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Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών και
της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς και το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλη τη
διαδικασία προσαρμογής και αλλαγής νοοτροπίας της επιχείρησης. Στο πρώτο
κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και οι αρχές
που την διέπουν, αναπτύσσονται οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί από
τους μέντορες της ποιότητας και γίνεται η ανασκόπηση των βραβείων ποιότητας. Στο
δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσεται διεξοδικά η σχέση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με
το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα, πως θα μπορούσε το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού να συμβάλει στην εφαρμογή της ολικής ποιότητας μέσα από τον
προσανατολισμό όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης προς αυτή την
κατεύθυνση. Το τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει την ποιοτική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε δύο ελληνικές εταιρίες συμβούλων στην Θεσσαλονίκη, τις
Euroconsultants και Euroaction A.E, προκειμένου να μπορέσω να δω στην πράξη πως
εφαρμόζονται οι αρχές της ολικής ποιότητας αλλά και πως μπορεί η διοίκηση να
αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της και να του δώσει κίνητρα ώστε να γίνει
περισσότερο αποδοτικό. Τέλος, παραθέτονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία
είναι αρκετά ενθαρρυντικά αν αναλογιστεί κανείς την οικονομικο-πολιτική κατάσταση που
βιώνουμε και τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα.

2

Abstract
The current Master Thesis examines the implementation of the Total Quality
Management (TQM) philosophy and principles within the operations of an organization
and the significant role that the Human Resources Management (HRM) department
can serve to this major change. The first chapter focuses on the identification of the
concept and the fundamental principles of TQM on the basis of literature review. It is
also represented the perspective and the main points of the propositions of each
Quality Guru. Furthermore, it is reported the well recognized Quality Award Models. In
the second chapter the writer tries to develop the relationship between TQM and HRM.
More specific, the HRM is able to plan a vital role in implementing and maintaining a
total quality management process across the entire organization. It is the firm’s most
appropriate department and its contribution is essential in order, the organization, to
overcome resistance to change and moving toward a total commitment to TQM. The
third chapter includes the qualitative research that was conducted in two consulting
firms in Thessaloniki, Greece (Euroconsultants and Euroaction Inc.). The whole process
was astonishingly helpful and enlightening because I had the chance to discover and
understand the actual implementation of TQM principles. To be more specific, it is
analyzed, the way the Senior Management uses in order to convey its commitments to
all organizational members and what kind of motivation and reward system it is used in
order to empower their employees. In conclusion, are represented the findings of the
research, which are encouraging, considering the economical and political conditions
and the challenging environment in private sector that we experience in Greece.
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Εισαγωγή
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία
εξέλιξη της τεχνολογία, οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση και την εφαρμογή νέων
διαστάσεων και εργαλείων προκειμένου να ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων
προϊόντων ή υπηρεσιών τους και να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα πλαίσια
της ανταγωνιστικής αγοράς και του οικονομικού γίγνεσθαι.
Για το λόγο αυτό ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως αρχίζουν να
μυούνται και να υιοθετούν τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality
Management). Η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα
ζητήματα στην ιστορία της διοίκησης. Έχει θεωρηθεί από πολλούς ερευνητές ως ένα
“κοινωνικό ζήτημα” (Hackman and Wageman, 1995), ως ένας “περιεκτικός τρόπος για
να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και ποιότητα του οργανισμού” (Hunt, 1993) και ως ένα
“νέο παράδειγμα στο management” (Spencer, 1994; Grant et al. 1994; Tuttle, 1991). Η
διατύπωσή της μπορούμε να πούμε πως έγινε από τους, επονομαζόμενους “quality
gurus” (μέντορες της ποιότητας), Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa και Crosby,
καθώς και κατά την ανάπτυξη και κυριαρχία των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην
παγκόσμια αγορά.
Εδώ και μερικές δεκαετίες, από το 1980, η διοίκηση ολικής ποιότητας έχει αρχίσει
να εφαρμόζεται ως ένα εργαλείο management παγκόσμιου βεληνεκούς. Πολλοί
οργανισμοί και επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, έχουν
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της προκειμένου να δημιουργήσουν προϊόντα
και υπηρεσίες που είναι περισσότερο αποτελεσματικά και ποιοτικά, να αναπτύξουν την
ικανοποίηση των πελατών τους, να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να
αυξήσουν την απόδοση της παραγωγής τους, καθώς και να μειώσουν τα κόστη
παραγωγής τους (Youssef, 1996). Μάλιστα, έρευνες έδειξαν πως οι κάτοχοι των
βραβείων ποιότητας όπως το “Malcolm Baldridge National Quality Award”, έχουν
εμφανίσει ανώτερες οικονομικές συνέπειες συγκριτικά με εταιρίες που δεν εφαρμόζουν τις
αρχές ολικής ποιότητας ή δεν έχουν κάποια πιστοποίηση πάνω σε αυτές (Hansson and
Eriksson, 2002).
Η υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας όσο
αποτελεσματική και αν είναι σε θεωρητικό επίπεδο, δεν αποτελεί πανάκεια λύση και
μορφή σίγουρης επιτυχίας για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που θα την
εφαρμόσουν. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή της διοίκησης ολικής
ποιότητας, παίζει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού το οποίο έχει αναπτύξει την
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κατάλληλη τεχνογνωσία και κατέχει την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα
που αφορούν τη διαδικασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,
τη διαδικασία στελέχωσης και επιλογής του προσωπικού, τη διαδικασία αξιολόγησης
απόδοσης και επιβράβευσης των εργαζομένων καθώς και την απαραίτητη ευελιξία να
συνεργαστεί με την ανώτερη διοίκηση και να συμβάλει στην αλλαγή νοοτροπίας μέσα
στην επιχείρηση (Clinton, Williamson, Bethke, 1994). Έτσι, γίνεται κατανοητό πως η
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management), μπορεί να
λειτουργήσει ως καταλύτης για την εφαρμογή της ολικής ποιότητας μέσα στην
επιχείρηση (Palo and Padhi, 2005).
Με αφορμή το παραπάνω ζήτημα ασχολείται η παρούσα διπλωματική εργασία,
η οποία εκπονείται στα πλαίσια της εξειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του
διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Στο
πρώτο, γίνεται εκτενή επισκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας, του ρόλου που διαδραματίζει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην
αποτελεσματική εφαρμογή της ποιότητας στην επιχείρηση καθώς και τη σχέση που
υπάρχει ανάμεσά τους. Στο πρακτικό μέρος της διπλωματικής, περιγράφεται και
αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο ελληνικές εταιρίες με πιστοποιήσεις
ποιότητας ISO, την Euroconsultants και την Euroaction, γίνεται η διερεύνηση των
δραστηριοτήτων τους, διαπιστώνεται κατά πόσο η διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας μέσα
από τις πολιτικές που ακολουθεί πιστεύει, επενδύει στους ανθρώπους της και
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξή και ικανοποίησή τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτήν.
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Βιβλιογραφική επισκόπηση
Κεφάλαιο 1
1.1 Διοίκηση ολικής Ποιότητας
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι μία
φιλοσοφία και στρατηγική που ασχολείται με τον πελάτη. Στην εποχή μας είναι στενά
συνδεδεμένη με τη διοίκηση του οργανισμού κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν όπου
αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη και η εφαρμογή της ήταν αμφισβητήσιμη (R.
Jagadeesh, 1999). Η λέξη «ολική» υποδηλώνει πως όλα τα μέλη του οργανισμού
κάνουν προσπάθειες για να επιτύχουν τους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού για
την ικανοποίηση των πελατών μέσω συστηματικών και εκτεταμένων προσπαθειών για
βελτίωση των προϊόντων. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη
κοινού οράματος, αποστολής, σχεδίων για υλοποίηση καθώς και στην αναζήτηση
τρόπων για να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση (M. Milflora Gatchalian, 1997). Τέτοιου είδους
συμμετοχή των εργαζομένων και εμπλοκή τους στις διαδικασίες του οργανισμού, έχουν
ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους
εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα καθώς και να τους
δώσουν την ικανότητα να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις στο μικρότερο δυνατό
χρόνο και με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο (L.A. Dobrzanski, M.T. Roszak, 2008).
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι μία προσέγγιση που θα λύσει όλα τα
προβλήματα του οργανισμού με κάθε κόστος. Είναι μία συστηματική προσέγγιση για την
επίτευξη ποιότητας και βελτίωσης των διαδικασιών ώστε να υπάρξει ικανοποίηση του
πελάτη. Η επιτυχία είναι το ήμισυ της εφαρμογής της. Δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη
και ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να καταβάλει ανάλογη προσπάθεια. Για παράδειγμα,
δεν είναι εφικτό να υπάρχει πλήρη στήριξη από όλα τα μέλη του οργανισμού, κάποια
μέλη θα είναι περισσότερο καχύποπτα από κάποια άλλα σχετικά με τις αποφάσεις της
διοίκησης να επιτύχει καλύτερες προδιαγραφές προϊόντος. Πολλοί οργανισμοί δεν
κατάφεραν να εφαρμόσουν με επιτυχία στο σύστημα ποιότητας λόγο προβλημάτων
στην δομή της επιχείρησης. Κάποια από αυτά τα προβλήματα που εμπόδισαν την
εφαρμογή της είναι η μη επαρκή επικοινωνία μέσα στον οργανισμό, μη επαρκή
κατανόηση του σκοπού και της αποστολής του οργανισμού από τους εργαζομένους,
έλλειψη πίστης στη φιλοσοφία και τις πρακτικές του TQM, μη παραγωγικός συντονισμό
των εργαζομένων σε ομάδες (A.F.Kennedy, L.Schleife, 2007)
Η διοίκηση της ποιότητας είναι ο τρόπος που η επιχείρηση διοικείται , είναι κάτι το
οποίο την βοηθάει να αποκτήσει εφικτή επιτυχία στην απόδοση και στα αποτελέσματά
της καθώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξασφαλίζοντας μακροχρόνια οικονομική
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επιτυχία και ικανότητα να «συναντά» τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και των
εργαζομένων της (J. Michalska-Cwiek, 2009).

1.2 Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
1.Ηγεσία
Η ηγεσία είναι η ικανότητα κάποιου να μπορεί να εμπνέει εμπιστοσύνη και
υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού (DuBrin, 1995). Η έννοιά της
ηγεσίας ωστόσο περιλαμβάνει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι για
παράδειγμα η ικανότητα του ηγέτη για μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και διαύγεια
στο όραμα και τους στόχους του οργανισμού, την ικανότητα να καθοδηγεί τους
εργαζομένους, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους και τις προσπάθειές τους καθώς και να
σχεδιάζει και να εφαρμόζει αλλαγές στον οργανισμό με στόχο την αποδοτικότερη
ανάπτυξή του (Anderson, 1994). Σύμφωνα με τους Juran και Gryna (1993), ορισμένα
γνωρίσματα της ηγεσίας που θα πρέπει να διαθέτουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη
προσδιορίζονται ως εξής: Ικανότητα καθιέρωσης πολιτικών ποιότητας, κατάρτισης και
ανάπτυξης ποιοτικών στόχων, να παρέχει πόρους και υποστήριξη στην επίλυση
προβλημάτων καθώς και να δίνουν το ερέθισμα για συνεχή βελτίωση.
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (1994) και το Βραβείο ποιότητας Malcolm
Baldrige (1999) αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ηγεσία στη
δημιουργία των στόχων, στις αξίες και τα συστήματα που διέπουν την προσπάθεια για
συνεχή βελτίωση των επιδόσεων. Επιπλέον, η αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της
ηγεσίας και της ευθύνης τονίζεται και από τους Γκουρού της ποιότητας όπως οι Deming,
Crosby και Juran, οι οποίοι παρά τις διαφορές στις απόψεις τους, συγκλίνουν στο ότι η
έννοια της ηγεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και μέσω αυτής μπορούν να επιτευχθούν
ριζικές αλλαγές σε έναν οργανισμό αλλά και μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί πως για να υπάρξει επαρκής ηγεσία για να
εφαρμοστούν οι αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας, είναι ζωτικής σημασίας να
υπάρξει ισχυρή δέσμευση από την ανώτερη διοίκηση τους οργανισμού. Η έλλειψη
ισχυρής δέσμευσης από τη μεριά της ανώτατης διοίκησης είναι ένας από τους λόγους
αποτυχίας εφαρμογής των πρακτικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Brown, 1994).
Παρόλα αυτά η δέσμευσης από την διοίκηση δεν είναι πανάκεια ˙ είναι, επίσης, σημαντικό
η διοίκηση να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες για την εφαρμογή της
ποιότητας, θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές τις
δραστηριότητες καθώς επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τους εργαζομένους ώστε να
αποκτούν γνώση και πρόσβαση στην ποιότητα (DuBrin, 1995).
Ένας ηγέτης για να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός δεν θα πρέπει να
σταματά να μαθαίνει και να αναπτύσσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητές του. Η
γνώση της επιχείρησης και η συνεχής μάθηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις
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για την αποτελεσματική ηγεσία (DuBrin, 1995). Εξάλλου, εφόσον η διοίκηση θέλει να
δημιουργήσει μία κουλτούρα που να βασίζεται στη γνώση, θα πρέπει η ίδια να γίνει το
παράδειγμα με το να εμπλουτίζει η συνεχώς το γνωστικό της επίπεδο και να ενθαρρύνει
όλο και περισσότερους να ακολουθήσουν την τακτική της (Anderson, 1994a).
Μία άλλη πτυχή της ηγεσίας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι να ενθαρρύνει και
να εξουσιοδοτεί τους εργαζομένους της στο να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και
αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους (Juran και Gryna, 1993) . Για
παράδειγμα, να δίνει τη δυνατότητα αλλά και την ελευθερία λήψης αποφάσεων σε
εργαζομένους στην πρώτη γραμμή του οργανισμού ή γενικότερα στα χαμηλότερα
ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, ώστε να μπορούν να λύνουν άμεσα προβλήματα
που ανακύπτουν εν ώρα εργασίας. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα αναπτύξουν
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, θα γίνουν περισσότερο δημιουργικοί, υπεύθυνοι, θα
αποκτήσουν κίνητρο και θα έχουν τη δικαιοδοσία να λύσουν άμεσα προβλήματα και να
αποτρέψουν την εξάπλωσή τους. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός θα λειτουργεί
περισσότερο αποδοτικά και ποιοτικά (Garvin, 1986) .
Τέλος, προκειμένου να ηγηθεί αποτελεσματικά η εταιρεία, τα διευθυντικά στελέχη
θα πρέπει να δεσμευτούν για την παροχή επαρκών πόρων για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση των εργαζομένων του οργανισμού, την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με
τους εργαζομένους και να τους θεωρεί πολύτιμο πόρο για τον ίδιο τον οργανισμό.
Επιπλέον η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να κατανείμει αποδοτικά τους πόρους της ώστε
να αποτρέψει ή να επιδιορθώσει προβλήματα που αφορούν την ποιότητα, να κάνει
συχνά αναφορά σε θέματα ποιότητας σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια, για παράδειγμα,
μέσω ομιλιών πάνω στο θέμα και με το να δέχεται αλλά και να υποβάλει ερωτήσεις πάνω
στην ποιότητα σε κάθε διάσκεψη του οργανισμού, καθώς και να παρέχει εκπαίδευση και
καθοδήγηση στους εργαζομένους ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν, να αναλύσουν
και να βελτιώσουν τις διαδικασίες που εκτελούνται στον οργανισμό(Dale και Plunkett,
1990, Deming, 1986).

2.Διαχείριση Ποιότητας Προμηθευτή
Ως διαχείριση της ποιότητας του προμηθευτή μπορεί να οριστεί το σύνολο των
πρακτικών ποιότητας που χρησιμοποιεί η διοίκηση και σχετίζονται άμεσα με τους
προμηθευτές. Για παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ εταιρίας και προμηθευτή, η
ποιότητα ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, η συμμετοχή
των προμηθευτών, η επικοινωνία με τους προμηθευτές, η κατανόηση της απόδοσης των
προμηθευτών και ο έλεγχος της ποιότητας των προμηθευτών(Mann, 1992, Zhang,
2000a).
Με βάση τη βιβλιογραφία, η συνεργασία μιας επιχείρησης με τους προμηθευτές
της μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη σε μακροχρόνιο επίπεδο, ειδικά εάν η εταιρία
χρησιμοποιεί συστήματα just-in-time. Σύμφωνα με τον Deming, είναι περισσότερο
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αποδοτικό για μία εταιρία να αντιμετωπίζει τον προμηθευτή της ως συνέταιρο έχοντας
αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με αποτέλεσμα μακροχρόνια να
έχει εξασφαλίσει την αδιαμφισβήτητη ποιότητα των πρώτων υλών της αλλά και μείωση
στο κόστος (Hackman και Wageman, 1995) .
Τόσο ο Deming (1986) όσο και ο Ishikawa (1985) θεωρούσαν πως η επιχείρηση με
το να επιλέξει τους προμηθευτές της με βάση την ποιότητα των πρώτων υλών που της
παρέχουν, παρά κρίνοντας με βάση αποκλειστικά την τιμή, ήταν η ιδανική επιλογή για
αυτές μακροχρόνια. Σύμφωνα με τον Deming (1986) , η τιμή δεν είχε νόημα χωρίς να
υπάρχει μία βάση ποιότητας ώστε να μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Χωρίς επαρκή βάση
για τη μέτρηση της ποιότητας, οι επιχειρήσεις παρασύρονται από τον προμηθευτή που
θα τους προσφέρει τις πρώτες ύλες με την χαμηλότερη τιμή, κατά πάσα πιθανότητα, την
χαμηλότερη ποιότητα και συνεπώς το αναπόφευκτο αποτέλεσμα θα είναι το υψηλό
κόστος. Η επιχείρηση θα ήταν περισσότερο ορθολογικό να μην εστιάζει στο χαμηλότερο
αρχικό κόστος των υλικών που αγοράζει αλλά στο να διατηρήσει χαμηλό το συνολικό
της κόστος. Σύμφωνα με τους Deming (1986) – Ishikawa (1985), οι εταιρίες θα ήταν
περισσότερο αποδοτικό να συνεργάζονται απευθείας με τους προμηθευτές ώστε να
εξασφαλίζουν πως οι πρώτες ύλες που αγοράζουν είναι της καλύτερης δυνατής
ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζουν κάποιες πρακτικές στους προμηθευτές
τους οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα όπως για παράδειγμα την παροχή
εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ποιότητας και τη συμμετοχή των προμηθευτών σε
διάφορα σεμινάρια για την βελτίωση της ποιότητας που παρέχουν.
Μία επιπλέον σημαντική δραστηριότητα που θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από την
επιχείρηση προς τους προμηθευτές ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την υψηλή
ποιότητα των υλικών που εφοδιάζουν την επιχείρηση είναι η αξιολόγησή τους
(Feigenbaum, 1991). Η αξιολόγησή τους είναι μία τεχνική η οποία γίνεται συγκρίνοντας
κάθε προμηθευτή με κάποιον άλλο συγκεκριμένο προμηθευτή ή με κάποια ομάδα
προμηθευτών, με βάση την τιμή, την ποιότητα, την παράδοση και άλλα σημαντικά
στοιχεία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι αντικειμενικά και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ως feedback για τον ίδιο τον προμηθευτή. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση που η ποιότητα του προμηθευτή δεν είναι η αναμενόμενη, ο προμηθευτής θα
μπορέσει να την χρησιμοποιήσει ώστε να κάνει κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις προς
όφελός του. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση παρέχει και μία ποσοτική κατάσταση σχετικά με
την γενική εικόνα του προμηθευτή σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Juran και gryna,
1993).
Γενικότερα, οι επιχειρήσεις θα ήταν ωφέλιμο να έχουν στην κατοχή τους
λεπτομερείς καταστάσεις και δεδομένα σχετικά με τους προμηθευτές που συνεργάζονται,
καθώς επίσης και ένα σύστημα το οποίο θα αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα έτσι
ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανατροφοδότηση τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και
στους προμηθευτές σχετικά με την πορεία και την φερεγγυότητα των πρώτων υλών τους
(Feigenbaum, 1991, Juran και Gryna, 1993).
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3.Διατύπωση οράματος και στόχων
Το όραμα περιγράφει ορισμένες πτυχές της εταιρίες όπως είναι οι αξίες της, τα
πρότυπα που ακολουθεί και οι πεποιθήσεις της, μα πάνω από όλα είναι η πρόθεσή της
για αλλαγή. Ως εκ τούτου, ωθεί την εταιρεία στο να κάνει όλο και μεγαλύτερα βήματα
προς τα μπροστά και να κρατά ζωντανό το αίσθημα του ανικανοποίητου. Επιπλέον, θα
πρέπει να γίνει αντιληπτό προς όλους τους εργαζομένους ότι μπορούν να συμβάλουν
στην πραγμάτωση του οράματος της επιχείρησης και να την βοηθήσουν με όποιο
τρόπο μπορούν (Kanji και Asher, 1993). Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα καταφέρει να
επικοινωνήσει τις αξίες, τους στόχους και τον σκοπό της στο ανθρώπινο δυναμικό της
και ταυτόχρονα θα τους δώσει ισχυρό κίνητρο να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το
όραμα, να γίνουν πιο αποδοτικοί και να αλλάξουν την επιχείρηση προς το καλύτερο
(Meredith και Shafer, 1999).
Ως εκ τούτου, μια επιχείρηση πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα το οποίο
θα πρέπει να είναι διατυπωμένο σε γλώσσα που να παρακινεί τους εργαζομένους και να
ενισχύει τη δέσμευσή τους στην εταιρία (Mann, 1992).
Η διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης είναι η επισημοποίηση του τι πρόκειται να
συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Ένα σχέδιο δράσης δεν μπορεί να εγγυηθεί πως ένα
γεγονός θα συμβεί στην πραγματικότητα, αντ’ αυτού είναι μια δήλωση για την πρόθεση
«να συμβεί» (Slack et al., 1995). Σε μια επιχείρηση, υπάρχουν πολλά είδη σχεδίων δράσης,
συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδίου σχετικά με την απόδοση της
επιχείρησης, σχετικά με τους ποιοτικούς στόχους της και σχετικά με την βελτίωση της
ποιότητας της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, το στρατηγικό σχέδιο σχετικά με την απόδοση
της επιχείρησης μπορεί να χωριστεί σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο και μπορεί
να περιλαμβάνει το μερίδιο της αγοράς, τα κέρδη, τις ετήσιες πωλήσεις, τις εξαγωγές και
την αύξηση των πωλήσεων. Το σχέδιο δράσης σχετικά με τους ποιοτικούς στόχους που
θέτει η επιχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει το conformity rate, το ποσοστό
ελαττωματικών προϊόντων, το εσωτερικό και εξωτερικό κόστος αποτυχίας (internal,
external failure cost), την απόδοση και την αξιοπιστία. Το σχέδιο σχετικά με τη βελτίωση
της ποιότητας στην επιχείρηση περιλαμβάνει δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε
ολόκληρη την επιχείρηση με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τον βαθμό
απόδοσης των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών, καθώς και να παρέχει
προστιθέμενη αξία τόσο στην επιχείρηση όσο και στους πελάτες της(ISO 8402, 1994).
Οι εργαζόμενοι σε διάφορα επίπεδα θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση
αυτών των σχεδίων, τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σε όλο το ανθρώπινο
δυναμικό της επιχείρησης και κατά συνέπεια θα τους τονώσει τη δέσμευσή τους για την
υλοποίηση των παραπάνω σχεδίων (Mann, 1992).

