειψη εταιρικής κουλτούρας πάνω 

στο θέμα ενσωμάτωση είναι ένας ακόμη σημαντικός αρνητικός παράγοντας.  Το 

θετικό αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της απόδοσης και η καλύτερη οργάνωση.  

Όσο αφορά του ελέγχους αυτοί γίνονται εσωτερικά μια φορά τον χρόνο ώστε να 

πιστοποιηθεί η εταιρία στα αντίστοιχα πρότυπα.  Η διαδικασία του ελέγχου από  τις 

ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα περιλαμβάνει και προτάσεις που θα 

βελτιώσουν την ενσωμάτωση σε διάφορα πεδία εφαρμογής των προτύπων. 

Για τον Executive Manager of Quality και κεντρικό διαχειριστή των συστημάτων 

διαχείρισης οι βασικοί λόγοι που δεν προχώρησε η εταιρία σε καθολική 

ενσωμάτωση μέχρι σήμερα, είναι η έλλειψη των πόρων, το διαφορετικό πεδίο 
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δράσης τους και η ταχύτητα με την οποία επιθυμεί ο όμιλος να διαχέεται η 

πληροφορία (θεωρώντας ότι η ενσωμάτωση θα ήταν επιβραδυντικός παράγοντας). 

Η έλλειψη πόρων δίνεται ως αίτιο και από τον τεχνικό διευθυντή της θυγατρικής. 

Ως δευτερεύοντες  λόγοι αναφέρονται: η ασυμβατότητα μεταξύ των προτύπων και η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για ενσωμάτωση. 

Μελλοντικά, υπάρχει θετική στάση του ομίλου απέναντι στην πλήρη υιοθέτηση της 

ενσωμάτωσης. Τα οφέλη που θεωρούν τα στελέχη ότι μπορεί να αποκομίσει η 

εταιρία από μια μελλοντική ενσωμάτωση είναι κατά κύριο λόγο η απλοποίηση των 

εγγράφων. Στα θετικά της ενσωμάτωσης αναφέρεται και η ενδεχόμενη βελτίωση 

της εταιρικής κουλτούρας και επικοινωνίας. Ως πιθανό μειονέκτημα θεωρούν την 

γραφειοκρατία, την μη ευθυγράμμιση με τους εταιρικούς στόχους και την 

εξαφάνιση της μοναδικής ταυτότητας ορισμένων διαδικασιών που ορίζεται από τα 

πρότυπα. Επίσης τα κόστη για την εκπαίδευση ενός τοσο μεγάλου εγχειρήματος 

όπως η ενσωμάτωση, συγκαταλέγεται στα αρνητικά της επικειμένης εφαρμογής της. 

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού όπως ήταν αναμενόμενο, παίζει σημαντικό 

ρόλο και σε αυτόν τον οργανισμό. Ο οργανισμός, μέσα από το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού, που στελεχώνεται από 13 άτομα, εφαρμόζει σχεδόν όλες τις πρακτικές 

αυτού τους συστήματος διαχείρισης (παράγραφος 5.1). Ο οργανισμός, ειδικά μετά 

το 2008 (έναρξη περιόδου οικονομικής κρίσης για την εταιρία), έστρεψε την 

προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό, για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Κατά την άποψη των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των υπόλοιπων 

ερωτηθέντων, η εφαρμογή των πολιτικών και των πρακτικών του HRM, δημιουργεί 

στην εταιρία ένα πρόσφορο έδαφος, για να ευδοκιμήσουν νέα συστήματα διοίκησης.  

Εμπειρικά από το 2008 έως το 2015 στον οργανισμό έγιναν μια από σειρά από 

αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, 

αλλά και αλλαγές όπως αυτή της αντικατάστασης του πληροφοριακού συστήματος 

του οργανισμού (ERP). Η αντίδραση-αντίσταση στην αλλαγή, ή διαφορετικά η 

δεκτικότητα των ανθρώπων, είχε σημαντικές διακυμάνσεις. Η σταδιακή μείωση της 

αντίστασης και η αποδοχή των αλλαγών χαρακτηρίζει το σημείο που βρίσκεται η 

εταιρία αυτή την στιγμή. Σε αυτό το διάστημα των οκτώ ετών, το HRM έπαιξε 

πρωταρχικό ρόλο στο αποτέλεσμα, μέσα από τις δράσεις του (εκπαίδευση, 

αξιολόγηση, επικοινωνία, στρατολόγηση και επιλογή εργαζομένων, ανταμοιβές). Η 

ενσωμάτωση δεν έχει λάβει χώρα σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρξει αντίδραση από 