4.Αξιολόγηση
Η έννοια της αξιολόγησης μπορεί να οριστεί ως η συστηματική εξέταση του
βαθμού στον οποίο μία οντότητα είναι σε θέση να εκπληρώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις
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(ISO 8402, 1994). Η αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει επαρκώς τη διαφορά μεταξύ της
πραγματικής απόδοσης και του στόχου που τέθηκε. Αξιολογώντας μία κατάσταση, όσον
αφορά τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας, η επιχείρηση παρέχει μια σημαντική βάση
για να βελτιώσει αυτές τις πρακτικές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να
γνωστοποιούνται στους εργαζομένους προκειμένου να ενθαρρύνεται η προσπάθειά
τους και να κάνουν τα πράγματα καλύτερα (Juran και Gryna, 1993).
Τόσο στις μέρες μας όσο και παλαιότερα οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα
δυναμικό και ταυτόχρονα ταραχώδες περιβάλλον. Προκειμένου να διατηρήσουν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά, θα πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τις
δραστηριότητές τους και να αναβαθμίζουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές που
ακολουθούν προσαρμόζοντας τες στις εκάστοτε συνθήκες. Η επιχειρηματική στρατηγική
αναφέρεται σε ένα σύνολο στόχων, σχεδίων δράσης και πολιτικών που θα πρέπει να
ακολουθήσει η εταιρία για να μπορεί να ανταγωνιστεί επιτυχώς στις αγορές(Meredith και
Shafer, 1999). Στην πραγματικότητα, η επιχειρηματική στρατηγική διευκρινίζει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, ποιο θα είναι και πως αυτό το πλεονέκτημα
θα επιτευχθεί και θα διατηρηθεί. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αξιολόγηση οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να προσαρμοστεί η επιχείρηση, να συμβαδίσει
με την στρατηγική της και να γίνει περισσότερο δυναμική (Mann, 1992).
Μία άλλη πτυχή της αξιολόγησης προκειμένου να βρεθεί έδαφος για βελτίωση
αλλά και να γίνουν επιμέρους διορθωτικές κινήσεις στην επιχείρηση είναι ο έλεγχος
ποιότητας. Ο έλεγχος ποιότητας είναι μία συστηματική και ανεξάρτητη διαδικασία με
σκοπό να καθορίσει εάν οι ποιοτικές πρακτικές και τα αποτελέσματά τους συνάδουν με
τον αρχικό προγραμματισμό και αν αυτός ο προγραμματισμός εφαρμόστηκε
αποτελεσματικά και είναι κατάλληλος ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της
επιχείρησης. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ποιότητας,
διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες(ISO 8402, 1994).
Επιπρόσθετα, το « Benchmarking » ή « συγκριτική αξιολόγηση » αποτελεί ένα
ισχυρό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης
των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών μιας επιχείρησης συγκριτικά με τους
μεγαλύτερους ανταγωνιστές της ή με επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης ή με άλλους
ηγέτες της αγοράς. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα σημείο αναφοράς με βάση το
οποίο οι επιδόσεις των επιχειρήσεων μπορούν να κριθούν ή να μετρηθούν. Η συγκριτική
αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία μέτρησης προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών
των επιχειρήσεων με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους και με τις ηγέτιδες εταιρίες
στον κλάδο(DuBrin, 1995).
Υπάρχουν πολλά είδη « benchmarking » , όπως για παράδειγμα το εσωτερικό, το
εξωτερικό, το μη ανταγωνιστικό, το ανταγωνιστικό, αυτό που αφορά την απόδοση και
αυτό που αφορά τις πρακτικές της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, μέσω του «
benchmarking » , η επιχείρηση είναι σε θέση να κρίνει πόσο καλά είναι εκτελούνται οι
διαδικασίες και μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση για τον καθορισμό ρεαλιστικών
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στόχων (Slack, 1995). Επίσης, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζήτηση και
εφαρμογή νέων πρακτικών και ιδεών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την
παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης καθώς επίσης, αποτελεί και
ένα εργαλείο για την θέσπιση στρατηγικών στόχων, ποιοτικών στόχων, αξιολόγηση των
διαφόρων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της επιχείρησης και αξιολόγηση των στόχων
που θέτουν οι πελάτες της επιχείρησης (Hackman και Wageman, 1995).
Επιπλέον, μία επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την διαδικασία της
αξιολόγησης και για τη μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων της με στόχο να τους
ενθαρρύνει και να τους εξοικειώσει σε θέματα ποιότητας. Για αυτό το λόγο οι δείκτες που
σχετίζονται με την ποιότητα θα πρέπει να συνδυαστούν με τα γενικότερα πρότυπα
απόδοσης των εργαζομένων. Επιπλέον θα ήταν ορθολογικό, η αξιολόγηση της
απόδοσης να γίνει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης ανεξαρτήτως
επιπέδου ιεραρχίας ή τμήματος και στη συνέχεια να αναρτηθούν τα αποτελέσματα σε
κάποιο κοινό χώρο, ώστε να όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και όλοι να
μπορούν να καταλάβουν τις αλλαγές από την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας (Juran
και Gryna, 1993) .
Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο μείζων στόχος της αξιολόγησης απόδοσης των
εργαζομένων είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων τους, η παροχή εκπαίδευσης και
καθοδήγησης εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο για αυτούς, και όχι να τους ασκηθεί αρνητική
κριτική εάν υστερούν συγκριτικά με κάποιους άλλους εργαζόμενους (Juran και Gryna,
1993) .
Τέλος, για να έχουμε μια αποτελεσματική αξιολόγηση, ένα πληροφοριακό
σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι είναι μια οργανωμένη μέθοδος
συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης και διατύπωσης πληροφοριών σχετικά με την
ποιότητα για να βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (Juran και
Gryna, 1993, Mann,1992).

5.Έλεγχος των διαδικασιών και διαδικασίες βελτίωσης
Ο όρος « διαδικασία » αναφέρεται σε ορισμένους μοναδικούς συνδυασμούς
μηχανημάτων, εργαλείων, μεθόδων, υλικών, και ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την
παραγωγή. Ο έλεγχος των διαδικασιών και οι διαδικασίες βελτίωσης υποδηλώνουνι ένα
σύνολο από μεθοδολογίες και πρακτικές συμπεριφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται για τον
έλεγχο και τη βελτίωση των διεργασιών που συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών (Juran και Gryna, 1993). Στην πραγματικότητα, ο έλεγχος και η συνεχής
βελτίωση μπορούν να κάνουν την παραγωγική διαδικασία να λειτουργεί όπως
αναμένεται, δηλαδή, χωρίς επιπλοκές, ελλείψεις στα υλικά και στα εργαλεία παραγωγής
και παρά την ανομοιομορφία που πιθανόν να υπάρχει στο εργατικό δυναμικό (Flynn,
1994).
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Οι Ιάπωνες πιστεύουν ακράδαντα ότι η καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας
μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα στον οργανισμό, για αυτό το λόγο η διαχείριση του
χώρου παραγωγής τονίζεται ιδιαίτερα στις ιαπωνικές εταιρείες (Deming, 1986). Είναι
αρκετά σημαντική η συγκεκριμένη πρακτική που χρησιμοποιείται, διότι το να διατηρείται η
επιχείρηση τακτοποιημένη και καθαρή ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συμβάλει στον
αποτελεσματικό έλεγχο όλων των διαδικασιών αλλά και να συμβάλει στη βελτίωση του
οργανισμού (Ho, 1999).
Μια πτυχή του ελέγχου και της βελτίωσης των διαδικασιών είναι η συντήρηση του
εξοπλισμού, η οποία εξασφαλίζει ότι η δυναμική των μηχανημάτων διατηρείται σε
αποδεκτά όρια, διατηρώντας ομαλή τη διαδικασίας παραγωγής. Σύμφωνα με
Feigenbaum (1991), ο εξοπλισμός για την παραγωγή αναπόφευκτα υπόκεινται σε
δυσλειτουργίες, από τη συνεχή χρήση, αποτέλεσμα των οποίων είναι προϊόντα χαμηλής
ποιότητας. Ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης είναι μία σημαντική πρακτική
διαχείρισης της ποιότητας που μπορεί να εφαρμόσει η επιχείρηση, δεδομένου ότι θα
υπάρχει η δυνατότητα συχνών ελέγχων στα μηχανήματα και η εξασφάλιση πως είτε
παραμένουν αποδοτικά είτε θα χρειαστούν αντικατάσταση για να μην επηρεάζεται η
ποιότητα της παραγωγής. Σύμφωνα με τον Deming (1986), στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις,
οι χειριστές των μηχανημάτων εκτελούν τακτικά μικρούς ελέγχους, επισκευές και εργασίες
συντήρησης στον εξοπλισμό τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται
μεγάλα ποσοστά στην απόδοση των μηχανημάτων τους.
Ο Deming (1986) ανέφερε ότι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων δεν πρέπει
να εξαρτάται από μία μαζική επιθεώρηση η οποία θα υποδείξει μέτρα για το οποία θα
είναι πολύ αργά, αναποτελεσματικά και κατά πάσα πιθανότητα δαπανηρά. Η ποιότητα
εφαρμόζεται σε έναν οργανισμό όχι από την επιθεώρηση, αλλά από τη βελτίωση της
διαδικασίας παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, μια επιχείρηση θα πρέπει να προσπαθήσει
να εφαρμόσει αποτελεσματικές δραστηριότητες ελέγχου, προκειμένου να μειωθεί
οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα προσθέσει επιπλέον κόστος.
Μια εταιρεία θα πρέπει να προσπαθήσει και να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα
σύμφωνα με το οποίο θα ελαχιστοποιήσει τα λάθη κατά την παραγωγική της διαδικασίας
και θα τείνει να γίνει «αψεγάδιαστη». Αυτή η φιλοσοφία περιγράφει μεθόδους, όπως το
«poka-yoke», τα οποία διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ή οι λειτουργίες μπορούν να
εκτελεστούν μόνο με το σωστό τρόπο. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να είναι χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες: σε «Alarms» και «Controls». ΟΙ πρώτη κατηγορία αποτελείται από
συσκευές στις οποίες μπορεί να ανάψει μια κόκκινη λυχνία, ή να ακουστεί ένας ήχο σαν
βομβητή ή αναβοσβήνει ένα προειδοποιητικό φως συναγερμός εάν διαπιστωθεί κάποιο
λάθος. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από συσκευές ελέγχου οι οποίες μπορεί να
διακόψουν την εργασία ενεργοποιώντας ένα σφιγκτήρα ή σταματώντας μια μηχανή ή
σταματώντας ένα μεταφορέα, αν προκύψει κάποιο λάθος έτσι ώστε το συγκεκριμένο
λάθος να μην επηρεάσει την επόμενη διαδικασία στη γραμμή παραγωγής(Slack et al.,
1995).
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Μία ακόμα πτυχή των διαδικασιών ελέγχου σε μία επιχείρηση είναι και ο
στατιστικός έλεγχος ο οποίος είναι η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων για τη μέτρηση
και ανάλυση διακύμανσης σε κάθε διαδικασία (Juran και Gryna, 1993). Ο στατιστικός
έλεγχος της διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της σταθερότητας
της διαδικασίας, να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η
διαδικασία από τη μείωση της διακύμανσης, την αξιολόγηση της απόδοσης μιας
διαδικασίας, και να παρέχει πληροφορίες για να βοηθήσει στη διαχείριση λήψης
αποφάσεων (Dale, 1999). Χωρίς την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου, η διαδικασία
είναι αρκετά χαοτική και αποτρέπει κάθε προσπάθεια να εφαρμοστούν πρακτικές
ποιότητας (Deming, 1986).
Τέλος, μια σειρά από εργαλεία ή τεχνικές ποιότητας μπορούν να εφαρμοστούν για
τον έλεγχο και τη βελτίωση των διεργασιών σε μία επιχείρηση. Αυτές οι μέθοδοι
περιλαμβάνουν τα επτά εργαλεία των κύκλων ποιότητας. Επιπλέον ο Κύκλος PDCA (PlanDo-Check-Act Cycle ) είναι άλλη μία επιστημονική μέθοδος που εφαρμόζεται για τη
συνεχή βελτίωση της διαδικασιών (Dale, 1999, Deming, 1986, Mann, 1992).

6.Σχεδιασμός Προϊόντων
Ο σχεδιασμός του προϊόντος μεταφράζει τις προσδοκίες των πελατών για τις
λειτουργικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα ποιοτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τα οποία
ονομάζονται προδιαγραφές. Ο σχεδιασμός του προϊόντος μπορεί να συμβάλει ώστε η
ποιότητα των προϊόντων μιας επιχείρησης να είναι καλύτερη από εκείνη των
ανταγωνιστών της καθώς και να συμβάλει στην αύξηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος (Juran και Gryna, 1993). Υπάρχει μια σειρά από πρακτικές που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των προϊόντων.
Ο σχεδιασμό του προϊόντος ξεκινά με την έρευνα της αγοράς για αυτό το λόγο
θεωρείται σκόπιμο οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό να έχουν κάποια εμπειρία και γνώση
πάνω στις αρχές του μάρκετινγκ, καθιστώντας ευκολότερο για αυτούς το να
κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών, τις προσδοκίες και τις μελλοντικές απαιτήσεις
τους. Ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός του προϊόντος θα είναι περισσότερο
προσανατολισμένος προς την αγορά (Feigenbaum, 1991, Juran και Gryna, 1993, Slack,
1995).
Οι απαιτήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών θα πρέπει να εξεταστούν σε
βάθος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του σχεδιασμού των προϊόντων. Είναι σημαντικό
το γεγονός το τμήμα σχεδιασμού λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
αγορά. Τα δεδομένα σχετικά με την αποτυχία ορισμένων προϊόντων στην αγορά και
σχετικά με τα παράπονα των καταναλωτών πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερή ώστε να
μπορεί να γίνει ανάλυση των αιτιών και να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτική μέτρα για
τη βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων (Feigenbaum, 1991, Juran και Gryna, 1993).
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Στο σχεδιασμό νέων προϊόντων θα ήταν αποδοτικό να συμμετέχουν διάφορα
τμήματα της επιχείρησης. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να σχηματιστούν ομάδες
σχεδιασμού οι οποίες θα απαρτίζονται από ανθρώπους που θα ανήκουν στα τμήματα
σχεδιασμού, μηχανικών, παραγωγής και πωλήσεων και θα μπορούσαν να συμβάλουν
στη βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων τόσο στο παρόν όσο και μελλοντικά. Η
συμμετοχή των διαφόρων τμημάτων στο σχεδιασμό του προϊόντος μπορεί να
εξασφαλίσει λιγότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, καθώς
και αφού τα προϊόντα παραδοθούν στους πελάτες(Juran και Gryna, 1991).
Πριν από την παραγωγική διαδικασία, ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων θα
πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια
της παραγωγής. Η εξέταση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού είναι μία, ολοκληρωμένη και
συστηματική διαδικασία μελέτης ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα του προϊόντος να
εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την ποιότητα, να εντοπιστούν προβλήματα, εφόσον
υπάρχουν, και να γίνουν προτάσεις για την ανάπτυξη σχετικών λύσεων.(ISO 8402, 1994).
Η τιμή είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει ανταγωνιστική
ικανότητα των προϊόντων στην αγορά (Meredith και Shafer, 1999). Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή στο κόστος κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του
προϊόντος. Είναι πιθανό ότι η μείωση του κόστους στην παραγωγή δεν θυσιάζει την
απόδοση του προϊόντος. Η «value engineering» είναι ουσιαστικά μια τεχνική για την
αξιολόγηση του σχεδιασμού ενός προϊόντος κατά την οποία εξασφαλίζεται ότι οι βασικές
λειτουργίες παρέχονται με το ελάχιστο συνολικό κόστος (Juran και Gryna, 1993).
Για τα παραδοσιακά προϊόντα, η διαδικασία του σχεδιασμού του προϊόντος δεν
είναι τόσο πολύπλοκη και μπορεί να επιτευχθεί μέσω κάποιων έμπειρων μηχανικών
σχεδιασμού χωρίς τη χρήση ειδικών τεχνικών. Για το σύγχρονα προϊόντα, όμως, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμένες ειδικές τεχνικές ή μέθοδοι για την επίτευξη
επιτυχούς σχεδιασμού (Juran και Gryna, 1993). Για παράδειγμα, ο πειραματικός
σχεδιασμός (experimental design) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στο
σχεδιασμό νέων προϊόντων. Η εφαρμογή του έχει μειώσει σημαντικά το χρόνο και το
κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, βελτίωσε σε μεγάλο
βαθμό την απόδοσή του και οδήγησε στην επιτυχία του.

7.Βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας
Ως σύστημα ποιότητας ορίζεται η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες και οι πόροι
που απαιτούνται για την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας (ISO 8402, 1994). Το
1987, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization)
δημοσίευσε τη σειρά προτύπων ISO 9000 για την διαχείριση και διασφάλιση της
ποιότητας. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9000 είναι ένας τρόπος για την επιδίωξη
βελτίωσης των συστημάτων ποιότητας σε μια επιχείρηση και επιτελείται με την εφαρμογή
ενός εγχειριδίου ποιότητας, με διαδικασίες του συστήματος ποιότητας, και με κάποιες
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κατευθυντήριες εργασίες. Στο τέλος, μια επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να της δοθεί
πιστοποιητικό ποιότητας ISO και καταγραφεί ως πιστοποιημένος χρήστης (Randall, 1995,
Mirams και McElheron, 1995).
Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι ένα έγγραφο που πιστοποιεί την πολιτική ποιότητας
που θα πρέπει να ακολουθηθεί, περιγράφει το σύστημα ποιότητας ενός οργανισμού
(ISO 8402, 1994), και θα πρέπει να αναφέρει όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να
εφαρμοστούν για να επιτύχει ένας οργανισμός βελτίωση ποιότητας.
Μία διαδικασία του συστήματος ποιότητας είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος για να
εκτελεστεί μια δραστηριότητα. Μια γραπτή διαδικασία περιέχει τους σκοπούς και το πεδίο
εφαρμογής μιας δραστηριότητας, τι πρέπει να γίνει και από ποιόν, πότε, πού και πώς θα
πρέπει να γίνει, ποια υλικά, εξοπλισμός και έγραφα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και
πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η καταγραφή όλων των παραπάνω (ISO 8402, 1994,
ISO 10013, 1995).
Οι κατευθυντήριες εργασίες αποτελούνται από λεπτομερή έγγραφα εργασίας, τα
οποία μπορούν να καθοδηγήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης στη
διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες
θα πρέπει να βασιστούν στις υπάρχουσες δομές και χαρακτηριστικά της επιχείρησης και
θα πρέπει να παρουσιαστούν σε εξωτερικούς φορείς για να γίνει επανεξέτασή τους για
να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν από την εταιρία και το ανθρώπινο
δυναμικό της (Randall, 1995, Mirams και McElheron, 1995).
Τέλος, με το πρότυπο ποιότητας ISO 9000 στην κατοχή της, μία επιχείρηση
θεωρείται πιστοποιημένη, παρόλα αυτά θα πρέπει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται
συνεχώς σε θέματα ποιότητας. Κατά συνέπεια θα πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζει και να
τροποποιεί τα έγγραφα του προτύπου όταν συμβαίνουν αλλαγές στις δραστηριότητές
της σχετικές με την ποιότητα ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
(Randall, 1995).

8.Η συμμετοχή των εργαζομένων
Η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός στον οποίο οι
εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση ανταποκρίνονται σε διάφορες δραστηριότητες διαχείρισης
της ποιότητας. Με το να συμμετέχουν στις δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας, οι
εργαζόμενοι αποκτούν νέες γνώσεις, αντιλαμβάνονται τα οφέλη των κλάδων ποιότητας,
και αποκτούν μια αίσθηση ολοκλήρωσης από την επίλυση των προβλημάτων ποιότητας
(Juran και Gryna, 1993). Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι καθοριστικός παράγοντας
για να δώσει κίνητρα και να τους εμπνεύσει σχετικά με τις δραστηριότητες της διοίκησης
ολικής ποιότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύσει την ομαδική εργασία, τη διάθεση
των εργαζομένων να συμμετέχουν και να κάνουν προτάσεις καθώς και τη δέσμευσή
τους στην επιχείρηση.
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Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της συμμετοχής των εργαζομένων είναι η
ομαδική εργασία η οποία μπορεί να έχει τη μορφή διατμηματικών ομάδων ή ομάδων
μέσα στο ίδιο τμήμα τη επιχείρησης. Ο στόχος της ομάδας είναι να εκπληρώσει
ορισμένους στόχους που έχουν τεθεί και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν
αποδοτικότερα τους πόρους που έχει στη διάθεσή της έτσι ώστε να έχει ένα
αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα (Deming, 1986).
Μια ομάδα μπορεί να αποτελείται από ανθρώπους από διαφορετικά τμήματα της
επιχείρησης και το κάθε μέλος της ομάδας έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει με τις ιδέες, τις
προτάσεις και την προσπάθειά του επί τω έργω (DuBrin, 1995). Η ομαδική εργασία είναι
απολύτως αναγκαία σε όλη την εταιρία και έχει περισσότερα πλεονεκτήματα συγκριτικά
με την ατομική, αφού μπορεί να αντισταθμίσει τη δύναμη του ενός με την αδυναμία
κάποιου άλλου καθώς και να οδηγήσει στην λήψη πιο ολοκληρωμένων αποφάσεων με
λιγότερες πιθανότητες για σφάλματα αφού τα μέλη της ομάδας αξιολογούν τις μεταξύ
τους απόψεις μέσω τους διαλόγου και της συζήτησης(Dean και Browen, 1994).
Επιπλέον, οι διατμηματικές ομάδες και ομάδες εργασίας είναι από τα πιο κοινά
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
(Hackman και Wageman, 1995). Μέσα σε αυτές η ομαδική εργασία μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η συνεργασία μεταξύ στελεχών διαφορετικών ιεραρχικά ατόμων ή
ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης (Dean και Browen, 1994).
Οι πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την ομαδική εργασία περιλαμβάνουν τον
προσδιορισμό των αναγκών όλων των ομάδων που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων
ώστε κατόπιν συνεργασίας να βρεθούν κατάλληλες λύσεις που θα ωφελήσουν
συνολικά την επιχείρηση. Τέτοιες πρακτικές συχνά αφορούν το σχηματισμό ομάδων
δράσεις (task forces / forming teams) οι οποίες ειδικεύονται στη λύση προβλημάτων
(problem solving) που κυμαίνονται από την αντιμετώπιση προβλημάτων σε όλο το
φάσμα αρμοδιοτήτων της επιχείρησης και σχετίζονται με την ποιότητα, έως σε
προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης και έχουν
σχέση με την ποιότητα (Hackman και Wageman, 1995).
Έρευνες δείχνουν πως το 65% των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των εργαζομένων (Hackman και Wageman, 1995). Για παράδειγμα, οι
εργαζόμενοι στην παραγωγή θα πρέπει να συμμετέχουν τακτικά στις επιχειρησιακές
αποφάσεις, όπως είναι ο καθορισμός των στόχων και η παρακολούθηση των
επιδόσεών τους. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν προτάσεις και να
αναλαμβάνουν ένα σχετικά υψηλό βαθμό ευθυνών ανάλογα με τη συνολική τους
απόδοση. Ένας οργανισμός για να επιτύχει αποτελεσματική συμμετοχή, συνεισφορά και
παραγωγή ιδεών από τους εργαζομένους, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις
διάφορες απόψεις που προέρχονται από τους εργαζομένους και είναι σχετικές με την
βελτίωση της ποιότητας στην εργασία. Οι Deming (1986) και Ishikawa (1985) ανέφεραν
πως ένα αδιαμφισβήτητο κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι το
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θετικό συναίσθημα που απορρέει όταν βλέπουν μία από τις προτάσεις τους να γίνεται
στόχος και τελικά να υλοποιείται.
Επιπρόσθετα, για την επίτευξη αποτελεσματικής συμμετοχής, οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στα καθήκοντά τους. Η αφοσίωση σε μία θέση εργασίας
μπορεί να οριστεί με βάση την πίστη, την ταύτιση τους ατόμου με τις αρχές και τις
πεποιθήσεις της εταιρίας καθώς και με την εμπλοκή του στις δραστηριότητες της εταιρίας
(Mitchell, 1979). Εφόσον, οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους, θα είναι
σε θέση να αφιερώσουν περισσότερη ενέργεια ώστε να παράγουν υψηλότερης
ποιότητας διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και να ικανοποιήσουν τους
πελάτες της επιχείρησης (Lam, 1995).
Τέλος, για να υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων, οι
εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους, καθώς και τα προβλήματα που θα
εντοπίσουν σε άλλους τομείς της επιχείρησης. Θα πρέπει, επίσης, να καλλιεργείται στην
εταιρία ένα ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την ελευθερία να
ενημερώσουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή τους επόπτες εργασίας σχετικά με
πιθανές συνθήκες που χρειάζονται διόρθωση, όπως για παράδειγμα χρήση
ελαττωματικών εργαλείων ή μη επαρκώς συντηρημένων μηχανημάτων. Το πιο σημαντικό
όμως που θα πρέπει να καλλιεργηθεί στους εργαζομένους είναι πως θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να ώστε να έχουν τη δυνατότητα και την ελευθερία να λύνουν μόνοι τους
τα προβλήματα που προκύπτουν εν ώρα εργασίας (Deming, 1986).

9.Αναγνώριση και Επιβράβευση
Ως «Αναγνώριση» ορίζεται η κοινή αποδοχή της ανώτερης απόδοσης
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η «Ανταμοιβή» ορίζεται ως τα διάφορα οφέλη, όπως η
αύξηση του μισθού, τα επιδόματα bonus και η προαγωγή, τα οποία δίνονται στους
εργαζομένους που εμφανίζουν γενικά ανώτερη απόδοση σε σχέση με τους στόχους που
τέθηκαν (Juran και Gryna, 1993).
Η δημόσια αναγνώριση αποτελεί σημαντική πηγή κινήτρων για το ανθρώπινο
δυναμικό μιας επιχείρησης (Deming, 1986). Είναι σχεδόν αυτονόητο πως για να αποφέρει
καρπούς οποιαδήποτε πρακτική για βελτίωση της ποιότητας, θα πρέπει να συνοδεύεται
από την δέουσα αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλει κάποιο άτομο, κάποιος
τομές ή κάποιο τμήμα μέσα στην εταιρία (Dale και Plunkett, 1990). Για να υποστηρίξουν
την προσπάθεια για την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
εφαρμόσουν ένα σύστημα ανταμοιβής εργαζομένων το οποίο θα συνδέει
εποικοδομητικά την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη με το σύστημα αποδοχών
των εργαζομένων (Brown, 1994).
Μια μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας τροποποίησαν τα συστήματα μέτρησης απόδοσης και ανταμοιβής
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έτσι ώστε η επίτευξη των ποιοτικών στόχων να μπορεί να αξιολογηθεί και να ανταμειφθεί.
Οι πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας βασίζονται όλο και περισσότερο στη
μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με την
απόδοση ανταμοιβών στους εργαζομένους με σκοπό να τους κινητοποιήσει.
Συγκεκριμένα, το 85% των εταιριών που εφαρμόζουν πρακτικές TQM έχουν αναπτύξει
προγράμματα επιβράβευσης τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων που επιτυγχάνουν
τους ποιοτικούς τους στόχους (Hackman and Wageman, 1995).
Σύμφωνα με τον Α.DuBrin (1995), η τιμωρία είναι μια στρατηγική τροποποίηση της
συμπεριφοράς. Είναι η παρουσίαση μία ανεπιθύμητης συνέπειας ή η αφαίρεση μιας
επιθυμητής συνέπειας εξαιτίας κάποιας απαράδεκτης συμπεριφοράς και θεωρείται
αρνητικό κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. Επιπλέον, θεωρεί πως
ένα σύστημα επιβράβευσης και αναγνώρισης θα πρέπει να είναι δίκαιο. Οι εργαζόμενοι
που επιτυγχάνουν ίδιο επίπεδο απόδοσης θα πρέπει να λαμβάνουν συγκρίσιμες
ανταμοιβές. Παρόμοια. εργαζόμενοι που αποτυγχάνουν να διατηρήσουν συγκεκριμένα
επίπεδα απόδοσης θα πρέπει να λάβουν συγκρίσιμες «ποινές». Σε αυτές τις περιπτώσεις η
«ποινή» θα είναι μία διαφορετικού τύπου επιβράβευση. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι
ανταμοιβές ανάμεσα στους εργαζομένους θα πρέπει να βασίζονται στην δικαιοσύνη και
τη διαφάνεια και πως ένα δίκαιο σύστημα μπορεί να κινητοποιήσει και να κάνεις τους
εργαζομένους περισσότερο παραγωγικούς και αφοσιωμένους στην επιχείρηση.
Σύμφωνα με τον Ishikawa (1985) η προσπάθεια της επιχείρησης να εφαρμόσει
πρακτικές TQM θα πρέπει να υποστηριχθεί με ένα σύστημα αναγνώρισης και ανταμοιβής
το οποίο ενθαρρύνει και παρακινεί τους εργαζομένους να επιτύχουν την επιθυμητή
απόδοση. Για παράδειγμα, οι εξαιρετικές προτάσεις των εργαζομένων θα πρέπει να
ανταμείβονται οικονομικά προκειμένου να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των
εργαζομένων. Ορισμένες επίσης μορφές αναγνώρισης και ανταμοιβής θα μπορούσαν
να είναι κάποιος έπαινος, η προφορική επιδοκιμασία, κάποια τελετή απονομής βραβείων
ή ακόμα και η παρουσίαση στα υπόλοιπα μέλη της εταιρίας κάποιες καλές πρακτικές και
εμπειρίες ορισμένων στελεχών που διακρίθηκαν (Zhang, 2000a, Cherrington, 1995).
Τέλος, η συνολική βελτίωση της απόδοσης του τμήματος ή της επιχείρησης θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για ανταμοιβή των προσπαθειών των
εργαζομένων.

10.Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Η «Κατάρτιση» αναφέρεται στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή γνώσεων.
Υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιχειρούν να διδάξουν στους
εργαζομένους ενός οργανισμού πώς να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή
συγκεκριμένες εργασίες. Αντιθέτως η «Εκπαίδευση», είναι περισσότερο γενική και επιχειρεί
να παρέχει στους εργαζομένους τις γενικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε
πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στον οργανισμό (Cherrington, 1995).
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Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων
απαιτούν συστηματική οργάνωση και συλλογή δεδομένων σχετικά με τους
εργαζομένους αλλά και τις ανάγκες τις επιχείρησης. Μία καλή έρευνα θα πρέπει να
περιλαμβάνει ανάλυση του πόσο αποδοτικά και αποτελεσματικά η επιχείρηση επιτυγχάνει
τους στόχους της, των δεξιοτήτων που χρειάζονται από το ανθρώπινο δυναμικό
προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, καθώς και τις δυνάμεις και αδυναμίες τους
παρόντος εργατικού δυναμικού. Η προσεκτική ανάλυση των παραπάνω στοιχείων
μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες ώστε να σχεδιαστεί κάποιο πρόγραμμα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Cherrington, 1995).
Σύμφωνα με τους Hackman και Wageman (1995) η επένδυση στην μάθηση από
τον οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να έχουν επιτυχία τέτοιου είδους
προγράμματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η εκπαίδευση μέσα στον οργανισμό
είναι η δεύτερη κοινή πρακτική μεταξύ των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική
εφαρμογή συστημάτων ολικής ποιότητας.
Η φιλοδοξία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτή τη φιλοσοφία μπορεί
μία επιχείρηση να την υποστηρίξει εφόσον προσανατολιστεί και επενδύσει στην διεξοδική
εκπαίδευση και κατάρτιση τους προσωπικού της (Hackman και Wageman, 1995).
Σύμφωνα με Deming (1986), οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις θεωρούν τους υπαλλήλους τους
ως το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό περιουσιακό τους στοιχείο και παρέχουν τόσο γενικό
εκπαιδευτικό προσανατολισμό όσο και εξειδικευμένη εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν
συγκεκριμένες ικανότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως η επένδυση της επιχείρησης στην
εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, καθ’ όλη την πορεία της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης, θα προσφέρει μακροχρόνια αποτελέσματα και
συνολική ανάπτυξη στην επιχείρηση.
Σύμφωνα με τους Feigenbaum (1991) και Zhang (2000a), για να μπορέσουν οι
εργαζόμενοι σε διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού να έχουν μεγαλύτερη απόδοση
στην εργασία τους, θα πρέπει να δέχονται συγκεκριμένες πρακτικές κατάρτισης για την
ενίσχυση συναφών δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει συνειδητά να
λαμβάνουν την οποιαδήποτε εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας έτσι ώστε να
αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Τέλος, τα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης θα έχουν αποτύχει αν δεν οδηγήσουν σε αλλαγή της νοοτροπίας με
κατεύθυνση την ποιότητα (Juran και Gryna, 1993).

11.Εστίαση στον πελάτη
Εστίαση στον πελάτη μπορεί να ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση
ικανοποιεί συνεχώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. Μια επιτυχημένη
επιχείρηση αναγνωρίζει την ανάγκη να βάλει πρώτα τον πελάτη πριν από κάθε απόφαση
που ετοιμάζεται να λάβει. Το κλειδί για τη επίτευξη της ποιότητας είναι η διατήρηση στενής
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σχέσης με τους πελάτες της επιχείρησης, προκειμένου να καθοριστούν πλήρως οι
ανάγκες του όπως και για να λάβει η επιχείρηση feedback σχετικά με το βαθμό στον
οποίο αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται. Οι πελάτες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά
στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος καθώς και σε κάθε στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ποιότητας
όταν αρχίσει η παραγωγική διαδικασία (Flynn, 1994). Ο Deming (1986) πίστευε ότι ο
πελάτης είναι το πιο σημαντικό μέρος της γραμμής παραγωγής καθώς το προϊόν θα
πρέπει να στοχεύει στις ανάγκες του πελάτη.
Η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα παράπονα των πελατών είναι μία αρκετά
σημαντική διεργασία που βοηθάει τις επιχειρήσεις στο να αναζητήσουν ευκαιρίες και να
βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Τα παράπονα που
σχετίζονται με την ποιότητα έχουν διαφορετικές βάσεις και κατά συνέπεια απαιτούν
διαφορετικές λύσεις (Juran και Gryna, 1993). Με βάση την ανατροφοδότηση από τους
πελάτες σχετικά με τα παράπονα τους, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν όσα είναι
"ζωτικής σημασίας", απαιτούν σε βάθος μελέτη προκειμένου να ανακαλυφθούν τα
βασικά αίτια που τα προκάλεσαν και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.
Για να γίνει επομένως πιο αποτελεσματική η εστίαση στον πελάτη θα πρέπει η διαχείριση
των παραπόνων να γίνει με απόλυτη προτεραιότητα. Η καταγραφή και η ανάλυση των
δεδομένων που προκύπτουν από τα παράπονα τον πελατών μπορεί να παρέχει χρήσιμη
πληροφόρηση για την έλεγχο των προϊόντων. Αυτή η πληροφόρηση αντανακλά την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου και αναδεικνύει εκείνα τα προβλήματα
που χρήζουν πιο δραστική αντιμετώπιση (Feigenbaum, 1991).
Η απόκτηση πληροφοριών σχετικών με την ικανοποίηση του πελάτη είναι άλλη μία
σημαντική διεργασία προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την εστίαση
στον πελάτη. Η εντατική εξέταση των τελικών προϊόντων από την οπτική του πελάτη
αποτελεί ένα χρήσιμο προγνωστικό δείκτη μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.
Τέτοιου είδους πληροφορίες, περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις αποτυχίες προϊόντων
στην αγορά, αναλύσεις και αναφορές για τη συμπεριφορά των καταναλωτών με
γνώμονα την ποιότητα του προϊόντος (Feigenbaum, 1991). Τα αποτελέσματα της
έρευνας αγοράς σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με τα παράπονα των πελατών,
τον εντοπισμό προβλημάτων που απαιτούν γενική διορθωτικές κινήσεις καθώς επίσης,
για την παροχή ποσοτικής μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Η ικανοποίηση των
πελατών μπορεί κάλλιστα να προβλέψει την μελλοντική επιτυχία ή την αποτυχία μιας
επιχείρησης, για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος
και να διατηρούνται τα επίπεδα ποιότητας των προϊόντων υψηλά (Juran και Gryna, 1993).
Για την επίτευξη της ποιότητας, είναι σημαντικό η επιχείρηση να γνωρίζει τι
χρειάζονται οι πελάτες και να τους παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
τους (Ishikawa, 1985). Ο Deming (1986) θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
κατανοούν τι χρειάζεται ο πελάτης τόσο τώρα όσο και μελλοντικά έτσι ώστε τα προϊόντα
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και η υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση, να μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να
ικανοποιούν τόσο τις άμεσες ανάγκες τους όσο και τις μελλοντικές επιθυμίες τους. Τέλος,
για να μπορέσουν οι εταιρίες να εστιάσουν στους πελάτες θα πρέπει να κατανοήσουν
πως κάτι τέτοιο αποτελεί μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή στρατηγική η οποία συνεχώς θα
ανανεώνεται αλλά ποτέ δεν θα σταματά.

1.3 Βασικές προσεγγίσεις από τους Guru της ποιότητας
Προσέγγιση του Deming σε TQM (1900-1993)
Η θεωρητική προσέγγιση του Deming σχετικά με τα συστήματα TQM αφορά τη
δημιουργία ενός οργανωσιακού συστήματος το οποίο προωθεί τη συνεργασία και τη
μάθηση για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των πρακτικών διαχείρισης διαδικασίας, οι
οποίες με τη σειρά τους, οδηγούν σε διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων
και υπηρεσιών καθώς και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Όλα αυτά είναι κρίσιμα για
την ικανοποίηση των πελατών, και κατά συνέπεια για την επιβίωση των επιχειρήσεων
(Anderson et al.,1994α).
Ο Deming (1986) υπογράμμισε τις ευθύνες που θα πρέπει να πάρει η ανώτατη
διοίκηση ενός οργανισμού ώστε να ηγηθεί και να εφαρμόσει κάποιες αλλαγές στις
διαδικασίες και στα συστήματα λειτουργίας της. Τονίζει πω η διοίκηση παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση επιτυχίας στην επιχείρηση διότι ένα από τα βασικά της
μελήματα είναι να δημιουργήσει το όραμα πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επιχείρηση για
να πετύχει τους στόχους αλλά και τη συνεχή βελτίωσή της. Ταυτόχρονα, η ανώτατη
διοίκηση είναι υπεύθυνη και για πολλά προβλήματα που ανακύπτουν σε θέματα
ποιότητας γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους σαφείς
κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος είναι ο αποδεκτός τρόπος εργασίας και να τους
παρέχει τα μέσα για να τον επιτύχουν. Κάποια από αυτά τα μέσα είναι το κατάλληλο
εργασιακό περιβάλλον και η καλλιέργεια εργασιακού κλίματος απαλλαγμένου από την
αίσθηση της υπαιτιότητας ή του φόβου. Ο Deming (1986) υπογράμμισε επίσης τη
σημασία που έχουν για την επιχείρηση η αναγνώριση και η μέτρηση των απαιτήσεων
των πελατών, η δημιουργία εταιρικής σχέσης με τους προμηθευτές, η διαμόρφωση
λειτουργικών ομάδων εντός των τμημάτων της ώστε να εντοπίζονται και να επιλύονται
προβλήματα σχετικά με την ποιότητα, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η
συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες της επιχείρησης και η επιδίωξη της
συνεχούς βελτίωσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Deming τα μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας μέσα
σε έναν οργανισμό βρίσκονται στην ικανότητα του οργανισμού να ελέγχει και να
διαχειρίζεται τα συστήματα και τις διαδικασίες του σωστά αλλά και στη βαρύτητα των
ευθυνών
της
διοίκησης.
Υποστήριξε
επίσης
μεθοδολογικές
πρακτικές,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων και στατιστικών μεθόδων
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για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη βελτίωση των διαδικασιών, με τα οποία στοχεύει να
μειώσει τις ανεξέλεγκτες αποκλίσεις που οφείλονται τόσο σε "κοινές αιτίες" όσο και σε
"ειδικές αιτίες" στην διαδικασία παραγωγής.
Ως «κοινές αιτίες» των αποκλίσεων μπορούν να θεωρηθούν οι επιπλοκές στα
συστήματα και τα μηχανήματα μιας επιχείρησης, οι επιπλοκές σε προϊόντα ή ακόμα και οι
επιπλοκές στη συνεργασία με κάποιο φορέα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στις ευθύνες
που έχει η διοίκηση μιας επιχείρησης και περιλαμβάνουν κακό σχεδιασμό των προϊόντων,
μη διαπιστευμένες εισερχόμενες πρώτες ύλες και ελλιπείς συνθήκες εργασίας. Ως «ειδικές
αιτίες» των αποκλίσεων μπορούν να θεωρηθούν οι υποχρεώσεις που έχουν οι
εργαζόμενοι απέναντι στην επιχείρηση και συγκεκριμένα η πιθανή έλλειψη γνώσεων,
δεξιοτήτων αλλά και η κακή απόδοση.
Ο Deming προτείνει 14 σημεία ως αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τα
οποία αναφέρονται παρακάτω:













Δημιουργία ενός σταθερού οράματος και σκοπού με το οποίο η επιχείρηση θα
οδεύει προς τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, στο να γίνει
ανταγωνιστική και να παραμείνει στις αγορές καθώς και να προσφέρει θέσεις
εργασίας.
Να υιοθετηθεί νέα φιλοσοφία από την επιχείρηση. Βρισκόμαστε σε μια νέα
οικονομική εποχή όπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να δέχονται
προκλήσεις, να αναλαμβάνουν και να εξελίσσουν τις ευθύνες τους καθώς και
να είναι ανοιχτές σε ένα κλίμα αλλαγής προς το καλύτερο.
Να υπάρξει απεγκλωβισμός από τον τελικό έλεγχο ώστε να επιτευχθεί η
ποιότητα και να γίνει η βάση για τις λειτουργίες παραγωγής προϊόντων αλλά
και τις ευρύτερες διαδικασίες της επιχείρησης.
Να δοθεί ένα τέλος στην πρακτική που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στο να
επιλέγουν προμηθευτές για τις δραστηριότητές τους με βάση την τιμή των
πρώτων υλών. Αντ’ αυτού, θα ήταν πιο αποδοτικό και συνεπώς θα
ελαχιστοποιούσε το συνολικό τους κόστος η ανάθεση των δραστηριοτήτων σε
έναν και μοναδικό προμηθευτή για κάθε ένα στοιχείο με τη σύναψη
μακροπρόθεσμης συμφωνίας η οποία θα χαρακτηριζόταν από πίστη και
εμπιστοσύνη.
Να υπάρχει συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση του συστήματος παραγωγής και
των υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας, και κατά συνέπεια μείωση του κόστους.
Να κατοχυρωθεί η επιμόρφωση για τους όλους τους εργαζομένους της
επιχείρησης.
Να γίνει αναθεώρηση της έννοια της ηγεσίας. Ο σκοπός της ηγεσίας θα
πρέπει να είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει
τα μέσα που χρησιμοποιούνται ώστε να γίνει περισσότερο αποδοτική η
παραγωγική διαδικασία.
25












Να ενθαρρύνεται ένα περιβάλλον με ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας όπου οι
άνθρωποι θα μπορούν να εργάζονται απαλλαγμένοι από το αίσθημα του
φόβου και συνεπώς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά για
την εταιρεία.
Να καταρρίψει τους φραγμούς μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας. Για
παράδειγμα, οι άνθρωποι στην έρευνα, το σχεδιασμό, τις πωλήσεις και την
παραγωγή θα πρέπει να λειτουργούν ως ομάδα, έτσι ώστε να μπορούν να
προβλέπουν και να προλαμβάνουν μέσω συζήτησης τυχόν προβλήματα κατά
την παραγωγή και χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρίας.
Εγκαταλείψτε τα «σλόγκαν», τις αφίσες και τους στόχους για το εργατικό
δυναμικό τα οποία «ζητούν» μηδενικά ελαττώματα στην παραγωγή και νέα
επίπεδα παραγωγικότητας. Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ανταγωνισμό στις
σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και κατά συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα.
Εγκαταλείψτε τους ποσοτικούς στόχους και την διοίκηση με βάση τους
αριθμητικούς στόχους.
Απομακρύνεται τα εμπόδια τα οποία στερούν από τους εργαζόμενους το να
είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους.
Εγκαθίδρυση ενός ενεργού προγράμματος εκπαίδευσης και αυτό-βελτίωσης
για τους εργαζομένους.
Κινητοποιήστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να εργαστούν για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Η αλλαγή εξαρτάται από τη συμβολή του καθενός