το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού στην εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

7.1  Συμπεράσματα 

 

Τα ευρήματα για τον οργανισμό, μέσα από την μελέτη περίπτωσης, στηρίζονται σε 

μεγάλο βαθμό από αντίστοιχα ευρήματα διαφορών μελετών της βιβλιογραφίας. 

Όπως αναφέρει ο Karapetrovic, S., (2002a), το ποιο διαδεδομένο μονοπάτι που 

ακολουθεί ένας οργανισμός είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο, το πρώτο σύστημα 

διαχείρισης που αποκτά είναι το QMS.  Στο ίδιο άρθρο αναφέρει ότι σε μερικές 

περιπτώσεις τα συστήματα OHSAS 18001 και 14001 ενσωματώνονται πρώτα, 

(όπως συμβαίνει και στην υπό μελέτη εταιρία), και έπειτα συγχωνεύονται με το 

QMS. Οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής τους (Karapetrovič και Willborn, 1998a). 

και η ελλιπής υποστήριξη από τους φορείς πιστοποιήσεις (Zeng et al, 2007, 

Salomone, 2008), αποτελούν τα βασικά εμπόδια που συνάντησε ο τεχνικός 

ασφαλείας κατά την ενσωμάτωση. Επίσης τα υψηλά κόστη που απαιτούνται για την 

εφαρμογή και συντήρηση τέτοιων συστημάτων, που προέρχονται κατά κύριο λόγο 

από τα κόστη των πολλαπλών ελέγχων, είναι από τα βασικά αρνητικά της 

ενσωμάτωσης (Karapetrovič, 2002α). Το θετικό αποτέλεσμα ήταν η καλύτερη 

οργάνωση (McDonald et al., 2003).  

Για τον Executive Manager of Quality και τον τεχνικό διευθυντή της θυγατρικής, η 

έλλειψη των πόρων (A. Simon, et al, 2012) και η ταχύτητα με την οποία επιθυμεί ο 

όμιλος να διαχέεται η πληροφορία (θεωρώντας ότι η ενσωμάτωση θα ήταν 

επιβραδυντικός παράγοντας (Zutshi και Sohal, 2005b), αποτελούν πρόκληση για την 

υιοθέτηση της στρατηγικής ενσωμάτωσης . 

Ο Dale (1997) υποστήριξε ότι η εφαρμογή των πολιτικών και των πρακτικών του 

HRM, ενισχύουν την επιτυχή υιοθέτηση διοίκησης ολικής ποιότητας, γεγονός το 

οποίο παρατηρήθηκε και στην στρατηγική που εφαρμόζει το HRM στον οργανισμό. 

Οι  Matias and Coelho, (2002), Zutshi και Sohal, (2005b),  Zeng et al., (2007), Asif 

et al., (2009), υποστήριξαν ότι  η συμπεριφορά και η στάση των εργαζομένων 

μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος. Το HRM που 

εφαρμόζει ο οργανισμός είναι προσανατολισμένο σε αυτή την φιλοσοφία και το 

γεγονός ότι σταδιακά μειώθηκε η κάμψη των εργαζόμενων και οι αλλαγές 

επιτεύχθηκαν, υποστηρίζεται από την θεωρία.  
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Επίσης σύμφωνα με την θεωρία RBV, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για έναν 

οργανισμό, δημιουργείται με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει ο 

οργανισμός, τα οποία είναι σπάνια και δεν είναι εύκολο να αντιγράφουν (Lado A. & 

Wilson M., 1994). Η ανάγκη για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έστρεψε την προσοχή 

της ανώτερης διοίκησης στο ανθρώπινο δυναμικό για να το επιτύχει, γιατί 

αντιλήφθηκε αυτό που υποστήριξαν οι Tarι and Molina-Azorín, (2010). Ότι δηλαδη, 

η επιχείρηση θα καρπωθεί τα οφέλη της ενσωμάτωσης εφόσον είναι ικανή να 

συντονίσει ένα αριθμό από ανομοιογενείς πόρους, συμπεριλαμβανόμενων και των 

ανθρώπινων, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Οι πόροι μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι με την χρήση ειδικών 

τεχνολογιών και υλικών μέσων, αλλά από την ύπαρξη υποδηλούμενων, μη 

ψηλαφητών χαρακτηριστικών, τα οποία είναι απαιτητά για την εφαρμογή της 

ενσωμάτωσης (Tarι and Molina-Azorín, 2010).  