Προσέγγιση Juran για TQM (1904-2008)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα των δραστηριοτήτων που στοχεύει
στην ικανοποίηση των πελατών, την κινητοποίησή των εργαζομένων, στα υψηλότερα
έσοδα, και στο χαμηλότερο κόστος (Juran και Gryna, 1993). Juran πίστευε πως η κύρια
πηγή για τα προβλήματα ποιότητας στις επιχειρήσεις είναι η διοίκηση και όχι οι
εργαζόμενοι. Η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί αλλαγές σε όλες τις λειτουργίες μιας
επιχείρησης. Για παράδειγμα είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν, αξιολόγηση της
ποιότητας σε επίπεδο επιχείρησης, διασφάλιση της ποιότητας υλών από τον
προμηθευτή, χρήση στατιστικών μεθόδων, ποιότητα στο σύστημα πληροφοριών καθώς
και η συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστών της επιχείρησης.
Η προσέγγιση τουJuran δίνει έμφαση στην ομάδα(QC circles, αυτόνομες ομάδες)
και στην ομαδική εργασία, που μπορούν να προωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας, τη
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και τη βελτίωση
της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων. Τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η
δέσμευση της ανώτερης διοίκησης στην κινητοποίηση, στη συμμετοχή των εργαζομένων,
στην αναγνώριση των προσπαθειών τους και στην παροχή ανταμοιβών.
Σύμφωνα με τον Juran, είναι πολύ σημαντικό επίσης, μία επιχείρηση να
κατανοήσει και να προσδιορίσει τις ανάγκες των πελατών της και γενικά να ικανοποιήσει
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τις ανάγκες των μελών της κοινωνίας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της. Για να το πετύχει αυτό θα ήταν απαραίτητη αφενός η βελτίωση όλων των σταδίων
για την παραγωγή του προϊόντος ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές που έθεσε η επιχείρηση αλλά και στο αγοραστικό κοινό και αφετέρου η
ενδελεχής έρευνα αγοράς προκειμένου να αναγνωριστούν οι ανάγκες αυτές.
Ο Juran προκειμένου να εκφράσει την φιλοσοφία του σχετικά με την ποιότητα
διατύπωσε τρεις βασικές διοικητικές διαδικασίες που είναι γνωστές ως «Η τριλογία του
J.M.Juran» και εμπεριέχει :






Τον σχεδιασμό της ποιότητας (quality planning): αναφέρεται στην διαδικασία
για την κατανόηση των πελατειακών αναγκών και τη σχεδίαση ενός
συστήματος το οποίο θα είναι ικανό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες,
Τον ποιοτικό έλεγχο (quality control): χρησιμοποιείται για να παραμένει
διαρκώς η απόδοση στα επίπεδα που θέτονται κάθε φορά. Εάν η απόδοση
δεν είναι η αναμενόμενη τότε ένα σχέδιο δράσης τίθεται σε εφαρμογή άμεσα
για να επιλυθούν τα πιθανά προβλήματα. Γενικά, ο ποιοτικός έλεγχος
επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση ελέγχου.
Τη βελτίωση της ποιότητας (quality improvement): λαμβάνει χώρα όταν τα
προηγούμενα επίπεδα ποιότητας επιτευχθηκαν.

Ο Juran όρισε τέσσερις ευρείες κατηγορίες δαπανών ποιότητας, οι οποίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν τα κόστη της επιχείρησης που
σχετίζονται με την ποιότητα και είναι οι παρακάτω:








Κόστη εσωτερικών αστοχιών (Internal failure costs): σχετίζονται με τις αστοχίες
που διαπιστώθηκαν στα προϊόντα ή διαδικασίες πριν από τη μεταφορά τους
στον πελάτη, για παράδειγμα: κόστος άχρηστων και ανακατεργασμένων,
κόστος διορθωτικών ενεργειών και εντοπισμού των αιτιών των αστοχιών,
κόστος νεκρών χρόνων και αποτυχίας των διαδικασιών κτλ.
Κόστη εξωτερικών αστοχιών (external failure costs): σχετίζονται με τις αστοχίες
που διαπιστώθηκαν μετά την παράδοσή τους στον πελάτη όπως για
παράδειγμα κόστος παραπόνων πελατών, κόστος ανάκλησης προϊόντων και
απατήσεις εγγυήσεων, κόστος νομικών κυρώσεων, κόστος δυσαρεστημένου
πελάτη και χάσιμο μεριδίου αγοράς.
Το κόστη εκτίμησης (appraisal costs): σχετίζονται με τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας όπως για
παράδειγμα κόστος για τους ελέγχους και τις δοκιμές των πρώτων υλών, των
τελικών προϊόντων και της διαδικασίας, κόστος για τη συντήρηση του
εξοπλισμού, κόστος μέτρησης και ελέγχου των διαδικασιών και κόστος
μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.
Κόστη πρόληψης (prevention costs): σχετίζονται με τις ενέργειες που
απαιτούνται για την αποφυγή ελαττωματικών όπως για παράδειγμα, κόστος
σχεδιασμού του συστήματος ποιότητας, κόστος για τα πληροφοριακά
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συστήματα υποστήριξης και κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού σε
θέματα ποιότητας.

Προσέγγιση Crosby για TQM (1926-2001)
O Philip P. Crosby (1979) στην δική του προσέγγιση σχετικά με την διοίκηση Ολικής
Ποιότητας, προσδιόρισε μια σειρά από σημαντικές αρχές και πρακτικές για την επιτυχή
εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, τα οποία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη
συμμετοχή της διοίκησης, την ευθύνη που έχει η διοίκηση για την ποιότητα, την
αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλουν οι εργαζόμενοι, την επιμόρφωση που
θα πρέπει να δεχτούν, τη μείωση του κόστους ποιότητας (κόστος πρόληψης, κόστος
εκτίμησης, κόστος αποτυχίας, την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη παρά
στην επιθεώρηση μετά από κάποιο ατύχημα ή λάθος στην παραγωγική διαδικασία, το
να γίνονται σωστά οι διαδικασίες από την πρώτη φορά και τη φιλοσοφία «μηδέν λάθη»
(zero defects).
O Crosby ισχυρίστηκε ότι τα λάθη οφείλονται σε δύο λόγους: στην έλλειψη
γνώσης και στην έλλειψη προσοχής. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να
εξαλείψουν την πρώτη αιτία και μια προσωπική δέσμευση για αριστεία (μηδέν λάθη) και
μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη δεύτερη. Ο
Crosby τόνισε επίσης τη σημασία που έχει ο τρόπος διοίκηση για την επιτυχή βελτίωση
της ποιότητας. Σύμφωνα με αυτόν, το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας είναι να
αλλάξει ο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των καταστάσεων από τα ανώτερα στελέχη
έτσι ώστε να μην αποδέχονται λάθη στην παραγωγική διαδικασία καθώς αυτά με τη
σειρά τους θα μειώσουν τις προσδοκίες και τα πρότυπα εργασίας στην επιχείρηση..
Ο Crosby παρουσίασε ένα πλέγμα διαχείρισης της ποιότητας (the Quality
Management Maturity Grid), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για
να περιορίσουν την ανάγκη τους για μακροχρόνια προγράμματα ποιότητας.
Το πλέγμα χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια τα οποία είναι:






το στάδιο της αβεβαιότητας (uncertainty)
το στάδιο της αφύπνιση (awakening)
το στάδιο της διαφώτισης (enlightenment)
το στάδιο της σοφίας (wisdom)
το στάδιο της σιγουριάς (certainty)

Τα στάδια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου
σε μια σειρά από κατηγορίες μετρήσεων όπως η κατανόηση και η στάση της διοίκησης,
η οργάνωση της ποιότητας, η διαχείριση των προβλημάτων, το κόστος της ποιότητας σε
συνάρτηση με τις πωλήσεις και το σύνολο της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση.
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Το πλέγμα διαχείρισης της ποιότητας και του κόστους των μέτρων ποιότητας είναι
τα κύρια εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι managers για να αξιολογήσουν
την κατάσταση της ποιότητας της επιχείρησης.
Ο Crosby εισήγαγε ένα πρόγραμμα δεκατεσσάρων σημείων τα οποία μπορούν
να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην επιδίωξη της ποιότητας και παρατίθενται ως
εξής:
















Η δέσμευση της διοίκησης: Η διοίκηση θα πρέπει να δεσμευτεί πως θα εισάγει
την έννοια της ποιότητας και θα βελτιώσει μέσα από αυτή την επιχείρηση. η
συγκεκριμένη δέσμευση θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη σε όλους τους
εργαζομένους έτσι ώστε να προσανατολιστούν όλοι στην κατεύθυνση «Μηδέν
λάθη»
(2)Η διαμόρφωση ομάδας για τη βελτίωση της ποιότητας: Το συγκεκριμένο
βήμα είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη ολικής ποιότητας στην επιχείρηση,
επομένως θα ήταν ορθολογικό να γίνει η αναζήτηση εκείνων των
εργαζομένων που θα διαμορφώσουν και θα αποτελέσουν τα πρότυπα για την
επίτευξη της ποιότητας και την ενίσχυση της δέσμευσης και των υπόλοιπων
εργαζομένων. Η ομάδα θα πρέπει να υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας της
επιχείρησης και να εργασθεί για αυτήν.
Η μέτρηση της ποιότητας: Πριν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ένα σχέδιο για τη
βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει η επιχείρηση την
τοποθέτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της στην αγορά, στη συνέχεια θα
γίνει η μέτρηση της ποιότητας και θα αξιολογηθεί που υπάρχει περιθώριο για
βελτίωση και ποιες είναι η πιθανότητες για βελτίωση.
Το κόστος της ποιότητας: Θα πρέπει να οριστούν, να προσδιοριστούν τα
κόστη ποιότητας και να εξηγηθεί η χρησιμότητα τους ως εργαλείο διαχείρισης
σε όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης.
(5)Η βαθειά γνώση της ποιότητας: Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η σημαντικότητα
της ποιότητας στους εργαζομένους και κατά συνέπεια να αυξηθεί η
πιθανότητα να καρποφορήσουν οι συνολικές προσπάθειες της επιχείρησης
για βελτίωση.
Διορθωτικές ενέργειες: Να παρέχεται μια συγκεκριμένη συστηματοποιημένη
μέθοδος επίλυσης των προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τα
προηγούμενα βήματα δράσης.
Σχέδιο για «Μηδέν Λάθη» : Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλάνο ώστε να
διερευνηθούν οι διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου για
«Μηδέν Λάθη».
Κατάλληλη Εκπαίδευση όλων των ανώτατων στελεχών και υπευθύνων: Θα
πρέπει να εκπαιδευτούν
κατάλληλα προκειμένου να μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες για την βελτίωση της ποιότητας και κατά
συνέπεια να εφαρμοστεί ομαλότερα το σχέδιο για «Μηδέν Λάθη».
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Ημέρα Μηδενικών Λαθών: Οργάνωση μία εκδήλωσης που θα βοηθήσει
όλους τους εργαζομένους να αντιληφθούν, μέσω προσωπικής εμπειρίας, ότι
οι προσπάθειες τους απέδωσαν καρπούς και ότι υπήρξε αλλαγή.
Θέσπιση στόχου: Είναι αναγκαίο εφόσον υπάρξει αλλαγή το επόμενο βήμα
είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και
οι υπεύθυνοί τους, ώστε να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές, να υπάρξει
μεγαλύτερη δέσμευση και αφοσίωση από όλους και συνεπώς μεγαλύτερη
προσήλωση στο στόχο που είναι τα μηδενικά λάθη.
Μείωσε της αιτίες για λάθη: Ο εντοπισμός και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν λάθη είναι ζωτικής σημασίας βήμα για
την επιχείρηση. Θα ήταν αποδοτικό να υπάρχει ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας
μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης ώστε να εξωτερικεύονται τυχόν δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν ή εμπόδια που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια των
εργαζομένων για βελτίωση της ποιότητας. Η επιχείρηση που καλλιεργεί την
ελευθερία γνώμης ανάμεσα στους εργαζομένους της ώστε να επικοινωνούν
τα προβλήματα πριν μετατραπούν σε κρίσεις έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να
εφαρμόσει σωστά τα εργαλεία ποιότητας και να βελτιωθεί.
Αναγνώριση: Με το να αναγνωρίζει τις προσπάθειες των εργαζομένων που
προσπαθούν, η διοίκηση καταφέρνει να παρακινεί όλο και περισσότερους στο
να συμμετέχουν ενεργά.
Διοργάνωση Συμβουλίων Ποιότητας: Στόχο έχουν να φέρουν σε επαφή τους
επαγγελματίες σε θέματα ποιότητας και τους εργαζομένους ώστε να
εστιάσουν περισσότερο στους τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας και να
τους εφαρμόσουν με αποδοτικό τρόπο ώστε να έχουν διάρκεια.
(14)Επανέλαβε: Το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας δεν τελειώνει ποτέ και
η γνώση πάνω στην ποιότητα πρέπει να είναι διαρκής και να εξελίσσεται
ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής.

Προσέγγιση Ishikawa για TQM (1915-1989)
Ο K. Ishikawa (1985) είναι από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον όρο
«Ποιοτικό Έλεγχος σε Ολόκληρη την επιχείρηση» και για τον ίδιο σημαίνει να εκτελούνται
όλες οι διαδικασίες σωστά όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση
ενός ποιοτικού προϊόντος ή υπηρεσίας το οποίο θα είναι προσιτό και θα ικανοποιεί
πάντα τον πελάτη. Υποστήριξε επίσης ότι η διαχείριση της ποιότητας εκτείνεται και σε
διαδικασίες εκτός της επιχείρησης όπως η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η διαχείριση
παραπόνων των πελατών.
Ο Ishikawa, όπως και οι υπόλοιποι θεωρητικοί της ποιότητας, τόνισε τη σημασία
της εκπαίδευσης των εργαζομένων καθώς θεωρεί πως αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για
μία επιχείρηση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συνεχής, να αφορά ολόκληρη της
εταιρία από τα ανώτερα στελέχη έως τον τελευταίο εργαζόμενο και μέσα από αυτήν θα
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πρέπει να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι στο να συμμετέχουν και να παίρνουν
πρωτοβουλίες στη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα αναφέρει πως «η Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας αρχίζει και τελειώνει με την εκπαίδευση/κατάρτιση.» « Ο ποιοτικός έλεγχος είναι
μια επανάσταση στην διοικητική σκέψη και γι’ αυτό η διαδικασία σκέψης για όλους τους
εργαζόμενους θα πρέπει να αλλάξει.»
Το όνομά του έχει ταυτιστεί με τους Κύκλους Ποιότητας (Quality Circles) που
αποτελούν ένα εργαλείο κατάρτισης σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, καθώς εργάστηκε
πάνω στον τρόπο εφαρμογής τους και θεωρούσε πως είναι ένας επαναστατικός τρόπος
που αφορά τη διαδικασία σκέψης των εργαζομένων, αλλά και με τα επτά εργαλεία
ποιότητας μέσα στα οποία συγκαταλέγεται και το «διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος» ή
«ψαροκόκαλο» (fishbone) ή «the Ishikawa diagram», το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για την εξεύρεση όλων των πιθανών αιτιών σε ένα πρόβλημα ποιότητας. Τα εργαλεία
αναφέρονται παρακάτω:








Διάγραμμα Pareto
Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος (διάγραμμα Ishikawa)
Διάγραμμα Διαστρωμάτωσης
Διάγραμμα διασποράς
Φύλλο ελέγχου
Ιστόγραμμα
Διάγραμμα ελέγχου

Τέλος, ο Ishikawa (1985) πρότεινε ότι η αξιολόγηση των απαιτήσεων των πελατών
μπορεί χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για να ενισχυθεί η συνεργασίας μεταξύ των
τμημάτων της επιχείρησης, η επιλογή των προμηθευτών θα πρέπει να γίνεται με βάση την
ποιότητα των πρώτων υλών και όχι μόνο με βάση την τιμή και πως η ποιότητα στις
διαδικασίες προέχει συγκριτικά με τα βραχυχρόνια κέρδη της επιχείρησης.

Προσέγγιση A.V. Feigenbaum να TQM (1922-2014)
ο Feigenbaum (1991)όρισε ως TQM ένα αποτελεσματικό σύστημα για τη
ανάπτυξη, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας στα διάφορα τμήματα μιας εταιρείας
έτσι ώστε οι λειτουργίες που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
να πραγματοποιούνται με το χαμηλότερο κόστος αλλά ταυτόχρονα με την πλήρη
ικανοποίηση των πελατών. Ισχυρίστηκε ότι η αποτελεσματική Διαχείρισης Ποιότητας
αποτελείται από τέσσερα κύρια στάδια τα οποία περιγράφονται ως εξής :





Η επιχείρηση θέτει προδιαγραφές ποιότητας.
Αξιολόγηση συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα αυτές τις προδιαγραφές
ποιότητας.
Σχέδιο δράσης όταν οι προδιαγραφές δεν τηρούνται
Σχεδιασμός για τη βελτίωση των προδιαγραφών αυτών.
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Η αλυσίδα ποιότητας, υποστήριξε, ξεκινά με τον προσδιορισμό των αναγκών
όλων των πελατών και τελειώνει μόνο όταν το προϊόν ή υπηρεσία παραδίδεται στον
πελάτη και ο πελάτης μείνει ικανοποιημένος.
Για το λόγο αυτό, όλες οι λειτουργικές δραστηριότητες όπως το μάρκετινγκ, ο
σχεδιασμός, η αγορά, η κατασκευή, η επιθεώρηση, η διανομή, η εγκατάσταση και η
εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συμβάλλουν στο να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα.
Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των πελατών είναι ένα θεμελιώδες αρχικό
σημείο για την επίτευξη της ποιότητας. Ο Freigenbaum ισχυρίστηκε ότι η αποτελεσματική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτεί υψηλό βαθμό ενοποίησης και αρμονικής λειτουργίας
μεταξύ ανθρώπων, μηχανημάτων και πληροφοριών, υπογραμμίζοντας πως ένα
ξεκάθαρα δομημένο σύστημα ποιότητας είναι ένα ισχυρό θεμέλιο για την εφαρμογή
συστημάτων TQM.
Απόλυτα Σύστημα Ποιότητας ορίζεται ως εξής: Το εγκεκριμένο επιχειρησιακή δομή
εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης, η οποία τεκμηριώνεται αποτελεσματική, ολοκληρωμένη
τεχνική και διαχειριστικές διαδικασίες, για την καθοδήγηση των συντονισμένες ενέργειες
των ανθρώπων, τα μηχανήματα, και τα στοιχεία της επιχείρησης με τον καλύτερο και πιο
πρακτικούς τρόπους για την εξασφάλιση πελατών την ποιότητα της ικανοποίησης και
οικονομικό κόστος της ποιότητας.
Ο Feigenbaum είχε τονίσει πως πρέπει να γίνουν αρκετές προσπάθειες για να
προληφθεί η κακή ποιότητα παρά να γίνουν κινήσεις για τη διόρθωσή της μετά το
συμβάν. Υποστήριξε ότι η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών
εργασιών που λαμβάνουν χώρα τόσο στην πρώτη γραμμή της παραγωγής όσο και στο
προσωπικό αλλά και στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης.
Υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος:



Ο τεχνολογικός που αναφέρεται στα μηχανήματα, πρώτες ύλες και τις διαδικασίες
Ο ανθρώπινος, που αναφέρεται στους χειριστές, επιστάτες, και στο υπόλοιπο
προσωπικό της επιχείρησης.

Από αυτούς τους δύο παράγοντες, ο ανθρώπινος έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την
επιχείρηση και για το λόγο αυτό ο Feigenbaum θεωρούσε πως η ανώτερη διοίκηση θα
πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ανοιχτή επικοινωνία των εργαζομένων, να
ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων της, να διαχειριστεί τους προμηθευτές της με
βάση την ποιότητα των πρώτων υλών τους, να χρησιμοποιήσει εργαλεία αξιολόγησης,
πληροφοριακά συστήματα και να επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας. Επιπλέον, έδωσε
έμφαση στο ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταμείβονται για τις προτάσεις τους
σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας καθώς η επίτευξη της καλύτερης δυνατής
ποιότητας σε μία επιχείρηση είναι καθήκον όλης της επιχείρησης.
Τέλος, θεωρούσε ότι η αποτελεσματική κατάρτιση
εργαζομένων θα πρέπει να δίνει έμφαση σε τρεις κύριες πτυχές:
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και

εκπαίδευση

των





Καλλιέργεια συμπεριφοράς των εργαζομένων με προσανατολισμό στην ποιότητα
Την γνώση σχετικά με την ποιότητα
Ανάδειξη και καλλιέργεια ικανοτήτων σχετικών με την ποιότητα.

Συμπεράσματα
Αφού μελετήθηκαν οι προσεγγίσεις των πέντε γκουρού της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας, καταλήγουμε στο ότι αν και οι εκδοχές τους παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις
όλοι τους μοιράζονται κάποια κοινά σημεία στην έννοια της ποιότητας τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθως:










Είναι ευθύνη της διοίκησης να προσπαθεί να ηγείται αποδοτικά ώστε να
επιτύχει την αφοσίωσης των εργαζομένων της, την ενδυνάμωσή τους, να τους
ενθαρρύνει και να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη τόσο σε τεχνικά
όσο και σε ανθρώπινα ζητήματα. Είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης να
καθορίσει το περιβάλλον και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων των
εργαζομένων της . Είναι επιτακτική η ανάγκη της διοίκησης να προωθηθεί τη
συμμετοχή των εργαζομένων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας με άξονα
την αλλαγή στην αντίληψη και τη συμπεριφορά του εργατικού δυναμικού
απέναντι στην ποιότητα.
Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που αφορούν την
στρατηγική, τις πολιτικές και το επίπεδο της
Τονίζεται η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων
που έχει ως στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων, της συμπεριφοράς και της
στάσης τους με κατεύθυνση την ποιότητα καθώς και την ενίσχυση των
ικανοτήτων του και την αποδοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται οι προσπάθειες των
εργαζομένων για την αφομοίωση και εφαρμογή των πρακτικών ποιότητας
Είναι πολύ σημαντικός ό έλεγχος των διαδικασιών, η βελτίωση των
συστημάτων ποιότητας και ο σχεδιασμός των προϊόντων. Δίνεται έμφαση
κυρίως στη λήψη μέτρων πρόληψης των λαθών κατά την παραγωγή των
προϊόντων και όχι στις ενέργειες επιδιόρθωσης μετά το γεγονός.
Η ποιότητα είναι μια δραστηριότητα που εμπλέκει όλες τις δραστηριότητες της
επιχείρησης, από τους προμηθευτές μέχρι τους πελάτες. Όλες οι λειτουργικές
δραστηριότητες , όπως το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός, τα μηχανήματα, η
εμπορία, η κατασκευή, η επιθεώρηση, η διανομή και η εγκατάσταση του
προϊόντος θα πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας.
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1.4 Ανασκόπηση των Βραβείων Ποιότητας
Παγκοσμίως, υπάρχουν διάφορα βραβεία ποιότητας, όπως το βραβείο Deming
(Deming Prize) στην Ιαπωνία (1996), το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality
Award) στην Ευρώπη (1994), το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige (Malcolm
Bridge National Quality Award)στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (1999). Οι γενικοί
στόχοι των εν λόγω βραβείων είναι (Ghobadian και Woo, 1996):
o
o

o

o

o

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, λόγω της
σημαντικής συμβολής της στην ανώτερη ανταγωνιστικότητα
Να ενθαρρύνουν τη συστηματική αυτοαξιολόγηση των επιχειρήσεων με
προκαθορισμένα κριτήρια και ταυτόχρονα την γνώση της αγοράς σε θέματα
ποιότητας
Να κινητοποιήσουν την ανταλλαγή και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με την
ανάπτυξη των στρατηγικών ποιότητας και στα οφέλη που προέρχονται από
την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών
Να προωθήσουν την κατανόηση των απαιτήσεων για την επίτευξη της
αριστείας στην ποιότητας της και την επιτυχή ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας
Να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εισαγάγουν διαδικασίες συνεχούς
βελτίωσης.

Τα είδη των βραβείων ποιότητας δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ένα προϊόν
ή στην τελειοποίηση μιας υπηρεσίας ή στις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης της
ποιότητας, αλλά εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη
διοίκηση, τη συμπεριφορά και τις διαδικασίες που επηρεάζουν το την ποιότητα των
τελικών προϊόντων . Παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο ελέγχου κατά το οποίο οι
επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν τις πρακτικές ΔΟΠ που εφαρμόζουν και τα τελικά
αποτελέσματα τους.

Το βραβείο Deming
Το βραβείο Deming είναι το εθνικό βραβείο της Ιαπωνίας για τη βιομηχανία.
θεσπίστηκε το 1951 από την Ένωση Ιαπώνων Μηχανικών (Japanese Union of Scientists
and Engineers, JUSE) και πήρε το όνομά του από τον Edwards W.Deming, ο οποίος
εφάρμοσε μία μεθοδολογία για τον ποιοτικό έλεγχο με βάση τη στατιστική, μετά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το βραβείο είναι το παλαιότερο και το πιο σημαντικό από
άποψη βαρύτητας συγκριτικά με άλλα τέτοιου είδους βραβεία. Οι αρχές του είναι ένα
εθνικός διαγωνισμός μέσα από τον οποίο γίνεται αναζήτηση εκείνων των οργανισμών
που κάνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο κάθε χρόνο στο τομέα της ολικής ποιότητας.
Το βραβείο αποτελείται από τρεις κατηγορίες οι οποίες αφορούν τα Ανεξάρτητα
άτομα (individual person), το Βραβείο για την Εφαρμογή των αρχών του Deming
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(Deming Application Prizes), το οποίο απονέμεται σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και
περιλαμβάνει κατηγορίες για μικρότερες επιχειρήσεις καθώς και τμήματα μεγαλύτερων
επιχειρήσεων; και το Βραβείο Ελέγχου Ποιότητας για τα εργοστάσια (Quality Control
Award). (Ghobadian και Woo, 1996)
Υπάρχουν 143 εταιρίες που κέρδισαν το βραβείο και ανάμεσά τους μόνο δύο μηΙαπωνικές, η Florida power and Light το 1989 και η AT&T power Systems Division το 1994.
Το βραβείο Deming έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάδοση
της φιλοσοφίας γύρω από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Υπάρχουν δέκα βασικά
στοιχεία για την εφαρμογή του βραβείου Deming (1996) καθώς και μία λίστα αναφοράς
που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης των ανώτερων στελεχών. Αυτή η
λίστα αναφοράς τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ανώτατων διοικητικών
στελεχών σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση της ποιότητας και την
κατανόηση των βασικών απαιτήσεων των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας
καθώς και το τι θα πρέπει να κάνουν.
Τα βασικά στοιχεία για το βραβείο Deming παρατίθενται παρακάτω:
1. Πολιτικές
 Ποιότητα και πολιτικές ελέγχου ποιότητας καθώς και η θέση τους στη συνολική
διοίκηση των επιχειρήσεων.
 Σαφήνεια των πολιτικών (στόχοι και τα μέτρα προτεραιότητας).
 Μέθοδοι και διαδικασίες για τον καθορισμό των πολιτικών.
 Σχέση των πολιτικών με τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα σχέδια
 Σωστή επικοινωνία - ανάπτυξη των πολιτικών, κατανόηση και δράση για την
επίτευξη τους.
 Ηγεσία των στελεχών και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας.
2. Οργάνωση
 Καταλληλότητα της οργανωτικής δομής για τον έλεγχο και την κατάσταση της
ποιότητας με τη συμμετοχή των εργαζομένων.
 Σαφήνεια μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των αρχών και των ευθυνών.
 Ύπαρξη διατμηματικής συνεργασίας.
 Αξιοποίηση των κύκλων ποιότητας.
 Αξιοποίηση του προσωπικού.
 Διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες
όπως εταιρείες του ομίλου, προμηθευτές, εργολάβους, επιχειρήσεις πωλήσεων
κλπ).
3. Συλλογή, Διάδοση και χρήση των Πληροφοριών που σχετίζονται με την Ποιότητα
 Συλλογή και κοινοποίηση των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών
πληροφοριών.
 Μετάδοση των πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων.
 Διαχείριση των δεδομένων μέσω της στατιστικής ανάλυσης και της χρήσης
των αποτελεσμάτων τους.
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4. Τυποποίηση
 Καταλληλότητα και συστηματοποίηση των προτύπων
 Διαδικασίες για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την κατάργηση των
προτύπων.
 Αποτελέσματα που απορρέουν από τον καθορισμό, την αναθεώρηση και την
κατάργηση των προτύπων.
 Περιεχόμενο των προτύπων.
 Αξιοποίηση και τήρηση προτύπων.
 Απόκτηση και χρήση κατάλληλης τεχνολογίας.
5. Ανθρώπινοι πόροι
 Σχεδιασμός πλάνου για την κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων, τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή τους και η συμβολή στην ανάπτυξη.
 Συνειδητή εφαρμογή ποιότητας αλλά και ελέγχου, βαθμίδες κατανόησης των
ποιοτικών ελέγχων.
 Κατάσταση των δικαιολογητικών και την παροχή κινήτρων αυτο-ανάπτυξη και
αυτοπραγμάτωση?
 Κατανόηση και αξιοποίηση των στατιστικών εννοιών και μεθόδων.
 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με τους κύκλους ποιότητας
 Γνώση των άμεσα συμβαλλόμενων εταιριών όπως εταιρίες που εντάσσονται
στον ίδιο όμιλο, εργολάβων, προμηθευτών κτλ.
6. Η διασφάλιση της ποιότητας
 Διαχείριση των δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν την ποιότητα
 Διαδικασίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (ανάλυση και
αναβάθμιση της ποιότητας, έλεγχοι κατά το σχεδιασμό, αξιοπιστία και άλλα
προαπαιτούμενα.
 Διαδικασία ανάλυσης και βελτίωσης των διαδικασιών.
 Διαδικασία επιθεώρησης, αξιολόγησης της ποιότητας και της ποιότητας του
ελέγχου.
 Διαχείρισης του εξοπλισμού για την παραγωγής, μέτρηση των μέσων και των
πωλήσεων.
 Διαδικασία της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, πωλήσεων και
παροχής υπηρεσιών.
 Να προσπαθεί και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για το προϊόν, τη χρήση
του, τη διάθεση, την κάμψη και την ανακύκλωση του.
 Διασφάλιση της ποιότητας.
 Να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ικανοποίησης του πελάτη.
 Διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας, της υπευθυνότητας που
συνοδεύει τα προϊόντα και την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Συντήρηση
 Περιστροφή της διοίκησης σε δραστηριότητες του κύκλου ελέγχου (Plan-DoCheck-Act).
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Μέθοδοι για τον προσδιορισμό στοιχείων ελέγχου και τα επίπεδά τους.
Σε περιπτώσεις ελέγχου (αξιοποίηση διαγραμμάτων ελέγχου και άλλων
εργαλείων)
 Λήψης προσωρινών και μόνιμων μέτρων.
 Συστήματα διαχείρισης λειτουργίας για το κόστος, την ποσότητα, την
παράδοση, κλπ .
 Σχέση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας με άλλα λειτουργικά
συστήματα διαχείρισης.
8. Βελτίωση
 Μέθοδοι επιλογής θεμάτων (σημαντικές δραστηριότητες, προβλήματα και
ζητήματα προτεραιότητας).
 Σύνδεση των αναλυτικών μεθόδων με την εγγενή τεχνολογία.
 Κατάσταση στη χρήση στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση.
 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.
 Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων βελτίωσης και η μεταφορά τους σε
δραστηριότητες συντήρησης / έλεγχου.
 Συμβολή στις δραστηριότητες του κύκλου ποιότητας.
9. Επιδράσεις
 Απτά αποτελέσματα (όπως η ποιότητα, η παράδοση, το κόστος, το κέρδος, η
ασφάλεια και το περιβάλλον)και μη απτά αποτελέσματα.
 Μέθοδοι για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και καταβολή προσπάθειας γι’
αυτά.
 Η ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων.
 Επίδραση στις συνδεδεμένες εταιρείες.
 Επίδραση στις τοπικές και διεθνείς κοινότητες.
10. Μελλοντικά σχέδια
 Καταβολή προσπάθειας για να συμβαδίσει με τις τρέχουσες καταστάσεις.
 Μελλοντικά σχέδια για τη βελτίωση προβλημάτων που ανακύπτουν.
 Πρόβλεψη για τις αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον, τις απαιτήσεις του
πελάτη και των μελλοντικών σχεδίων που βασίζονται σε αυτές τις αλλαγές.
 Οι σχέσεις μεταξύ της φιλοσοφίας γύρω από τη διοίκηση, το όραμα και τα
μακροπρόθεσμα σχέδια.
 Συνέχεια των δραστηριοτήτων ελέγχου της ποιότητας.



Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ποιότητας
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας θεσπίστηκε επίσημα το 1991. Ο πρωταρχικός
σκοπός του βραβείου ήταν η υποστήριξη, η ενθάρρυνση και η αναγνώριση της
ανάπτυξης που βασίζεται στην αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου
Ποιότητας χωρίζεται σε δύο μέρη, «Enablers» (Υποκινητές) και «Results» (Αποτελέσματα)
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Οι « Υποκινητές » ή αλλιώς οι «μοχλοί» σε μία επιχείρηση είναι η ηγεσία, διαχείριση
ανθρώπινων πόρων, οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται και η στρατηγική, οι πόροι και οι
διαδικασίες. Αυτές οι πέντε πτυχές κατευθύνουν την επιχείρηση ώστε να διευκολυνθεί η
μετατροπή των εισροών σε εκροές. Τα « Αποτελέσματα » είναι η ικανοποίηση που
απορρέει από τους ανθρώπους της, τους πελάτες, τον αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς
και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (το επίπεδο των πωλήσεων που έχουν επιτευχθεί
από την εταιρεία). Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (1994) αποτελείται
από οκτώ βασικά στοιχεία, τα οποία διαιρούνται περαιτέρω σε έναν αριθμό
δευτερευόντων στοιχείων. Η βασικά και τα δευτερεύοντα στοιχεία αναφέρονται
παρακάτω:
1. Ηγεσία
 Ενεργή συμμετοχή στην προώθηση της ποιότητας και εκτός της επιχείρησης.
 Κατεύθυνση εργαζομένων με ενεργό συμμετοχή και παροχή εκπαίδευσης.
 Εφαρμογή συστημάτων αναγνώρισης και επιβράβευσης των εργαζομένων,
των πελατών και των προμηθευτών.
 Υποστήριξη της προσπάθειας υιοθέτησης ολικής ποιότητας με την παροχή
των κατάλληλων πόρων και βοήθειας
 Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
 Διασφάλιση σταθερού εργασιακού κλίματος ολικής ποιότητας.
2. Πολιτική και Στρατηγική
 Καθορισμός οράματος, αποστολής και στρατηγικής με βάση τις αρχές της
Ολικής ποιότητας.
 Συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον για τον καθορισμό πολιτικής και
στρατηγικής
 Συχνότητα και καταβολή προσπάθειας για την συνεχή βελτίωση και
αναθεώρηση τους.
 Μέθοδος ενημέρωσης των εργαζομένων για τις πολιτικές και στρατηγικές που
εφαρμόζει η επιχείρηση.
 Χρήση των πολιτικών και στρατηγικών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
3. Ανθρώπινο Δυναμικό
 Συνεχή βελτίωση των μεθόδων διοίκησης και επικοινωνίας
 Θέσπιση αποτελεσματικού προγράμματος πρόσληψης, εκπαίδευσης και
ανάπτυξης προσωπικού και εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους.
 Ανάπτυξη στόχων και συστημάτων για την αξιολόγησή τους σε συνεργασία με
τους εργαζομένους.
 Αξιοποίηση των εργαλείων και των πρακτικών της διοίκησης ολικής ποιότητας
και εφαρμογή τους στη διοίκηση των εργαζομένων.
4. Πόροι και Συνεργασίες
 Οικονομικοί πόροι και χρήση κριτηρίων αξιολόγησης της οικονομικής
στρατηγικής
 Ανάπτυξη επαρκών πληροφοριακών συστημάτων
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Διαχείριση των υλικών πόρων και παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.
 Αποτελεσματική εκμετάλλευση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
 Διαχείριση εξωτερικών συνεργασιών.
Διαχείριση Διεργασιών
 Προσδιορισμός και έλεγχος διαδικασιών παραγωγής, παραγγελιών,
ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών και κατάρτιση προϋπολογισμών.
 Διαχείριση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.
 Αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων μετρήσεων για βελτίωση και
αναθεώρηση διαδικασιών.
 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της δημιουργικότητας των εργαζομένων για
βελτίωση και αναθεώρηση των διαδικασιών.
 Εφαρμογή και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των αλλαγών και
αναθεωρήσεων των διαδικασιών
Αποτελέσματα στους Εργαζομένους
 Παροχή αποτελεσματικών συνθηκών εργασιακού περιβάλλοντος (χώρου,
φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής).
 Μεθοδολογία ένταξης και αξιοποίησης του προσωπικού (εκπαίδευση,
επιμόρφωση,
κατάρτιση,
ενσωμάτωση,
ολοκληρωμένη
προσφορά
σταδιοδρομίας).
 Μεθοδολογία αξιολόγησης.
Αποτελέσματα στους Πελάτες
 Μέτρηση Ικανοποίησης πελατών ως προς τις ιδιότητες και την τιμή του
προϊόντος.
 Ανάπτυξη ικανοποιητικών διαδικασιών πώλησης, χειρισμού επιστροφών και
πληροφόρησης για το προϊόν.
 Ικανοποιητική ρύθμιση των όρων πληρωμής.
Αποτελέσματα στην Κοινωνία
 Προσφορά ευκαιριών σε επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας με προϋπόθεση
την ένταξή τους στο πρόγραμμα της διοίκησης ολικής ποιότητας.
 Συνεισφορά στην επίλυση κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
 Συμμετοχή σε κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 Επίτευξη νοοτροπίας προσανατολισμένη στις αρχές της ολικής ποιότητας
στην κοινωνία


5.

6.

7.

8.

Το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige
Το 1987, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε το νόμο Malcolm Baldrige για την Εθνική
Βελτίωση Ποιότητας και ως εκ τούτου καθιερώσει ως ένα ετήσιο βραβείο ποιότητας στις
ΗΠΑ. Στόχος του βραβείου είναι να ενθαρρύνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις να
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βελτιώσουν την ποιότητα, την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της συνολικής
τους απόδοσης και τις δυνατότητες τους. Το πλαίσιο του βραβείου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας
των επιχειρήσεων, τις επιδόσεις τους έναντι των βασικών ανταγωνιστών και των διεθνών
προτύπων και να βελτιώσει τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες. Τα
κριτήρια για την επιχειρηματική αριστεία που περικλείονται στο βραβείο ποιότητας
Malcolm Baldrige παρατίθενται παρακάτω:
1. Ηγεσία
 Οργανωτική ηγεσία
 Δημόσια ευθύνη και την ιθαγένεια
Στρατηγικός σχεδιασμός

2.

3.

4.

5.

6.

 Ανάπτυξη στρατηγικής
 Την ανάπτυξη στρατηγικής
Εστίαση στον Πελάτη και την αγορά
 Πελάτης και γνώση της αγοράς
 Η ικανοποίηση των πελατών και τις σχέσεις
Πληροφόρηση και Ανάλυση
 Μέτρηση της οργανωτικής απόδοσης
 Ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης
Εστίαση στους ανθρώπινους πόρους
 Εργασιακά συστήματα και περιβάλλον
 Επιμόρφωση, κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων
 Ικανοποίηση και ευημερία των εργαζομένων
Διοίκηση Διεργασιών
 Διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 Διαδικασίες υποστήριξης
 Διαδικασίες συνεργασίας και σχέσεις με τους προμηθευτές
Επιχειρηματικά αποτελέσματα
 Αποτελέσματα με προσανατολισμό στους πελάτες
 Οικονομικά αποτελέσματα και αποτελέσματα που σχετίζονται με την αγορά
 Αποτελέσματα που πηγάζουν από το ανθρώπινο δυναμικό
 Αποτελέσματα που σχετίζονται με τους προμηθευτές και τις συνεργασίες
 Αποτελέσματα από την οργανωτική αποτελεσματικότητα