Ολοκληρώνοντας την προσπάθεια αποτύπωσης της διαδικασίας της ενσωμάτωσης 

και του παράγοντα του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε αυτήν καταλήγουμε στο ίδιο 

σημείο που διατυπώθηκε στην εισαγωγή. Οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιβιώσουν. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης και 

η επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό από το οποίο αποτελείται μια εταιρία, είναι 

δυο καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος Ο όμιλος Kleemann είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

οργανισμούς της Ελλάδας, απασχολώντας πάνω 1100 εργαζόμενους το 2016. Η 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα συστήματα είναι εμφανής και δυναμική στο 

πέρασμα του χρόνου, σε ολόκληρο τον οργανισμό. Νέα ή προϋπάρχοντα συστήματα 

διοίκησης βρίσκουν ευρύ πεδίο εφαρμογής στον οργανισμό. Παρόλο που το 

κομμάτι της ενσωμάτωσης βρίσκεται σε αρχικό στάδιο στην εταιρία αυτή, οι 

προθέσεις για το μέλλον είναι θετικές. Η ανώτερη διοίκηση προτίθεται να 

αποκτήσει περισσότερα πρότυπα και να προχωρήσει σε ενσωμάτωση αυτών, μέσα 

από την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο οργανισμός με όραμα 

την συνεχή ανάπτυξη, επικεντρώνεται στους ανθρώπους που συνθέτουν την δομή 

του, με όλα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. 

Ο οργανισμός ξεκάθαρα προσανατολίζεται στις αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας. 

Η διοίκηση υπό το πρίσμα της ολικής ποιότητας αναμφισβήτητα αυξάνει τις 

πιθανότητες για αποτελεσματικότερη διοίκηση και κατά επέκταση αποδοτικότητα 

μέσα στους οργανισμούς. Η ενσωμάτωση όπως ορίστηκε στα προηγούμενα 

http://amr.aom.org/search?author1=Augustine+A.+Lado&sortspec=date&submit=Submit
http://amr.aom.org/content/19/4/699.abstract#aff-1
http://amr.aom.org/search?author1=Mary+C.+Wilson&sortspec=date&submit=Submit
http://amr.aom.org/search?author1=Mary+C.+Wilson&sortspec=date&submit=Submit
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Azor%C3%ADn%2C+J+F
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Azor%C3%ADn%2C+J+F
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κεφάλαια απαιτεί την συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και των ανθρώπων για να 

επιτευχθεί. Το γεγονός αυτό από μονό του δρα ενδυναμωτικά όσο αφορά την 

ομαδικότητα και την ανάγκη επίτευξης αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αλλά και 

μέσα από το καθαρά τεχνικό κομμάτι της ενσωμάτωσης, που συνενώνει διαδικασίες 

και υιοθετεί μια ολιστική οπτική γωνία των πραγμάτων, ένας οργανισμός του 

βεληνεκούς της Kleemann έχει να αποκομίσει πολλαπλά οφέλη. Η καλλιέργεια της 

ανάλογης κουλτούρας (δηλαδη συνένωση με σκοπό την εξοικονόμηση, ολική 

ποιότητα), η προώθηση της ομαδικής εργασίας και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα 

συστημάτων διοίκησης και του ρόλου τους είναι μερικές προτάσεις που θα 

μπορούσε να μελετήσει ο οργανισμός αν θέλει να προχωρήσει στο πεδίο της 

ενσωμάτωσης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1  

 
Company’s name    

Quality manager’s name    

Date    

 
 

 

1. Management systems implemented  

 

1.1. What management systems are in place? Can you tell us in which year they were implemented and in which order? 

 

ISO 9001: 2008 

ISO 14001: 2004 

OHSAS 18001: 2007 

SA 8000: 2008 

Others 
  
1.1.1. What was the implementation reason for each system?  

  

 Customers’ pressure 

 Competence pressure 

 Internal, such as improving organization and management 

 Others 
 

1.1.2. For each system, did you realize the implementation internally or an external consultant helps you? 

 

1.2. What is the scope of the implementation?  

 

 Only a specific process 

 Only a specific line of products 

 The entire organization 
 

1.3. For each system, could you enumerate a pair of positive aspects of its implementation and a pair of negative aspects? 

 

Positive aspects Negative aspects 

Better management More bureaucracy  

Better internal communication Little cooperation among departments 

Improving performance Little personnel implication 

Improved customer satisfaction High maintenance costs 

More efficiency  
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1.4. Regarding customer satisfaction, do you have any procedures standardized? 

 

Code of conduct for customer satisfaction (ISO 10001) 

Complaints handling in organizations (ISO 10002) 

Dispute resolution external to organization (ISO 10003) 

Monitoring and measurement of customer satisfaction (ISO 10004) 
 

1.4.1. Which methodology do you use to gather customer satisfaction data? 

 

Direct surveys: in person or online 

Indirect information: media reports, competence reports, etc.  

 
 

 

1.4.2. In case you have had unsatisfied customers, what actions did you take to solve the problem? How do you maintain and 

improve customer satisfaction? 

1.5. Regarding Corporate Social Responsibility, what is your organization doing? 

 

Global Reporting Initiative 

Management system implemented (SA 8000, AA 1000, etc.) 

 
1.5.1. If the organization is doing something on CSR, what has been the impact on the organization? 

 

Human resources behaviour 

Internal organization (decision-making) 

Corporate image 

Financial 
 

2. Systems integration  

 

2.1. Are your systems integrated?  

(Integration means managing different systems as a unique system. That is, instead of managing each 

system separately, the systems are managed as if they were only one)  
 

2.2. Why did you decide to integrate your systems? Or not to integrate them? 

 

2.3. What aspects are more integrated?  

 

Not integrated: systems are managed independently  

Partially integrated: some aspects of the systems are managed as a unique system 

Fully integrated: all aspects of the systems are managed as a unique system 
 

Aims 

 Not integrated 
Partically 

integrated 

Fully 

integrated 
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Policy    

Objectives    

 

Resources  

Human resources 

Not integrated 

(different 

people) 

 Fully 

integrated 

(same people) 

System managers    

Inspectors (shop-

floor) 
 

 
 

Documentation 

resources 
Not integrated 

Partically 

integrated 

Fully 

integrated 

Manual    

Working procedures    

Working instructions    

Records     

 

Processes 

 Not integrated 
Partically 

integrated 

Fully 

integrated 

Planning     

Internal audits    

System review    

Nonconformities 

control 
 

 
 

Preventive and 

corrective actions 
 

 
 

Product realization    

Resource 

management 
 

 
 

Determination of 

requirements 
 

 
 

System imporvement    

Documentation 

control 
 

 
 

Record control    

Internal 

communication 
 

 
 

 

2.4. To integrate the systems, which approach was used?  

 

Analysis of common elements 

Own model 

A system model, such as process approach or PDCA 
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2.5. Regarding the audits: 

 

 I

n

te

r

n

al 

E

xt

er

na

l 

 

  ... the same for all norms 

  ... the same for some norms:...................... 

Auditors or team 

auditors  

are....     ... different 

  ... simultaneously for all norms 

  ... simultaneously for some norms:.............. 

Audits are realized...   

  ... in different periods of time 

  ... as a unique integrated system 

  ... as interrelated systems  

Auditors or team 

auditors  

audit the implemented 

norms...  
  ... as separate systems  

  ... a unique audit plan and a unique final resport  

  
... a unique audit plan and different final reports  

for each norm  

Audits of different 

systems  

use... 

  
... different audit plans and final reports for 

each norm  

  ISO 19011 

  Other: ................ 

  None 

Audit is realized 

following  

a guideline...  

  Don’t know 

  ...  less than 6 months 

  ... between 6 months and less than 1 year  

Audits frequency is...  