Συμπεράσματα από Βραβεία Ποιότητας
Τα τρία βραβεία επιχειρηματικής αριστείας παρέχουν ένα καθολικό πλαίσιο
αξιολόγησης όλων των πρακτικών που θα πρέπει να ενστερνιστεί μία επιχείρηση
προκειμένου να συμβαδίσει με τις αρχές της Ολικής ποιότητας. Παρέχουν επίσης ένα
πλαίσιο για την αναγνώριση μιας σειράς των άυλων και απτών διαδικασιών που
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επηρεάζουν την εφαρμογή των πρακτικών της ολικής ποιότητας και τα τελικά
αποτελέσματα.
Αν και κάθε βραβείο έχει τις δικές του μοναδικές κατηγορίες και σημεία με ιδιαίτερη
βαρύτητα, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, κάθε
μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας περιλαμβάνει δύο μέρη, το ένα είναι η εφαρμογή των
πρακτικών ολικής ποιότητας μαζί με όλες τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και το
άλλο είναι τα συνολικά αποτελέσματα που θα έχουν οι εταιρίες από την εφαρμογή
συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Τα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας
έχουν την ικανότητα, εφόσον εφαρμοστούν σωστά, να αλλάξουν ριζικά την επιχείρηση
και τον τρόπο λειτουργίας της. Επιπλέον, κοινό χαρακτηριστικό των τριών βραβείων είναι
πως τονίζουν τη σημασία της ηγεσίας, της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, της
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δίνουν
πρωτοβουλίες στους εργαζομένους και να επιτρέπουν την συμμετοχή τους στις
αποφάσεις, τονίζεται η σημασία που έχει η πίστη στη στρατηγική και το όραμα της
επιχείρησης, οι σχέσεις με τους προμηθευτές της και τέλος η εστίαση στους πελάτες.
Τα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας αποτελούν για τις επιχειρήσεις ένα μέσο για
τη μέτρηση της θέσης τους ανάμεσα σε ένα σύνολο γενικά αποδεκτών κριτηρίων έτσι
ώστε να εντοπίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους στους τομείς της διαχείρισης της
ποιότητας και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Τα μοντέλα αυτά παρέχουν μια
εικόνα για τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς και
ένα γερό θεμέλιο για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Η σχέση της Διοίκησης Ολικής ποιότητας με το Ανθρώπινο Δυναμικό
Η παγκοσμιοποίηση στον τομέα των επιχειρήσεων οδηγεί τους οργανισμούς στο να
ανακαλύψουν νέες διαστάσεις της ποιότητας και να τις χρησιμοποιήσουν ως
απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στην ανταγωνιστική
παγκόσμια οικονομία. Ένα άμεσο αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης είναι η ανάπτυξη
της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM). Επί
της ουσίας, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία συνολική οπτική του οργανισμού, ο
οποίος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των πελατών του, ενώ
ταυτόχρονα επιδιώκει μηδενικές απώλειες και ελαττώματα κατά την παραγωγή των
προϊόντων και υπηρεσιών.
Το να πραγματοποιεί κάποιος βελτιώσεις και αλλαγές σε θέματα ποιότητας ήταν
κάποτε αποκλειστική αρμοδιότητα των εξειδικευμένων στελεχών όπως quality engineers,
product designers και process engineers. Στην εποχή μας, το να αναπτύσσεται η
ποιότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού μπορεί να αποτελέσει
μέρος των αρμοδιοτήτων του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ο
δισταγμός και η αποτυχία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού να αναγνωρίσει και να
αδράξει αυτή την ευκαιρία, πιθανότατα να οδηγήσει τον οργανισμό στην ανάθεση
εφαρμογής της ΔΟΠ σε κάποιο άλλο τμήμα, το οποίο θα έχει αναμφίβολα λιγότερη
εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Η βασική συνέπεια της ανάθεσης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε άλλο
τμήμα, είναι ο αναποτελεσματικός καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των επιμέρους
τμημάτων του οργανισμού και της ομαλής εφαρμογής της στρατηγικής ΔΟΠ. Για το
λόγο αυτό, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να λειτουργήσει ως αρωγός για
την ζωτικής σημασίας αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον οργανισμό
(Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Επιπλέον, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
της ανώτερης διοίκησης (senior management) με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον,
αρχικά με την προσαρμογή της φιλοσοφίας και των αρχών της ολικής ποιότητας μέσα
στις λειτουργίες του τμήματος και στη συνέχεια την χρήση του τμήματος ως βάση για να
αναπτυχθεί η νοοτροπία της ολικής ποιότητας σε ολόκληρη της επιχείρηση. Δεύτερον, το
τμήμα ΑΔ με την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης, μπορεί να εδραιώσει τις
διαδικασίες για την εφαρμογή της ΔΟΠ και να φέρει εις πέρας μία μακροχρόνια πολιτική
εκπαίδευσης και ανάπτυξης που είναι απαραίτητη για την αλλαγή στην κουλτούρα της
επιχείρησης. Το τμήμα ΑΔ, επιπλέον, είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες της στελέχωσης,
επιλογής προσωπικού, αξιολόγησης απόδοσης, του συστήματος ανταμοιβής και
ανάπτυξης των εργαζομένων και τέλος, έχει τη δύναμη και τη γνώση να εφαρμόσει και να
θέσει τον προσανατολισμό προς την ολική ποιότητα στον οργανισμό.
Εφαρμόζοντας ένα σύστημα ολικής ποιότητας έχει γίνει η προτιμώμενη προσέγγιση
για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας μέσα στους οργανισμούς. Η
διοίκηση ολικής ποιότητας, η οποία έχει υιοθετηθεί από διάφορους ηγετικές επιχειρήσεις
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ανά τον κόσμο, είναι ένα συμμετοχικό σύστημα το οποίο ενθαρρύνει όλους τους
εργαζομένους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες έτσι ώστε να βελτιώνουν
την ποιότητα μέσα στους οργανισμούς που απασχολούνται. Αντίθετα με την λογική που
ακολουθείται από μεγάλο αριθμό εταιριών η οποία είναι να χρησιμοποιούνται
παραδοσιακές πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος καλείται να υπακούσει
σε κανόνες και εντολές της ανώτερης διοίκησης, η διοίκηση ολικής ποιότητας καλεί τις
εταιρίες να αλλάξουν ριζικά αυτή την εταιρική προσέγγιση και να ακολουθήσουν μία νέα
λογική που θα βασίζεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά :
 ανοιχτή ατμόσφαιρα για την επίλυση προβλημάτων (open problem-solving
atmosphere)
 ενίσχυση της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (participatory decision
making)
 εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων (staff, line, workers, managers)
 αίσθηση κυριότητας και υπευθυνότητας για την επίτευξη των στόχων και την επίλυση
των προβλημάτων (sense of ownership, responsibility and problem-solving)
 ικανότητα από όλους τους εργαζόμενους να παρακινούν οι ίδιοι τον εαυτό τους αλλά
και να έχουν αυτοέλεγχο (self-motivation and self-control)
Η φιλοσοφία της ολικής ποιότητας είναι ένα μακροχρόνιο εγχείρημα που συνδέει
τους ανθρώπους ενός οργανισμού και τις διαδικασίες, σε ένα σύστημα που αλλάζει την
οργανωσιακή κουλτούρα ώστε η ποιότητα να βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρησιακής
στρατηγικής (Port, Carey, Kelley, 1992) .
Για να καλλιεργήσει μια επιχείρηση αυτή τη φιλοσοφία, η επιχειρησιακή στρατηγική
θα πρέπει να περιλαμβάνει μία στοχευόμενη προσπάθεια προς όλους τους
εργαζομένους της επιχείρησης, ειδάλλως η εφαρμογή της ολικής ποιότητας δεν θα έχει
επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η ολική ποιότητα προϋποθέτει ότι η διοίκηση και κατά συνέπεια
όλα τα μέλη της επιχείρησης, να δεσμευτούν στην ανάγκη επίτευξης συνεχούς βελτίωσης
για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών.
Η πρόκληση για έναν οργανισμό είναι να αναπτύξει μία αρκετά δυνατή κουλτούρα
όπου η ιδέα της βελτίωσης της ποιότητας να μην είναι απλά διαδεδομένη κ κατανοητή σε
όλο το εύρος του οργανισμού αλλά να έχει κατοχυρωθεί ως βασική αξία μέσα σε όλες
τις λειτουργίες του.
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της
εταιρικής κουλτούρας διότι ως τμήμα έχει αναλάβει να υλοποιήσει δύο συγκεκριμένες
αρμοδιότητες οι οποίες είναι, να εξυπηρετεί τους πελάτες του οργανισμού και να
συμβάλει σημαντικά στη διοίκηση του οργανισμού. Η έμφαση που δίνεται στην
εξυπηρέτηση των πελατών σημαίνει πως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να
βλέπει τα άλλα τμήματα της επιχείρησης ως πελάτες και για τους οποίους η προσπάθεια
για συνεχή βελτίωση θα πρέπει να γίνεται «τρόπος ζωής» (McCormack, 1992).
Στην προσπάθεια του τμήματος να πετύχει την ολική ποιότητα, μπορεί να δεσμευτεί
στις αρχές της λαμβάνοντας feedback από τους εσωτερικούς της πελάτες, που δεν είναι
άλλοι από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, σχετικά με τις παρούσες υπηρεσίες
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που τους παρέχει. Το τμήμα θα πρέπει να λαμβάνει προτάσεις από τους εσωτερικούς
πελάτες έτσι ώστε να θέσει κάποιες βάσεις και μέτρα απόδοσης. Κατά συνέπεια,
υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές που αφορούν την ολική ποιότητα οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και η επιχείρηση να αλλάξει προς το
καλύτερο άμεσα και αποτελεσματικά (McCormack, 1992).

2.2 Η εφαρμογή των αρχών ΔΟΠ στην ΔΑΔ
Οι γκουρού της ποιότητας έχουν θίξει τις αρχές της ποιότητας και τις αξίες που θα
πρέπει να διέπουν τον οργανισμό προκειμένου να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και
οι διαδικασίες του περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Μέντορες της ποιότητας
όπως οι Deming, Juran, Crosby και Feigenbaum (Deming,1986, Juran,1988,
Crosby,1979, Feigenbaum,1983), έκαναν παρόμοιες προσεγγίσεις αναφορικά με την
ποιότητα οι οποίες μοιράζονται κάποια κοινά κεντρικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία
περικλείονται συνοπτικά στις παρακάτω πέντε βασικές αρχές της ποιότητας και μπορούν
να αποτελέσουν γνώμονα για τις εταιρίες που θέλουν να επωμιστούν τα οφέλη της
ολικής ποιότητας :
 εστίαση στις ανάγκες των πελατών (focus on customer’s needs)
 εστίαση στην πρόληψη των προβλημάτων και όχι στη διόρθωσή τους (problem
prevention, not correction)
 υιοθέτηση της φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης, αναζήτηση και προσπάθεια να
συναντήσει ο οργανισμός τις απαιτήσεις των πελατών εγκαίρως, την πρώτη φορά,
κάθε φορά (continuous improvement, seek customers’ requirements on time, the first
time, every time)
 εκπαίδευση των εργαζομένων του οργανισμού ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την
ποιότητα στην εργασία τους και στο παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία.
 εφαρμογή της ομαδικής εργασίας και αυτά που έχει να προσφέρει στην επίλυση
προβλημάτων μέσα στον οργανισμό (team approach to problem solving).
Προκειμένου η επιχείρηση να καθιερώσει τη φιλοσοφία της διοίκησης ολικής
ποιότητας, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν πως είναι ζωτικής
σημασίας η ικανοποίηση των πελατών στην μακροπρόθεσμη πορεία της επιχείρησης
καθώς και στις δουλειές τους. Η καινούργια λογική είναι πως όλοι οι εργαζόμενοι
καλούνται να εξυπηρετήσουν τις ομάδες πελατών της επιχείρησης, είτε είναι εσωτερικοί
πελάτες είτε είναι εξωτερικοί πελάτες (Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Επιπλέον, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ομάδες πελατών (customer groups),
υπάρχουν άλλα σημαντικά εργαλεία σχετικά με την ολική ποιότητα τα οποία
χρησιμοποιούνται για να διαλευκάνουν ποια προϊόντα και υπηρεσίες παρέχουν τη
μέγιστη ικανοποίηση των πελατών, μετρούν την ικανοποίηση αυτή, καταγράφουν και
βελτιώνουν συνεχώς την ικανοποίησή τους και τέλος είναι σημαντικό στοιχείο της
φιλοσοφίας ΔΟΠ. Για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, η εφαρμογή αυτών των
εργαλείων θα ήταν ισότιμη με το να εξακριβώσουν τις προσδοκίες των ανώτερων
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στελεχών (δηλαδή των βασικών εσωτερικών πελατών της επιχείρησης) σχετικά με τη ΔΟΠ
καθώς και να ηγηθούν την εφαρμογή των αρχών της ολικής ποιότητας με βάση αυτές
τις προσδοκίες.
Η ολική ποιότητα στην πράξη, γα το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί επίσης
να σημαίνει περιοδικές μελέτες που θα διεξάγονται τόσο με επίσημη μορφή όσο και
ανεπίσημα σε προσωπικό επίπεδο (face-to-face), ώστε να καταγράφονται τα επίπεδα
ικανοποίησης των ανώτερων στελεχών όσο η διαδικασία επίτευξης ποιότητας είναι σε
εξέλιξη.
Η προσέγγιση της ολικής ποιότητας συνεπάγεται την αναγνώριση των «θέλω» και
των αναγκών των ομάδων πελατών (customer groups) και κατόπιν την κινητοποίηση
ολόκληρου του οργανισμού προς την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Οι ανησυχίες
των πελατών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι οργανισμοί θα πρέπει να
κάνουν ξεκάθαρο πως οι εργαζόμενοί τους είναι εξουσιοδοτημένοι να λαμβάνουν
αποφάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των στελεχών. Κάτι
τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί προωθώντας ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνονται οι
πρωτοβουλίες από τους εργαζομένους και όχι με τη δημιουργία ενός στάσιμου
καθεστώτος όπου χρησιμοποιούνται κοινότυπες διαδικασίες και επιχειρησιακές πολιτικές
(Jerris,1990). Η προσαρμοστικότητα (flexibility) είναι το κλειδί για την αλλαγή του σκηνικού
στα επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρμόσουν τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας , ειδικά
σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι ποικίλο και συνεχώς αλλάζει, όπως δηλαδή
είναι τα περισσότερα σήμερα. Στη διαμόρφωση αυτών των πτυχών στης ποιότητας, το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να αναγνωρίσει τις ανησυχίες των στελεχών
των υπόλοιπων τμημάτων και να δεσμευτεί πως θα βελτιώνει συνεχώς την επίδοσή τους,
ειδικά σε προβληματικές δραστηριότητες της επιχείρησης που έρχονται στο φως.
Βασιζόμενα στη λογική «ο πελάτης έρχεται πάντα πρώτος» (customer first
orientation), τα μέλη του οργανισμού θα πρέπει συνεχώς να αναζητούν τρόπους για να
βελτιώνουν τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να δουλεύουν μαζί ανεξάρτητα από τα εσωτερικά όρια που έχει θέσει
ο οργανισμός. Με βάση τις παραπάνω προτάσεις προκύπτουν δύο πραγματικότητες
κρίσιμης σημασίας. Πρώτον, η αρχική επαφή με τον πελάτη είναι καθοριστικής σημασίας
και επηρεάζει τη μελλοντική σχέση του οργανισμού μαζί του και δεύτερον, είναι
ακριβότερο κοστολογικά να αποκτήσει ένας οργανισμός νέους πελάτες συγκριτικά με το
να προσπαθήσει να διατηρήσει τους υπάρχοντες (Jerris, 1990). Τα παραπάνω
αναφορικά με την ολική ποιότητα σημαίνουν πως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, θα
πρέπει να εκπαιδεύσει τα στελέχη του με το να εστιάσει και να εφαρμόσει αυτές τις
πρακτικές αρχικά στους εσωτερικούς πελάτες του οργανισμού και μετέπειτα στους
εξωτερικούς (customer-driven perspective toward other departments).
Τα προγράμματα
για τη βελτίωση της ποιότητας, τυπικά, εμπλέκουν τις
προσπάθειες ομάδων για τη βελτίωση της ποιότητας (quality improvement teams - QIT),
οι οποίες έχουν τη δύναμη να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα
χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το SPC (Statistical Process Control). Η εστίαση του SPC,
που είναι γνωστή και ως στατιστικός ποιοτικός έλεγχος – SQC (Statistical Quality
Control), χρησιμοποιείται για την πρόληψη των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών
και όχι στη διόρθωση των ελαττωμάτων αφού συμβούν. Η πρόληψη των ελαττωματικών
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θα προκύψει από τη συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των
διαδικασιών που συντελούνται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Για να βεβαιωθεί η διοίκηση
του οργανισμού ότι το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ποιότητας θα
πρέπει να καταγράφονται και να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μικρά
δείγματα από το παραγόμενο προϊόν. Γενικά, το SQC είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνει
και αναγνωρίζει επαρκώς τα προβλήματα σε έναν οργανισμό, βέβαια, η αποκλειστική
εφαρμογή του δεν υπόσχεται την προσδοκώμενη βελτίωση στην ποιότητα ολόκληρου
του οργανισμού .
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ομάδων για την βελτίωση της ποιότητας καθώς
και των διαδικασιών διοίκησης ολικής ποιότητας, μπορεί να συντελεστεί με την εφαρμογή
των βασικών αρχών για τα κίνητρα. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση των επιτευγμάτων των
ομάδων, σε αντίθεση με την αναγνώριση των ατόμων ξεχωριστά, καθώς και ο
αποτελεσματικός καθορισμός των στόχων των ομάδων, είναι σημαντικά ώστε να
οδηγηθεί ο οργανισμός στην επίτευξη της ποιότητας και την εφαρμογή των κατάλληλων
συστημάτων ποιότητας. Σε αυτή την διαδικασία το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί
να βοηθήσει στη σύσταση των ομάδων ποιότητας και στη σχεδίαση ενός συστήματος
αξιολόγησης και επιβράβευσης που θα εστιάζει στην ενίσχυση της ομαδικής απόδοσης
(Clinton,Williamson,Bethke, 1994).

2.3 Ο διευρυμένος ρόλος της ΔΑΔ στην κουλτούρας ΔΟΠ
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να παίξει ένα ρόλο ζωτικής σημασίας
στην εφαρμογή και τη διατήρηση της διοίκησης ολικής ποιότητας μέσα στον οργανισμό.
Οι HR managers είναι υπεύθυνοι για τη στελέχωση του οργανισμού με «υψηλής
απόδοσης» εργαζομένους, τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση των συστημάτων ανταμοιβής (reward systems).
Είναι σημαντικό να υπάρχουν και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαδικασίες
ελέγχου οι οποίες θα βοηθήσουν τον οργανισμό να προσαρμοστεί στις αρχές της
ολικής ποιότητας. Η προσαρμογή κάποιου προγράμματος ανάπτυξης της κουλτούρα
που διέπει την ολική ποιότητα , στις συνθήκες του οργανισμού είναι κάτι ιδιαίτερα
σημαντικό έτσι ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα όπως η αντίσταση στην αλλαγή
(resistance to change) και να μπορέσει να οδηγηθεί ο οργανισμός, πέρα από την απλή
συμμόρφωση στην «νέα κουλτούρα», στην ολική δέσμευση και τήρηση των αρχών της
(total commitment to TQM) (Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έχει πολλές ευκαιρίες να θεσπίσει διαύλους επικοινωνίας
(communication channels) μεταξύ της ανώτερης διοίκησης και των υπόλοιπων μελών
του οργανισμού. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κανάλια, τα στελέχη του τμήματος μπορούν
να επιβεβαιώσουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως είναι η πρώτη προτεραιότητα του
οργανισμού αναφορικά με την εφαρμογή της ολικής ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο,
δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας και
ανταλλαγής ιδεών, μπορεί η ανώτερη διοίκηση να κατευνάσει το αίσθημα του φόβου
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σχετικά με τις αλλαγές (work-role changes) που πρόκειται να φέρει η εφαρμογή της
ολικής ποιότητας στα εργασιακά καθήκοντα των μελών του οργανισμού.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τους εργαζομένους έτσι ώστε το κάθε
τμήμα να αρχίσει να αντιμετωπίζει τα μέλη των υπόλοιπων τμημάτων ως εσωτερικούς
πελάτες του οργανισμού. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έχει και σε αυτή την
περίπτωση τη δυνατότητα να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και στην
κατανόησή της από τους εργαζομένους του οργανισμού. Απλοποιώντας τη φιλοσοφία
«ο πελάτης έρχεται πάντα πρώτος» (customer first orientation), το τμήμα μπορεί να
εδραιώσει τον τρόπο λειτουργίας των υπόλοιπων τμημάτων (establish a departmental
view of service through the entire organization).
Μέρος των αρμοδιοτήτων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού είναι η ικανότητά
του να καταγράφει τη στάση και τις συμπεριφορές των εργαζομένων. Αυτή η
αρμοδιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ολική ποιότητα διότι μία καλή αρχή για την
εφαρμογή του είναι να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα απόδοση των
εργαζομένων. Συνεπώς, το προπαρασκευαστικό βήμα είναι να διεξαχθεί μία μελέτη
αναφορικά με τους εργαζομένους οι οποία θα στοχεύει σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο
είναι η αναγνώριση των προβληματικών περιοχών στις τρέχουσες λειτουργίες του
οργανισμού όπου οι βελτιώσεις στην ποιότητα θα έχουν τη μέγιστη απήχηση στην
απόδοση της εταιρίας. Το δεύτερο επικεντρώνεται στην αποφασιστικότητα που υπάρχει
στην ικανότητα αντίληψης και τη συμπεριφορά των εργαζομένων αναφορικά με την
ποιότητα και το κατά πόσο είναι ένας απαραίτητος στόχος, έτσι ώστε η εφαρμογή του
προγράμματος να βελτιωθεί και να γίνει αποτελεσματικά (Clinton,Williamson,Bethke,
1994).
Για να μπορέσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να αποκτήσει την εμπιστοσύνη
των άλλων τμημάτων και να εξασφαλίσει τη συνεργασία τους κατά τη διεξαγωγή μίας
έρευνας θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και να έχει προσπαθήσει να
δημιουργήσει την κατάλληλη αντίληψη σε αυτά σχετικά με το βοηθητικό του ρόλο, την
χρησιμότητά του στην εταιρία και την γνώση του πάνω στη διαδικασία του θα
ακολουθηθεί για την διεξαγωγή της έρευνας. Ο συνεργατικός ρόλος του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να επιτευχθεί μέσου του πνεύματος συμμετοχής που
διέπει τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας, η οποία θα εμπλέξει και τα υπόλοιπα τμήματα
του οργανισμού στη λογική της έρευνας για την απόδοση των εργαζομένων. η
συμμετοχή ξεκινάει τη διαδικασία της βοήθεια του κάθε τμήματος να αναπτύξει ‘ένα
πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας που θα ανταποκρίνεται στις λειτουργίες του και
θα του επιτρέπει να το ακολουθήσει ανελλιπώς. Συνεπώς, η διεξαγωγή μιας
διατμηματικής έρευνας για την απόδοση των εργαζομένων μέσα σε ομάδες δίνει τη
δυνατότητα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να απλουστεύσει τη διαδικασία
εφαρμογής ολικής ποιότητας σχετικά με τον ρόλο των ομάδων καθώς και να εξαλείψει το
αίσθημα του φόβου αναφορικά με τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας και το πώς
αυτά θα αξιοποιηθούν (Klekamp, 1989).
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2.4 Ανώτερη Διοίκηση και ΔΟΠ
Για να είναι επιτυχημένο ένα σύστημα ολικής ποιότητας θα πρέπει να γίνει εξ
ολοκλήρου αποδεκτό από την ανώτερη διοίκηση, η οποία σε αντάλλαγμα θα πρέπει να
εκφράσει την εμπιστοσύνη της σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Η πολιτική για την
εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος ποιότητας θα πρέπει να τεθεί γραπτώς και να
ενσωματωθεί στην αποστολή και στους στόχους του οργανισμού (Klekamp,1989).
Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να διέπεται από κάποια βασικά στοιχεία προκειμένου
να μπορέσει να δεχτεί τις αλλαγές στον οργανισμό και να εφαρμόσει τις αρχές της
διοίκησης ολικής ποιότητας. Αρχικά θα πρέπει να αναθεωρήσει τη δομή και το
περιεχόμενο των στρατηγικών της στόχων, των επίσημων πολιτικών που ακολουθεί και
τις διαδικασίες που εφαρμόζει. Έπειτα θα πρέπει να παρέχει ηγεσία και να είναι δίπλα στα
στελέχη της σε καθημερινή βάση όπως απαιτούν οι προσδοκίες που έχει θέσει στους
στόχους της.
Γίνεται κατανοητό πως αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την πορεία της
επιχείρησης το να υπάρχουν σαφείς στρατηγικοί στόχοι και είναι βασικό η ανώτερη
διοίκηση να το καταστήσει προτεραιότητά της. Η διαδικασία της θεσμοθέτησης στόχων
και της κατανομής εξουσίας, ευθυνών και πόρων θα πρέπει να συνεχίζεται σε όλα τα
επίπεδα του οργανισμού και να μην μένει αποκλειστικά στην ανώτερη διοίκηση. Ο
σκοπός είναι οι αρμοδιότητες του κάθε εργαζομένου να υποστηρίζουν τους στόχους και
τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ανώτερη διοίκηση καθώς επίσης κάθε εργαζόμενος
να γνωρίζει ακριβώς τα καθήκοντά του ώστε να μπορεί να επιτύχει τους στόχους που
έχουν τεθεί. Επίσης, τα αποτελέσματα της εργασίας των εργαζομένων θα πρέπει να είναι
μετρήσιμα και να καταγράφεται τακτικά οι πρόοδός τους με βάση συγκεκριμένα στοιχεία
και μέτρο σύγκρισης έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ανταμείβονται και να επιβραβεύονται
όταν κατακτούν συγκεκριμένους στόχους (Giles, Williams, 1991).
Συνοπτικά η συμβολή της ανώτερης διοίκησης στην εφαρμογή των αρχών και
πρακτικών της διοίκησης ολικής ποιότητας περικλείεται στα επόμενα στοιχεία.
 Συμφωνία των ανώτερων στελεχών σχετικά με την θέσπιση των στρατηγικών στόχων
και των μέτρων που θα εφαρμοστούν και θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
όλων των μελών του οργανισμού
 να παρέχουν τους συμφωνημένους πόρους (ανθρώπους, χρηματικούς πόρους,
εκπαίδευση και προγράμματα κατάρτισης, τεχνολογικό εξοπλισμό κ.α)
 να κατανέμουν κατάλληλα τις ευθύνες και να θέσουν τις ανάλογες προθεσμίες έτσι
ώστε οι παραπάνω πόροι να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν και να αξιοποιηθούν
αποδοτικά
 να καταγράφουν την πρόοδο αναφορικά με τους στόχους που έχουν επιτευχθεί, όχι
για να αποδώσουν ευθύνες εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό αλλά για να
διαπιστωθούν τα σημεία που υστερεί η επιχείρηση και για να γίνει περισσότερο
αποδοτική και αποτελεσματική
 να καταμετρούν την βελτίωση και να επιβραβεύουν τους εργαζομένους τόσο για την
επίτευξη των στόχων όσο και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί επιτεύχθηκαν.
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Στις παραπάνω διαδικασίες το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, με τη συνεργασία και
την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης, μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο ώστε αυτές οι
αλλαγές να πραγματοποιηθούν ομαλά και αποτελεσματικά και η εφαρμογή της ολικής
ποιότητας να πραγματοποιηθεί σε όλο το εύρος του οργανισμού (Giles, Williams, 1991).