  ... between  1 and 3 years 

  ... only detects nonconformities  

  
... suggests opportunities to improve each norm 

implementation  

  
... suggests opportunities to improve systems 

integration  

Audit... 

  
... suggests opportunities to improve each norm 

implementation and systems integration 

 

 

2.6. Do you have information on how external audits are performed? Do the internal auditors work with the external auditors? 

 

2.7. a) In case you integrate your systems… 

Did you find any difficulty during the process of integration? 

 

(1- not important; 5- very important) 
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Difficulties found during the integration  Importance 

Lack of integration guidelines (books, papers, documents, ...)  1 2 3 4 5 

Lack of management support and commitment 1 2 3 4 5 

Lack of certification bodies support  1 2 3 4 5 

Lack of human resources 1 2 3 4 5 

Lack of internal organizational culture 1 2 3 4 5 

Different norm models (PDCA, process approach,...)  1 2 3 4 5 

Differences between some common elements of the norms 

(internal audit, policy, ...) 
1 2 3 4 5 

Differences in the scope of the standards  1 2 3 4 5 

Lack of collaboration among departments  1 2 3 4 5 

Lack of specialized auditors  1 2 3 4 5 

Lack of technical support (integration in the ERP, ...) 1 2 3 4 5 

Lack of consultants’ support  1 2 3 4 5 

Ineffective implementation of the first system  1 2 3 4 5 

Time required to integrate  1 2 3 4 5 

Lack of human resources’ motivation 1 2 3 4 5 

Difficulties in finding common denominators 1 2 3 4 5 

Others: ………………………………….. 1 2 3 4 5 

 

2.7. b) In case you did not integrate… 

  What are the motives to not integrate? 

 

(1- not important; 5- very important) 

Main reasons to not integrate the norms Importance 

Difficulties in understanding the standard (lack of knowledge)   1 2 3 4 5

Many requirements of new standards  1 2 3 4 5

Incompatible or very different standards (incompatibilities) 1 2 3 4 5

Lack of resources 1 2 3 4 5

Lack of interest to do it 1 2 3 4 5

They are areas/departments completely independents 1 2 3 4 5

To go faster 1 2 3 4 5

Fear of job loss through amalgamation 1 2 3 4 5

Do not know it was possible 1 2 3 4 5

Others: 1 2 3 4 5

 

2.8. After finishing the process, do you think it was beneficial for the organization?  

 

Take profit of synergies 

More efficient 

Better internal organization 

 
2.9. Did you measure it? 

 

Number of complaints 
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Cost reduction 

Increase market share 
 

2.10. Could you highlight a pair of advantages and a pair of disadvantages of integration?  

 

              (1- not important; 5- very important) 

Advantages of the integration Importance 

Improve understanding and use of managent systems  1 2 3 4 5 

Higher possibilities to include new systems  1 2 3 4 5 

Task simplification (documentation control, requeriments, etc.) 1 2 3 4 5 

Improveefficiency (cost reduction, avoid duplication of efforts, 

etc.) 

1 2 3 4 5 

Better use of internal and external results  1 2 3 4 5 

Better organization image  1 2 3 4 5 

Better organization strategy  1 2 3 4 5 

Improve personnel motivation  1 2 3 4 5 

Elimination of barriers betweeb departments and better 

collaboration 

1 2 3 4 5 

High implication of stakeholders  1 2 3 4 5 

Better organizational culture  1 2 3 4 5 

Better communication 1 2 3 4 5 

Others: ....................................................................... 1 2 3 4 5 

 

 

              (1- not important; 5- very important) 

Disadvantages of the integration Importance 

More bureaucracy 1 2 3 4 5 

Training costs 1 2 3 4 5 

Disappearance of unique identities 1 2 3 4 5 

Misalignment of operational goals 1 2 3 4 5 

Others: ....................................................................... 1 2 3 4 5 

 

2.11. To manage the system/s, do you use any software?  

 

3. Future  

 

3.1. Are you planning to implement more systems in the future?  

Which systems? 

Why? 

If yes, will you integrate them?  

 

3.2. Will you renew your certifications or will go for other new certifications? 

 

3.3. Are you planning to leave standards implementation and implement 

management models such as EFQM? 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2   

     

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

1. Επωνυμία οργανισμού: _____________________________________________________ 

2. Όνομα και θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο  

3. Όνομα: ________________________________________________  Θέση:   

4. Τηλέφωνο: _______________________  fax: _____________________________________ 

5. Email: ___________________________ 

6. Η προέλευση των κεφαλαίων της επιχείρησης σας είναι (βάλτε Χ στην απάντηση) 

1. Αμιγώς Ελληνική 

2. Αμιγώς ξένη 

3. Πλειοψηφία Ελληνική 

4. Πλειοψηφία ξένη 

 

7. Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση (ποσοστό %)  

1. Εργαζόμενοι στην Παραγωγή ……………… 

2. Διοικητικό Προσωπικό  ……………………. 

3. Στελέχη ……………………………………. 

 

8. Ποιες από τις παρακάτω μεταβολές έγιναν το εργατικό δυναμικό της επιχείρησή σας τα τελευταία 

δυο (2) χρόνια  

 

1=ΣημαντικήΜμείωση   2=Μείωση,   3=καμμία Μεταβολή,   4=Αύξηση,   5=Σημαντική Αύξηση,    

 

1.  2.  3.  4.  5.  

9 Μέσος Αριθμός Ετών προϋπηρεσίας /απασχόλησης εργαζομένων 

 

0-1   1-2          2-5.      5-10             10και πάνω  

10. Χρονολογία πρώτης πιστοποίησης: _________  
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11. Πρότυπο πρώτης πιστοποίησης:1.  ISO9001:1994   2.  ISO9002:1994 3.  ISO9001:2000  

Φορέας πιστοποίησης: _______________________________________________________________  

12. Σε περίπτωση που η πρώτη πιστοποίηση ήταν κατά πρότυπο του 1994: 

13.Έχετε μεταβεί στο πρότυπο  ISO9001:2000;                 ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ: 

14.Χρονολογία πιστοποίησης κατά ISO9001:2000: ______  

15.Χρονολογία έναρξης της προσπάθειας εφαρμογής του ευρωπαϊκού μοντέλου επιχειρηματικής 

αριστείας: _______________ 

16. Χρονολογία βράβευσης: __________ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Μεμονωμένα στοιχεία ερευνών  

 

Αφοσίωση-δέσμευση στην ΔΟΠ 

Σε σχέση με τη διοίκηση ολικής ποιότητας, σε ποιο βαθμό.....  

 

1. Η Βελτίωση της Ποιότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην οργάνωσή 

σας:  

 

2. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας Ποιότητας στην  

οργάνωσή σας;  

 

3. Η ανώτατη διοίκηση κάνει γνωστή τη δέσμευσή της για  τη ΔΟΠ σε όλα τα 

τμήμα της επιχείρησης  

 

4. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ΔΟΠ το οποίο είναι γνωστό σε 

όλους στην επιχείρηση;  

 

5. Οι στόχοι και οι πολιτικές ποιότητας γίνονται κατανοητές και αποδεκτές σε όλη 

την επιχείρηση;  
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6. Οι επικεφαλείς των τμημάτων δέχονται να αναλάβουν ευθύνη για τη βελτίωση 

της ποιότητας;  

 

7. Κάθε τμήμα αξιολογείται με βάση στόχους και κριτήρια βελτίωσης της 

ποιότητας;  

 

8. Η επιχείρησή σας συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές για να βελτιώσει 

διαδικασίες, προϊόντα, και υπηρεσίες;  

 

9. Η επιχείρησή σας ζητά την ανατροφοδότηση από τους πελάτες για  την ποιότητα 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της;  

 

10. Χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας τεχνικές ποιότητας όπως ο στατιστικός έλεγχος 

διεργασίας για να ελέγξει και να βελτιώσει την ποιότητα;  

 

Αποτελεσματικότητα ΔΟΠ 

Σε σχέση με τη διοίκηση ολικής ποιότητας, πόσο επιτυχής......  