2.5 Κατάρτιση – Ανάπτυξη και ΔΟΠ
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνο για την παροχή εκπαίδευσης και
ανάπτυξης. Με το υπόβαθρό του είναι στην κατάλληλη θέση ώστε να μπορεί να
λαμβάνει αποφάσεις για την παροχή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
τα οποία «συμφωνούν» με τη φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας. Οι υπεύθυνοι
του τμήματος προκειμένου να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους της επιχείρησης
μπορούν να επικοινωνούν την ιστορία της επιχείρησης καθώς και περιστατικά με
εργαζομένους οι οποίοι εφήρμοσαν τις αρχές της ολικής ποιότητας και κατάφεραν να
αποτελέσουν έμπνευση για τους υπόλοιπους. Συνεπώς, το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να εντάξει στις βασικές του ευθύνες τη μεταφορά των αρχών, της
κουλτούρας και της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας μέσω της εκπαίδευσης που
παρέχεται στους εργαζομένους (Fairbaims, 1991).
Πέρα από την επικοινωνία της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας, η συγκεκριμένη
εκπαίδευση και ανάπτυξη για να εφαρμοστεί επαρκώς και να γίνει η νέα πραγματικότητας
της επιχείρησης, θα πρέπει να αξιολογείται. Οι επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να συμφωνήσουν στην τήρηση και την ακολούθηση κάποιων
βασικών κατευθυντήριων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πριν η διαδικασία για την
επίτευξη της ολικής ποιότητας έρθει αντιμέτωπη με αυτές. Οι κατευθυντήριες μπορούν να
διαπιστωθούν εφόσον το τμήμα μπορεί να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις : «Τι γνώση και
ικανότητες θα πρέπει να διδαχθεί το προσωπικό της επιχείρησης;», «Πως θα γίνει αυτό;»,
«Ποιες επιδόσεις / συμπεριφορές θα πρέπει να αναγνωριστούν;» «Πως θα πρέπει να
επιβραβευτούν;». Η εκπαίδευση και ανάπτυξη που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε
αυτές τις ερωτήσεις, το πιθανότερο είναι πως θα αντιμετωπίσει την άρνηση και την
αμφισβήτηση από τους εργαζομένους του οργανισμού. Αντίθετα, εάν η εκπαίδευση που
θα παρέχει ο οργανισμός ακολουθήσει τη λογική των παραπάνω ερωτήσεων, είναι πιο
πιθανό να γίνει αποδεκτή από τους εργαζομένους (Fairbaims, 1991).
Στην πράξη, σύμφωνα με έρευνες, οι εργαζόμενοι χρειάζονται τρεις βασικούς τομείς
εκπαίδευσης και ανάπτυξης κατά τη διαδικασία υιοθέτησης των αρχών ποιότητας.
Πρώτον, χρειάζονται οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές της
ολικής ποιότητας, δεύτερον, εκπαίδευση πάνω σε συγκεκριμένα εργαλεία και ικανότητες,
όπως για παράδειγμα τη χρήση του εργαλείου SPC (Statistical Process Control), τρίτον,
εκπαίδευση πάνω σε διαπροσωπικές ικανότητες και στους τρόπους που αλληλεπιδρούν
με τρίτους ώστε να ενισχύσουν την ομαδική εργασία και συνεργασία για την επίλυση
σύνθετων προβλημάτων (problem solving abilities).
Για να μπορέσει να επιτευχθεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άξονα τη διοίκηση ολικής ποιότητας, θα πρέπει να έχει ως
σκοπό να βοηθήσει τους εργαζομένους να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν, τόσο
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για τις ατομικές τους δραστηριότητες όσο και για τους συνολικούς στόχους της
επιχείρησης. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται καλύτερα
στα προγράμματα κατάρτισης όταν μπορούν να τα συσχετίσουν και να τα εφαρμόσουν
άμεσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επομένως, οποιαδήποτε εκπαίδευση και
αν εφαρμοστεί θα πρέπει απαραίτητα να εμπεριέχει θέματα που σχετίζονται με την άμεση
δραστηριότητα των εργαζομένων τους οποίους απευθύνεται (Norman, 1991).
Εάν οι εκπαιδευτές επιλεχθούν από το εξωτερικό της επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν
έμπρακτη γνώση των λειτουργιών της επιχείρησης καθώς και θεωρητικό υπόβαθρο
σχετικό με τη διοίκηση ολικής ποιότητας. Εφόσον βέβαια είναι δυνατό, είναι προτιμότερο
οι εκπαιδευτές να προέρχονται τόσο από το εσωτερικό της επιχείρησης όσο και από το
εξωτερικό, διότι κάτι τέτοιο προσφέρει έναν καλό συνδυασμό ποικιλίας αλλά και
πρακτικότητας.
Όποια και αν είναι η πηγή της εκπαίδευσης, είτε εσωτερική είτε εξωτερική, το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να εμπλέκεται στη διαμόρφωση των ομάδων
βελτίωσης της ποιότητας. Εφόσον εκπαιδευτούν, αυτές οι ομάδες εστιάζουν στα
προβλήματα παραγωγικότητας όπου τα πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα. Για
παράδειγμα, η διαπίστωση και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων στον απαιτούμενο
χρόνο για να ολοκληρωθεί κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτές οι ομάδες είναι ή γίνονται στην πορεία, αυτοδιοικούμενες.
Όπου αυτό συμβαίνει, οι ομάδες απολαμβάνουν πλήρη αυτονομία, προγραμματίζουν
τις δικές τους δραστηριότητες, διενεργούν την δική τους εκπαίδευση, θέτουν και ελέγχουν
τη δική τους πολιτική για διακοπές και για τις άδειες ασθενείας. Επιπλέον, συχνά
εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής των μελλοντικών μελών της ομάδας (Port, Carey,
Kelley, 1992).
Η ύπαρξη των συγκεκριμένων ομάδων (quality improvement teams), είτε είναι
αυτοδιοικούμενες είτε όχι, σημαίνει πως οι ενδιάμεσοι managers είναι συνηθισμένοι στο
να επιλύουν προβλήματα και να δίνουν κατεύθυνση στους εργαζομένους, οπότε θα
πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να αναλάβουν νέες αρμοδιότητες
καθοδήγησης και υποστήριξης των ομάδων (coaching). Για να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη αλλαγή στην επιχείρηση απαιτείται συστηματική
εκπαίδευση του προσωπικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να μπορέσει να
επωφεληθεί η επιχείρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την εφαρμογή του
συγκεκριμένου μέτρου, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διεξάγει
εκπαίδευση σε τομείς όπως είναι η επίλυση των διαμαχών και των κρίσεων, οι
διαπραγματευτικές ικανότητες και οι ικανότητες διαπροσωπικής επαφής.
Αυτές οι βασικές αλλαγές στις μεθόδους εργασίας που απαιτούνται για την
εφαρμογή των αρχών της ολικής ποιότητας συχνά προκαλούν δυσαρέσκεια στους
εργαζομένους και στα ενδιάμεσα στελέχη της διοίκησης τα οποία, ουκ ολίγες φορές,
προβάλουν αντίσταση και αδυνατούν να αποδεχτούν την εκπαίδευση που τους
παρέχεται. Ωστόσο, η εξατομικευμένη υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης και η
ξεκάθαρη ανταμοιβή όσων στελεχών εφαρμόζουν τις αρχές ολικής ποιότητας,
αποτελούν τα καταλληλότερα μέσο των υπευθύνων του τμήματος ανθρώπινου
δυναμικού προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση άρνησης των στελεχών απέναντι
στις νέες μεθόδους κατάρτισης. Για παράδειγμα, η ανάμειξη της ανώτερης διοίκησης θα
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μπορούσε να πάρει τη μορφή συνεχούς συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης που
διοργανώνονται έτσι ώστε να γνωστοποιήσει στους εργαζομένους την προσωπική της
δέσμευση στις αρχές της ολικής ποιότητας και να συμμετάσχει σε άμεση συζήτηση με
αυτούς πάνω στο θέμα της ποιότητας (Port, Carey, Kelley, 1992).
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τους managers
των
υπόλοιπων τμημάτων της εταιρίας μπορεί να αναπτύξει συστήματα ανταμοιβών για
ομάδες, τα οποία θα είναι διαφορετικά από τα παραδοσιακά ατομικά συστήματα
αξιολόγησης της απόδοσης που βασίζονται στην ποσότητα της παραγωγής.
Επιτυχημένες ομαδικές προσπάθειες στη βελτίωση του χρόνου ολοκληρώσεως των
δραστηριοτήτων (activity cycle times) καθώς και η μείωση του ποσοστού
ελαττωματικών προϊόντων, μπορούν να αποτελέσουν κάποιους από τους νέους
τρόπους μέτρησης της απόδοσης και επιβράβευσης των ομάδων, οι οποίοι μπορούν να
εφαρμοστούν από τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Η εφαρμογή της ολικής ποιότητας καθώς και η εμφάνιση χειροπιαστών
αποτελεσμάτων στην πρώτη γραμμή της παραγωγής, μπορεί να χρειαστεί χρόνια και
ταυτόχρονα σε όλη αυτή την πορεία προς της ποιότητα, η πίστη της διοίκησης στο
πρόγραμμα αναμφίβολα θα δοκιμαστεί. Αυτό σημαίνει πως ο προϋπολογισμός που θα
χρησιμοποιηθεί από την ανώτερη διοίκηση και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καθ’
όλη τη διάρκεια της προσαρμογής της εταιρίας στα νέα δεδομένα, έχει τόσο συμβολική
όσο και κυριολεκτική σημασία. Απαιτεί αναμφίβολα σημαντικό την αμέριστη προσοχή και
δέσμευση και από τα δύο μέρη (ανώτερη διοίκηση – τμήμα Α.Δ) και την αποδοχή της
άποψης πως η ποιότητα δεν είναι μία περιστασιακή τάση στη διοίκηση των επιχειρήσεων
αλλά αποτελεί μία πραγματικότητα και η πλήρης υιοθέτηση των αρχών της περιλαμβάνει
μία σειρά από στάδια προκειμένου να γίνει επαρκώς αντιληπτή McCormack, 1992).

2.6 Βήματα για την εφαρμογή της ΔΟΠ
Η θεμελίωση ολόκληρης της διαδικασίας ολικής ποιότητας, προϋποθέτει την
επίγνωση των εργαζομένων πως η ποιότητα είναι μία ζωτικής σημασίας προτεραιότητα
για τον οργανισμό. Ξεκινώντας μία τέτοιου μεγέθους διαδικασία αλλαγών είναι
απαραίτητη η εκτενής εκπαίδευσης όλων των μελών του σχετικά με τη «γνώση της
ποιότητας» (quality awareness). Η δεκτικότητα προς την ποιότητα ξεκινά με την
εκπαίδευση της ανώτερης διοίκησης και συνεχίζεται με την εκπαίδευση των ενδιάμεσων
και χαμηλότερων ιεραρχικά managers. Η ανάπτυξη της συμμετοχικής διαδικασίας σε
ηγετικό επίπεδο θα πρέπει να ακολουθεί την αρχική διαδικασία εκπαίδευσης. Οι managers
θα πρέπει να αρχίσουν να εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς, μη συμβατικούς
ρόλους των εκπαιδευτών (coaches) και των διαμεσολαβητών (team facilitators), μιας και
πλέον οι ομάδες ποιότητας θα αποφασίζουν σχετικά με τα προβλήματα και τους
τρόπους που θα τα διαχειρίζονται. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις
νέες πρακτικές εκπαίδευσης αφήνοντας παράμερα τις παραδοσιακές πρακτικές και το
απολυταρχικό / συγκεντρωτικό στυλ διοίκησης, τα οποία πολλές φορές αποδείχτηκαν
λανθασμένα και αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο και αποτυχία τις
προσπάθειες για την εφαρμογή των αρχών ολικής ποιότητας (Clinton,Williamson,Bethke,
1994).
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Μετά την εκπαίδευση πάνω στην «γνώση της ποιότητας», το δεύτερο βήμα για την
εφαρμογή ολικής ποιότητας, εστιάζει στην εκπαίδευση των managers και των ομάδων
ποιότητας πάνω στις τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη
βελτίωσης στην ποιότητα, όπως είναι το SPC. H συγκριμένη διαδικασία συνδυάζεται με
έρευνα της αγοράς ώστε να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις και οι ανάγκες των
πελατών, τις οποίες ο οργανισμός αναλαμβάνει να καλύψει. Ο στόχος της βασικής
εκπαίδευσης που δέχονται οι εργαζόμενοι, είναι να γίνει απόλυτα κατανοητή η
πολύπλευρη και πολυεπίπεδη δομή της διοίκησης ολικής ποιότητας.
Το τρίτο βήμα είναι η προώθηση της εμπλοκής, της συμμετοχής και δέσμευσης
προς τον οργανισμό, μέσω της διαμόρφωσης ενός συστήματος υποβολής προτάσεων
των εργαζομένων και των ομάδων βελτίωσης της ποιότητας. Αυτές οι ενέργειες μπορούν
να κινήσουν το ενδιαφέρον, μέσω τυπικών ή άτυπων διόδων, για συμμετοχή στις
προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, τα οποία θα πρέπει να
δουλέψουν μαζί για την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Αυτή είναι η ουσία της
διατμηματικής συνεργασίας (cross-functional teamwork), μία συνεργασία μεταξύ
διαφορετικών ομάδων οι οποίες δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν την ποιότητα μέσα
στον οργανισμό (Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Η ανάγκη για συμμετοχή και συνεργασία επεκτείνεται πέρα από τα όρια της
επιχείρησης και αποτελεί τη βάση για το τέταρτο στάδιο. Προκειμένου να δοθεί έμφαση σε
μία περισσότερο πελατο-κεντρική εστίαση (customer – centered focus), πολλές εταιρίες
δημιούργησαν επιτροπές που ασχολούνται με τους πελάτες και τους προμηθευτές, οι
οποίες προσπαθούν να διαμορφώσουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και
των τελευταίων. Για παράδειγμα, μία ομάδα εργαζομένων αποτελούμενη με ανθρώπους
τόσο από την εταιρία όσο και από το βασικό προμηθευτή, θα μπορούσε να οργανώνει
συναντήσεις σε τακτική βάση ώστε να συζητάει και να επιλύει διάφορα προβλήματα
αναφορικά με την ποιότητα, τη διανομή, την τιμολόγηση, τη σχεδίαση του προϊόντος, τις
προδιαγραφές των πρώτων υλών και τη συσκευασία του τελικού προϊόντος. Η κατά
πρόσωπο επικοινωνία καθώς και η ελεύθερη ροή και ανταλλαγή απόψεων μπορεί να
επιλύσει πιθανά προβλήματα πριν ακόμα τη δημιουργία τους και να διαμορφώσει το
κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας μεταξύ των μελών των δύο πλευρών.
Μερικοί οργανισμοί προσφέρουν εκπαίδευση σχετική με την ολική ποιότητα ακόμα και
στους προμηθευτές τους έτσι ώστε να διασφαλίσου πως οι πρώτες ύλες συμβαδίζουν με
τις προδιαγραφές που έχουν θέσει. Για παράδειγμα, η εταιρία Motorola θέτει ως βασική
προϋπόθεση για τους προμηθευτές της να παίρνουν μέρος για την απόκτηση του
βραβείο ποιότητας Malcolm Balbridge, έτσι ώστε να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση
ποιότητας (Port, Carey, Kelley, 1992).

2.7 Στελέχωση – Επιλογή Εργαζομένων και ΔΟΠ
Οι ευθύνες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για την σωστή και
αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών ολικής ποιότητας θα πρέπει να επεκτείνονται πέρα
από την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της επιχείρησης. Το τμήμα Α.Δ θα
πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία και να καταβάλει προσπάθεια έτσι ώστε να
προσελκύσει, να διατηρήσει και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα σε ένα ανθρώπινο
δυναμικό υψηλής ποιότητας και απόδοσης.
52

Μία επιτυχημένη στελέχωση και επιλογή των εργαζομένων οι οποίοι θα έχουν τις
κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα είναι συμβατές με
τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας, μπορεί να αποτελέσει το μέσο έτσι ώστε ο
οργανισμός να μπορέσει να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης. Κατά τη
διαδικασία της στελέχωσης όλων των τμημάτων και για όλα τα επίπεδα του οργανισμού,
το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναγνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι
ικανοί να προωθήσουν τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας.
Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των υποψηφίων που θα πρέπει να αναζητούνται
κατά τη διαδικασία της στελέχωσης, θα ρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η
θέληση να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση και να επεκτείνουν τους εργασιακούς τους
ρόλους, να δοκιμάσουν νέες ιδέες και τεχνικές σχετικές την επίλυση προβλημάτων, να
εργαστούν υπομονετικά σε ομάδες μέσα στο ίδιο τμήμα αλλά και ανάμεσα σε
διαφορετικά τμήματα καθώς και να είναι «team players» σε βαθμό ώστε να μπορούν να
αξιολογηθούν και να επιβραβευτούν με βάση την ομαδική προσπάθεια
(Clinton,Williamson,Bethke, 1994).

2.8 Αξιολόγηση της Απόδοσης – Επιβράβευση και ΔΟΠ
Άλλη μία βασική επίδραση που μπορεί η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού να έχει πάνω
στην εφαρμογή της φιλοσοφίας και των αρχών της ολικής ποιότητας είναι σχετικά ,ε την
ανάπτυξη της αξιολόγησης της απόδοσης και του συστήματος επιβράβευσης των
εργαζομένων ενός οργανισμού. Αυτά τα συστήματα μπορούν να διαμορφωθούν και να
υλοποιηθούν έτσι ώστε να συνάδουν με τις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας καθώς
και με την κουλτούρα του οργανισμού προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των
πελατών (Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Επιπλέον, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να είναι σπουδαία επιρροή
στην ανάπτυξη των πολιτικών προώθησης των εργαζομένων που συμβαδίζουν με τους
συνολικούς στόχους του οργανισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού μπορεί να έχει λόγο στην προώθηση των εργαζομένων οι οποίοι πιστεύουν
και υποστηρίζουν τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας σε θέσεις με μεγαλύτερη επιρροή
στον οργανισμό.
Με την υπομονή της ανώτερης διοίκησης και αρκετή εκπαίδευση, οι ομάδες
βελτίωσης ποιότητας θα καταφέρουν να γίνου αυτοδιοικούμενες. για αυτές τις ώριμες
πλέον ομάδες, ένας τύπος συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που θα συμφωνεί
με τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας και την προσέγγιση της συμμετοχικής διαδικασίας
λήψης αποφάσεων, είναι η ομαδική αξιολόγηση απόδοσης (team appraisal). Τέτοιου
είδους αξιολόγηση απόδοσης, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και διαδικασία αυτόαξιολόγησης (self-evaluation) καθώς και αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων (peer rating),
επικεντρώνεται στην απόκτηση νέων ομαδικών δεξιοτήτων και στην επιτυχημένη
εφαρμογή τους στις δραστηριότητες των εργαζομένων (Norman and Zawacki, 1991).
Το τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, έχει την ικανότητα να βοηθήσει στη
σχεδίαση των συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης έτσι ώστε οι ομάδες για τη βελτίωση
της ποιότητας να μπορούν να διεξάγουν τις αξιολογήσεις απόδοσης η μία της άλλης,
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να διεξάγουν τη διαδικασία της συνέντευξης και της επιλογής των νέων μελών που θα τις
πλαισιώσουν, να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες της ομάδας και να θέτουν
στόχους αναφορικά με την απόδοση. Ως συμπληρωματική διαδικασία, η αξιολόγηση
μεταξύ συναδέλφων (peer rating), που θα διεξάγεται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας,
μπορεί να επιθεωρείται και να κατευθύνεται από τον επικεφαλής της ομάδας ή από
κάποιο εξειδικευμένο στέλεχος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε οι
αξιολογήσεις να είναι αξιόπιστες και να μην περιέχουν αδικαιολόγητα σκληρές απόψεις ή
κριτικές μεταξύ συναδέλφων (Norman and Zawacki, 1991).
Αναφορικά με τις προσπάθειες των ομάδων να βελτιώσουν την ποιότητα, οι
managers του τμήματος ΑΔ μπορούν να κρατούν ενημερωμένους, τόσο την ανώτερη
διοίκηση όσο και τους εργαζόμενους, σχετικά με τα επιτεύγματα των εργαζομένων που
εφαρμόζουν την ολικής ποιότητας καθώς και σχετικά με πιθανές ευκαιρίες για να
αναγνωρίσουν και να προβάλουν δημόσια, δεξιότητες που αναπτύσσουν οι
εργαζόμενοι, αφορούν την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας και αξίζουν να
επιβραβευτούν για αυτές. Για παράδειγμα, πολλές εταιρίες δημοσίευσαν ενημερωτικά
δελτία αναφορικά με την εφαρμογή της ολικής ποιότητας, τα οποία αναγνωρίζουν τα
επιτεύγματα των ομάδων και προβάλλουν τις συναντήσεις του συμβουλίου
καταναλωτών (customer council meetings), τα μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα
που θα διεξάγουν και άλλες συναφούς τύπου πληροφορίες (Clinton,Williamson,Bethke,
1994).
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Συμπεράσματα
Η διεθνής εστίαση στην ποιότητα σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος των
πρώτων υλών, του εξοπλισμού, της εργασίας και της παροχής κατάρτισης, κάνουν την
εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας μία ανταγωνιστική στρατηγική σε όλους τους
τύπους των επιχειρήσεων. Αυτή η ανάγκη για αλλαγή παρέχει την ίδια στιγμή την ευκαιρία
στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού να συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή της ολικής
ποιότητας μέσω αρκετά διευρυμένου ρόλου.
Η ποιότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αποκλειστική αρμοδιότητα ενός μόνο
τμήματος. Είναι μία δραστηριότητα που απευθύνεται και αφορά ολόκληρη την
επιχείρηση. Το στοιχείο κλειδί για τη επίτευξη της ποιότητας και την ενίσχυση της
παραγωγικότητας είναι ο εργαζόμενος. Η δέσμευση των εργαζομένων είναι η βασική
προυπόθεση για να μπορέσει να εφαρμοστεί επαρκώς ένα πρόγραμμα ποιότητας.
Λόγω του θεμελιώδους προσανατολισμού του στους εργαζομένους, το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να είναι σε συνεχή αναζήτηση αρμοδιοτήτων για την
εφαρμογή προγραμμάτων ολικής ποιότητας, παρά το ρίσκο να χαθεί η επίδραση που
έχουν πάνω στο βασικό στοιχείο της επιχείρησης, που δεν είναι άλλο από τους
εργαζομένους της (Clinton,Williamson,Bethke, 1994).
Οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν υψηλή ικανοποίηση στους πελάτες τους έχουν
αναπτύξει ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο είναι να αντιλαμβάνονται και να
φροντίζουν ακόμα και την μικρότερη σε σημασία δραστηριότητά τους με την ίδια σύνεση
και υπευθυνότητα που αντιμετωπίζουν τις πιο απαιτητικές τους ασχολίες. Με τον τρόπο
που προσπαθούν να εφαρμόσουν σταδιακά τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας σε όλο
το φάσμα του οργανισμού, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να δώσει έμφαση
στη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής της ποιότητας στις δικές της αρμοδιότητες.
Η σταδιακή διεκπεραίωση των υπηρεσιών του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη στρατηγικών προγραμμάτων, τα
οποία πιθανότατα, να έχουν την αμέριστη προσοχή της διοίκησης διότι υπάρχει η
εντύπωση πως έχουν μεγαλύτερες μακροχρόνιες συνέπειες στον οργανισμό
(McCormack. 1992).
Εν κατακλείδι, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ως ειδικός σε τέτοιου είδους
λειτουργίες, όπως η διαδικασία της στελέχωσης και της επιλογής, της κατάρτισης και
ανάπτυξης των εργαζομένων, της αξιολόγησης απόδοσης και του συστήματος
επιβράβευσης, είναι το πιο ικανό τμήμα για να αναλάβει τις αρμοδιότητες που θα
οδηγήσουν τον οργανισμό στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας και των αρχών της
διοίκησης ολικής ποιότητας. Οι πλήρεις δυνατότητες όλου του εργατικού δυναμικού θα
πρέπει να αναγνωριστούν μέσω δραστηριοτήτων όπως η ενθάρρυνση της συμμετοχής,
της δέσμευσης των εργαζομένων, της ομαδικής εργασίας και της μάθησης. Το τμήμα
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τα παραπάνω αποτελεί την πιο
ασφαλή λύση για να φέρει εις πέρας τις απαιτούμενες δραστηριότητες για την εξέλιξη και
αναβάθμιση τους οργανισμού (McCormack. 1992).
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Κεφάλαιο 3
3.1 Μεθοδολογία έρευνας – Σκοπός
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε
δύο εταιρίες συμβούλων στη Θεσσαλονίκη, τις Euroaction Α.Ε και Euroconsultans /
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ώστε να μπορέσω να δω στην πράξη πως εφαρμόζονται οι αρχές της
ολικής ποιότητας αλλά και πως μπορεί η διοίκηση να αξιοποιήσει και να δώσει κίνητρα
στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η έρευνα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των δύο
εταιριών όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους ποιότητας και
ανθρώπινου δυναμικού της εκάστοτε εταιρίας οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι,
εξυπηρετικοί και με διάθεση να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην έρευνα που
διεξήγαγα.
Σκοπός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των εργαλείων διοίκησης
ολικής ποιότητας, το πώς λειτουργούν οι δύο εταιρίες και πως ενισχύουν τις λειτουργίες
τους τα συστήματα ISO που εφαρμόζουν καθώς και την αλληλεπίδραση των
συστημάτων ποιότητας με το ανθρώπινο δυναμικό της εκάστοτε εταιρίας.
Για τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε δύο μέρη,
το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου τις οποίες οι
συνεντευξιαζόμενοι καλούνταν να απαντήσουν με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούσαν
χωρίς περιορισμούς από πλευράς μου. Με αυτό τον τρόπο ήθελα να τους αφήσω
ελεύθερους και απερίσπαστους να μου δώσουν όσες περισσότερες πληροφορίες
μπορούν για τα καθήκοντά τους, τις ίδιες τις εταιρίες, τον τρόπο δράσης και λειτουργίας
τους και για το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούσαν την
ποιότητα σε κάθε εταιρία και απαντήθηκε από τους Υπεύθυνους Ποιότητας ενώ στο
δεύτερο μέρος υπάρχουν ερωτήσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού και απαντήθηκαν από τους Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν τρεις
επιμέρους ενότητες οι οποίες έχουν ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την
πιστοποίηση ISO που διαθέτει η κάθε εταιρία, την οργάνωση που υπάρχει αναφορικά με
την ποιότητα καθώς και τα συστήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η κάθε
επιχείρηση. Αντιστοίχως, στο δεύτερο μέρος υπάρχουν τρεις επιμέρους ενότητες οι
οποίες έχουν ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις αρμοδιότητες του
υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, τη στρατηγικές που ακολουθεί το τμήμα, την
κουλτούρα του τμήματος καθώς και τις πρακτικές παρακίνησης και επιμόρφωσης που
ακολουθούνται από κάθε εταιρία.
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Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των δύο εταιριών, ώστε να γίνει
σαφές το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που προσφέρουν.
Τέλος, αναλύονται και παρουσιάζονται τα στοιχεία της έρευνας και ακολουθούν τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις.