 

1. Εφαρμόζει η επιχείρησή σας  κάποιο πρόγραμμα ΔΟΠ;  

 

2. (Σχετικά με τους ανταγωνιστές σας) το πρόγραμμα ΔΟΠ βελτίωσε  την ποιότητα 

των προϊόντων σας;  

 

3. (Σχετικά με τους ανταγωνιστές σας) το πρόγραμμα ΔΟΠ βελτίωσε  την ποιότητα 

των υπηρεσιών σας;  

 

4. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στην ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων σας;  

 

5. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη μείωση των cycle times των προϊόντων και των 

υπηρεσιών σας;  

 

6. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στην ενίσχυση της φήμης της επιχείρησής σας όσον 

αφορά την ποιότητα;  

 



79 | Σ ε λ ί δ α  

 

7. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη βελτίωση της γενικής αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησής σας;  

 

8. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη μείωση του αριθμού των παραπόνων των 

πελατών που δέχεστε  

 

9. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη μείωση του αριθμού χαμένων προθεσμιών 

(missed deadlines);  

 

10. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη μείωση των υπερβάσεων κόστους;  

 

11. Το πρόγραμμα ΔΟΠ στόχευε στη μείωση των απουσιών των εργαζομένων και 

του ποσοστού αποχώρησης εργαζομένων και στελεχών από την επιχείρηση. 

 

 

Εμπόδια στη ΔΟΠ  

Σε ποιο βαθμό είναι κάθε ένας από τους ακόλουθους παράγοντες εμπόδιο στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας (ΔΟΠ) στην επιχείρησή σας  

 

1. Η έλλειψη συντονισμού και σύνδεσης των προγραμμάτων ΔΟΠ με άλλα 

συστήματα και πρωτοβουλίες της επιχείρησης  

  

2. Οι πιέσεις για βραχυπρόθεσμη βελτίωση αποδοτικότητας-παραγωγικότητας 

 

3. Η συγκεντρωτική διοίκηση 

 

4. Ο συχνή εναλλαγή μεσαίων και ανώτερων στελεχών  

 

5. Η έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ποιότητα 

 

6. Η έλλειψη απτών βελτιώσεων της ποιότητας (παραδείγματος χάριν, ταμειακή 

ευρωστία, μείωση παραπόνων, κτλ)  

 

7. Η μη ύπαρξη σαφών και ποσοτικοποιημένων στόχων βελτίωσης της ποιότητας 
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8. Η αποστροφή της ανώτερης διοίκησης στη ΔΟΠ  

 

9. Το συνδικαλιζόμενο εργατικό δυναμικό  

 

10. Η έλλειψη στήριξης και δέσμευσης της ανώτερης διοίκησης  

 

11. Η έλλειψη ενός πρότυπου καλής εφαρμογής της ΔΟΠ  

 

12. Το συνεχώς επιδεινωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον   

 

Βοηθητικοί –διευκολυντικοί παράγοντες ΔΟΠ  

Μέχρι ποιο βαθμό είναι κάθε ένας από τους ακόλουθους παράγοντες ένας βοηθητικός 

παράγοντας της ΔΟΠ προσπάθειας στην οργανωσιακή ή εργασιακή σας μονάδα;  

 

1. Στήριξη και δέσμευση της ανώτερης διοίκησης  

 

2. Στήριξης και δέσμευσης μεσαίων στελεχών  

 

3. Διοικητική υποστήριξη πρώτης-γραμμής 

 

4. Συμβουλές από τρίτα πρόσωπα  

 

5. Διαθεσιμότητα πόρων (χρήματα, προσωπικό, και τα λοιπά) για ΔΟΠ  

δραστηριότητες  

 

6. Νομισματικές ανταμοιβές για τις δραστηριότητες ΔΟΠ 

 

7. Συνδικαλιζόμενο εργατικό δυναμικό  

 

8. Διοικητική αποκέντρωση της αρχής λήψης αποφάσεων  

 

9. Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων  
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Σημασία των συστημάτων HR (Human Resource) για να υποστηρίξουν τη 

ΔΟΠ  

Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι κάθε ένα από αυτά τα συστήματα για να 

υποστηριχθούν οι στόχοι της  βελτίωσης της ποιότητας (ΔΟΠ);  

 

1. Συστήματα κατάρτισης και ανάπτυξης εργαζομένων 

 

2. Συστήματα σχεδιασμού εργασίας  

 

3. Συστήματα επιλογής προσωπικού 

 

4. Συστήματα εξέλιξης και προαγωγών των εργαζομένων 

 

5. Συστήματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας (career development) 

 

6. Συστήματα επικοινωνιών (προς τα κάτω)  

 

7. Συστήματα επικοινωνιών (προς τα πάνω)  

 

8. Συστήματα αμοιβών  

 

9. Συστήματα αναγνώρισης και υποκίνησης εργαζομένων 

 

10. Συστήματα αξιολόγησης απόδοσης  

 

 

Ο ρόλος της ΔΟΠ στη λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Σε σχέση με το ρόλο της βελτίωσης της ποιότητας (ΔΟΠ) στις λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι ποιο βαθμό έχει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων..... 

 

1. Έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία ότι άλλα τμήματα της επιχείρησης είναι εσωτερικοί 

πελάτες του τμήματος προσωπικού;  
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2. Έχει προσπαθήσει να αξιολογήσει το επίπεδο ικανοποίησης από τις 

δραστηριότητες και τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την επιχείρηση;  

 

3. Έχει μετρήσει και αξιολογήσει τις πρακτικές του τμήματος του σε σύγκριση με 

τις καλύτερες πρακτικές σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (benchmarking);  

 

4. Έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία ποιότητας (όπως εργαλεία στατιστικού ελέγχου 

όπως ιστογράμματα, pareto charts, διαγράμματα αίτιου-αποτελέσματος κτλ) για να 

βελτιώσει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών του;  

 

5. Έχει καθιερώσει και οργανώσει δια-τμηματικές ομάδες εργασίας για να επιλύσει 

τα προβλήματα ποιότητας μέσα απο τις υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα 

προσωπικού ;  

 

6. Έχει προσπαθήσει να μειώσει τους χρόνους εκτέλεσης έργου (cycle time) στην 

παροχή υπηρεσιών σε άλλα τμήματα της επιχείρησης;  

 

7. Έχει καθορίσει  συγκεκριμένους και ποσοτικοποιημένους στόχους βελτίωσης της 

ποιότητας για το τμήμα προσωπικού;  

 

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΑΠ 

 

1. Η επιχείρηση έχει επιτύχει τη δημιουργία ισχυρής και συνεκτικής εταιρικής 

εικόνας  

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

2. Η επιχείρηση έχει επιτύχει τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος 

απαλλαγμένου  από το φόβο και τη δυσπιστία 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

3. Η επιχείρηση έχει επιτύχει να απαλείψει τα δια-τμηματικά εμπόδια και 

προστριβές 
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0.  1.  2.  3.  4.  5.  

4. Η επιχείρηση έχει επιτύχει τη μετάβαση από τη φιλοσοφία της ατομικότητας 

στη φιλοσοφία της ομαδικότητας και της συνεργασίας 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

5. Η επιχείρηση έχει επιτύχει την εγκατάλειψη των παλαιών συμβόλων δύναμης 

και κύρους 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

6. Η επιχείρηση έχει επιτύχει αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από το 

ανθρώπινο δυναμικό 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

7. Ευθύνη του προσωπικού για λήψη αποφάσεων και δράση σε θέματα που 

αφορούν την καθημερινή του εργασία 

0.  1.  2.  3.  4.  5.  

 

 


	                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
	Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO, κάποια πρότυπα συστημάτων διαχείρισης  ανήκουν σε μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως δομής υψηλού επιπέδου (High Level Structure – HLS). Αυτό κατά κύριο λόγω σημαίνει ότι περιέχουν όρους και ορισμούς που είναι κοινοί, γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για οργανισμούς που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις δυο ή και περισσότερων πρότυπων συστημάτων διαχείρισης ταυτόχρονα (ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement). Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης, που προέρχεται από την ενσωμάτωση δυο, τριών ή και περισσότερων συστημάτων διαχείρισης που ενδεχομένως εφαρμόζει ένας οργανισμός, ονομάζεται Integrated management system (IMS) και η διαδικασία ενσωμάτωσης ονομάζεται Integration. Στο επόμενο κεφαλαίο θα αναπτυχθούν διεξοδικά οι παραπάνω όροι. 
	5.3.3  Διαχείριση Ποιότητας  στην  KLEEMANN 
	8. Ποιες από τις παρακάτω μεταβολές έγιναν το εργατικό δυναμικό της επιχείρησή σας τα τελευταία δυο (2) χρόνια  
	ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΑΠ 