3.2 Συμμετέχοντες στην έρευνα
Λίγα Λόγια για τις Εταιρίες
Euroaction Α.Ε
Η «Euroaction Α.Ε» ιδρύθηκε το 2007 λαμβάνοντας τη σημερινή της μορφή μετά
την απορρόφηση των εταιριών «Action and Partners ΕΠΕ» και «EUROAGRO ΑΕ». Δρα και
λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς και οργανισμούς
του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα
και Κιλκίς με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, και κατέχει πλέον
πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, βάσει του
πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.
Δραστηριοποιείται στον Τομέα των Υπηρεσιών Συμβούλου, παρέχοντας υπηρεσίες και
προϊόντα σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σε
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) καθώς και σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
H Euroaction Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση αυστηρών
προδιαγραφών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, επιχειρεί καθημερινά να καλύψει τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων μέσω της Ανάπτυξης Νέων
Προϊόντων και το διαρκή σχεδιασμό για την ανάδειξη μελλοντικών αναπτυξιακών
ευκαιριών. Η καινοτόμος σκέψη και η καθημερινή δημιουργική πρακτική αποτελούν
συνειδητή στρατηγική επιλογή μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού εξειδίκευσης
στόχων και προτεραιοτήτων που εγγυάται όχι μόνο την άμεση επίλυση αλλά κυρίως την
πρόληψη προβλημάτων και δυσχερειών.
Οι κύριοι τομείς δράσης της περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για τις δράσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, την εκπόνηση μελετών για την προστασία του
περιβάλλοντος, την υποστήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής δραστηριότητας των ΟΤΑ,
την ενασχόληση με προγράμματα πολιτισμού, ανάδειξης και προβολής των
ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, την υποστήριξη σε διαδικασίες εκτέλεσης, λειτουργίας και
περαιτέρω ανάπτυξης έργων και μελετών, στον εξορθολογισμό και τη συστηματοποίηση
των διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου, καθώς και τη νομική υποστήριξη των
φορέων και των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας και ανάπτυξης της EUROΑCTION Α.Ε.
αποτελούν οι άνθρωποι της. Το στελεχιακό δυναμικό της αποτελείται από
καταρτισμένους επιστήμονες, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
Ελλάδας και του εξωτερικού, με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και
φορέων αλλά και στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υλοποίηση
επενδυτικών έργων. Επιπλέον, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπληρώνει
ένα δίκτυο συνεργατών και φορέων που εξειδικεύονται σε ένα ευρύ πεδίο υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Λογιστική Υποστήριξη και
την Τεχνική Υποστήριξη.
Όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει, η εταιρία κινείτε
με άξονα τις σύγχρονες τάσεις που απαιτούν εξειδίκευση και πλήρη κάλυψη των
αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, η EUROACTION διαθέτει
στελέχη και συνεργάτες με ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, που εγγυώνται το
αποτέλεσμα. Με τη μέθοδο της εξειδίκευσης και στη βάση της πλήρους κάλυψης του
φορέα ή της επιχείρησης, επιτυγχάνεται:











Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στον φορέα ή την επιχείρηση, εντοπισμός
των αναγκών και διαμόρφωση στόχων.
Λεπτομερής ανάλυση των υπαρχόντων πόρων και δυνατοτήτων και εντοπισμός
αδυναμιών και σημείων που χρήζουν υποστήριξης.
Εντοπισμός, αξιολόγηση και πρόταση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα ή επιχείρησης.
Δημιουργία της κατάλληλης ομάδας έργου, αποτελούμενη από στελέχη διαφόρων
ειδικοτήτων με ποικιλία γνώσεων, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και
λεπτομερής προσδιορισμός χρονοδιαγραμμάτων και αρμοδιοτήτων.
Συνεχής έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, για διόρθωση τυχόν
παραλείψεων και αναπροσαρμογή των σχεδίων δράσης για βελτιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας.
Λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των διεργασιών και διαρκής επικοινωνία και
ενημέρωση του πελάτη για την πορεία εκτέλεσης του έργου, ώστε να διασφαλίζεται το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δυνατότητα επίτευξης χαμηλού κόστους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω της
υψηλής εξειδίκευσης σε προγράμματα χρηματοδότησης και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας.

Euroconsultants / ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
Η εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» από το 1990 που ιδρύθηκε έως σήμερα, έχει
εξελιχθεί σε έναν όμιλο εταιρειών με διεθνή ταυτότητα και παρουσία, γεγονός που την
καθιστά μια από τις ισχυρότερες παρουσίες στον κλάδο των Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών. Με γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και θυγατρικές σε Λουξεμβούργο,
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Κύπρο, Βουλγαρία, Κροατία, Τουρκία, Σερβία, Τσεχία και Μπαχρέιν, έχει δυνατότητα
παροχής ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών.
Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία συμβούλων που είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών απασχολώντας πάνω από 100 έμπειρα στελέχη υπηρεσιών και
συγκαταλέγεται μέσα στους πρώτους ομίλους παγκοσμίως στον σχεδιασμό και
υλοποίηση υποδομών καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θέτοντας στο
επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την καινοτομική επιχειρηματικότητα, δημιούργησε στη
Θεσσαλονίκη την πρώτη ιδιωτική θερμοκοιτίδα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, i4G, η
οποία μάλιστα βραβεύθηκε ως η "Καλύτερη Νέα Θερμοκοιτίδα" παγκοσμίως το 2005.
Για την εταιρία, οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο και πολυτιμότερο
στοιχείο της και έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη μέχρι στιγμής
πορείας της. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί δυναμικές διαδικασίες επιλογής οι οποίες
έχουν σαν αποτέλεσμα να στελεχώνεται από προσωπικό που διακρίνεται για την
εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητές του. Η πλειοψηφία των στελεχών της
είναι μηχανικοί και οικονομολόγοι με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για όλο το
φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία. Τα περισσότερα στελέχη διαθέτουν επίσης
μεταπτυχιακούς τίτλους, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά διαθέτει προϋπηρεσία σε
διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες του εξωτερικού.
Η μακρόχρονη πείρα της εταιρίας, που πηγάζει από την εμπλοκή της σε διάφορους
κλάδους της οικονομίας και σε πολυάριθμα θεματικά πεδία, την καθιστούν ικανή να
προσφέρει λύσεις για ένα εκτενέστατο φάσμα προβλημάτων. Αυτό, σε συνδυασμό με
την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρίας να εξελίσσει τις λύσεις της, παρακολουθώντας
με επιτυχία τις συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος, αποτελούν στοιχεία που έχουν
εκτιμηθεί από ένα ευρύ σύνολο πελατών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου
τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι τομείς δράσης της περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που
αφορούν το Government Consulting, Management Consulting, Χρηματοοικονομική
Συμβουλευτική, Καινοτομία και Τεχνολογία, Συγχωνεύσεις, Αποτιμήσεις και Εξαγωγές,
Ενέργεια και Περιβάλλον, Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εδαφική και
Διασυνοριακή Συνεργασία, Συνεργασίες Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Government Consulting η εταιρία διαθέτει μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη στήριξη και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας που
απαιτείται στο δημόσιο τομέα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προς όφελος των
πολιτών. Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά είτε μεταφορά τεχνογνωσίας για
υποστήριξη υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών κατά τη διαδικασία προσαρμογής
τους σε ευρωπαϊκά πρότυπα, είτε τεχνική βοήθεια σε φορείς του δημοσίου τομέα στη
χώρα μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη, και λαμβάνει υπόψη
όλες τις παραμέτρους επιτυχίας ενός εγχειρήματος με τη συμμετοχή του έμπειρου
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δυναμικού της εταιρείας και τη συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» έχει αναλάβει προγράμματα
αναπτυξιακής βοήθειας σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ένα
ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο. Πηγές
χρηματοδότησης των έργων αποτελούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα,
τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης, κ.α.
Επιπλέον, η εταιρία κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου
περιβάλλοντος μέσω του Management Consulting, διαθέτει μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση στη συμβουλευτική διοίκηση και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε πελάτες
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η δραστηριοποίησή μας επικεντρώνεται σε θέματα,
όπως:
 Συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, τεχνική υποστήριξη για ΕΣΠΑ Αναπτυξιακό Νόμο - Προγράμματα ΕΤΕΑΝ
 Ενίσχυση προώθησης της απασχόλησης, υλοποίηση προγραμμάτων Υπουργείου
Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΕΚΑΕ, ΕΙΕΑΔ)
 Προϊοντική προσέγγιση για υπηρεσίες μέσω τραπεζών (Outsourcing: Τεχνική
υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων των, Διαρθρωτικών Ταμείων σε τράπεζες,
Λειτουργία One Stop Shop για λογαριασμό πελατών)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων (Αναδιάρθρωση
δανείων, επιχειρηματικός σχεδιασμός βιώσιμων ταμειακών ροών, ριζική
αναδιοργάνωση λειτουργιών και διαδικασιών, τεχνική υποστήριξη - διαπραγματεύσεις
με πιστωτές).
Το Τμήμα Στρατηγικής της εταιρίας διακρίνεται, στην παρούσα οικονομική
συγκυρία, για την πολύτιμη συμβολή του σε εταιρείες οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και το δημόσιο τομέα, λόγω της έντονης συμβουλευτικής-χρηματοοικονομικής
δραστηριοποίησής
του.
Οι
υπηρεσίες
ενδεικτικά
αφορούν
Υπηρεσίες
Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, Υπηρεσίες Management Consulting, Restructuring,
Business Re-engineering και Έρευνες Αγοράς.
Ένας ακόμα τομέας ενασχόλησης της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» είναι η
Καινοτομία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020»
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, και να επιτευχθεί μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε αντιλαμβανόμενη από νωρίς τη
σημασία και συμβολή της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, επένδυσε σε :
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 Εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης, ιδρύοντας την πρώτη ιδιωτική θερμοκοιτίδα
επιχειρήσεων στην Ελλάδα (i4G-Incubator for Growth), η οποία διαχειρίζεται ένα Seed
Fund ύψους 2 εκ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων,
όπως τη Stem-Health S.A, Τράπεζα Φύλαξης Βλαστικών Κυττάρων, και την Elixis S.A,
εταιρεία παροχής υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας που ειδικεύεται στον τομέα της
πρόγνωσης και έρευνας στην παχυσαρκία,
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημιουργώντας μία από τις πλέον
εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο, τη ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής Α.Ε, η οποία
αναπτύσσει εφαρμογές διαδικτύου και παρέχει ένα φάσμα αποδοτικών, καινοτόμων
και αξιόπιστων υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στον
κλάδο των ΤΠΕ,
 Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνίας, ιδρύοντας την ICTV Hellas S.A, η οποία καλύπτει τις
ανάγκες διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στις αγορές των οργανισμών
παροχής υπηρεσιών υγείας, αναψυχής, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 Θερμοκοίτιση νεοφυών επιχειρήσεων – i4G
Η Θερμοκοιτίδα Incubation for Growth-i4G αποτελεί το κύριο εργαλείο υλοποίησης
της επιχειρησιακής φιλοσοφίας της «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» για την επίτευξη της σύνδεσης
της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Η i4G υποδέχεται στους χώρους της
φιλόδοξους νέους αλλά και καταξιωμένους επιχειρηματίες παρέχοντάς τους κατάλληλο
εργασιακό και υποστηρικτικό περιβάλλον για να μετατρέψουν την καινοτόμα
επιχειρηματική τους ιδέα σε επικερδή δραστηριότητα.
Η λειτουργία της στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό τριών βασικών παραμέτρων,
τη στέγαση και λειτουργική υποστήριξη, την αποδοτική παροχή υπηρεσιών στους
θερμοκοιτιζόμενους και την πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Η i4G λειτουργεί από το 2003 και έχει να επιδείξει:
o 100% Πληρότητα στον 10ο χρόνο λειτουργίας
o Λειτουργία με πλήρη επάνδρωση και μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ
o Αξιολόγηση άνω των 200 Επιχειρηματικών Σχεδίων
o Θερμοκοίτιση 35 Εταιρειών, 15 από τις οποίες έχουν αποφοιτήσει, οι 8 από
αυτές επιτυχημένα
o Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των εγκατεστημένων εταιρειών
o H μετοχή της θερμοκοιτιζόμενης, ICTV Hellas, διαπραγματεύθηκε στη
χρηματιστηριακή Αγορά PLUS του Λονδίνου
o Δικτύωση με σημαντικούς οργανισμούς του Εξωτερικού (IASP, Sophia
Antipolis, Daedeok Innopolis)
o Δημιουργία Θερμοκοιτίδων στο Εξωτερικό από τις Θυγατρικές του Ομίλου
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Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας στο Κατάρ για
λογαριασμό του Social Development Center - Qatar Foundation
o Επιλογή από European Investment Fund ως Διαχειριστή ενός από τα ελληνικά
Jeremie ICT Seed Funds
o Λειτουργία δύο τετράμηνων κύκλων Προθερμοκοίτισης 40 νέων υποψήφων
επιχειρηματιών 2013-2014
Για την δραστηριότητά της η i4G έχει τιμηθεί με το Βραβείο της Καλύτερης Νέας
Θερμοκοιτίδας για το 2005 σε παγκόσμιο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν 150
Θερμοκοιτίδες.
o

_
Προκειμένου να διαμορφώσω ολοκληρωμένη εικόνα για τις δύο επιχειρήσεις στα
πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήμουν στην ευχάριστη θέση να έχω μία
εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον κ.Νίκο Βαδόλα, Διευθύνων Σύμβουλο και Υπεύθυνο
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας Euroaction A.E. και με τους κ.Χρήστο Μπουγιουκλή,
Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού και κ.Παναγιώτη Ραΐδη,
Διευθυντή Ιδιωτικού Τομέα και Υπεύθυνου Ποιότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,
σχετικά με θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως για παράδειγμα, τις πιστοποιήσεις
που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία, την οργάνωσή τους σε θέματα ποιότητας, τα
συστήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν, καθώς και για θέματα Ανθρώπινου
Δυναμικού. Τέλος, επιμείναμε στη στρατηγική που ακολουθεί η εκάστοτε εταιρία αλλά και
την κουλτούρα της αναφορικά με τους ανθρώπους που την πλαισιώνουν.

3.3 Ανάλυση της έρευνας
Πρώτο μέρος : Ποιότητα
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν την
ποιότητα σε μία επιχείρηση. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι ποιότητας ερωτήθηκαν σχετικά με
την πιστοποίηση που εφαρμόζουν και τη χρονολογία της πρώτης πιστοποίησης, τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πρώτη εφαρμογή του προτύπου ISO και την
προσαρμογή της εταιρίας στο πρότυπο, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που είχε
η επιχείρηση από την εφαρμογή του προτύπου. Τέλος, συζητήσαμε για το αν οι
εργαζόμενοι είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών.
Αναλυτικότερα για την εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», που μετρά ήδη 18 χρόνια υγιούς
πορείας στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η πρώτη πιστοποίηση έγινε
το 2001 στο πρότυπο ISO 9001 : 2000 το οποίο βοηθάει τις εταιρίες να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των καταναλωτών ενώ παράλληλα εφαρμόζουν όλα τα απαιτούμενα
θεσμικά πλαίσια που σχετίζονται με τις παραγόμενες υπηρεσίες.
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Το συγκεκριμένο πρότυπο ήταν ιδιαίτερα καινοτόμο αφού αντικατέστησε τα μέχρι
πρότινος πρότυπα που υπήρχαν στην αγορά (former standards of 1994 issue, ISO 9001,
9002 and 9003). Η έκδοση που εφάρμοσε η εταιρία προσπάθησε να κάνει ριζικές
αλλαγές εισάγοντας ουσιαστικά την έννοια του «project management» το οποίο είναι η
διαδικασία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των εργασιών και των
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και όχι μόνο η επιθεώρηση του τελικού προϊόντος. Η
εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ είναι συνεπής στην ανανέωση του προτύπου η οποία γίνεται
κάθε χρόνο από το φορέα DQS Hellas και μάλιστα η τελευταία πιστοποίηση έγινε το Μάιο
του 2015.
Η εταιρία Euroaction, η οποία βρίσκεται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών τα τελευταία 8 χρόνια, έκανε την πρώτη της πιστοποίηση το 2008 στο
πρότυπο ISO 9001 : 2008 δηλαδή την αμέσως επόμενη έκδοση του προτύπου συγκριτικά
με την εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ».
Η συγκεκριμένη έκδοση δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με το
προηγούμενο πρότυπο παρά μόνο κάποιες διευκρινήσεις που υπάρχουν πάνω στο
πρότυπο ISO 9001 : 2000 και κάποιες αλλαγές αναφορικά με τη συνοχή του προτύπου
ISO 14001 : 2004. Η εταιρία Euroaction ανανεώνει με συχνότητα 2 χρόνων το πρότυπο
όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και η τελευταία ανανέωση έγινε τον Ιούνιο του 2015.
Συνολικά το δυναμικό της εφαρμόζει τρία πρότυπα τα οποία εκτός από το ISO 9001 :
2008, είναι το ISO SA 8000 το οποίο αφορά την εργασία και τα δικαιώματα των
εργαζομένων και το ISO 17000 που αφορά τη διαχείριση και την ασφάλεια της
πληροφορίας.
Συμπερασματικά οι δύο εταιρίες εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές
σχετικά με τις πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούν. Η πρώτη βρίσκεται στην αγορά
εργασίας για 18 χρόνια και έχει χαράξει μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού,
εφαρμόζει τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας μέσω του προτύπου ISO τα
τελευταία 13 χρόνια και αυτό είναι ένα στοιχείο της που αναμφίβολα την έχει βοηθήσει
στο να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική όχι τόσο για τα ελληνικά δεδομένα και εντός των
ορίων της χώρας μας, όσο στις χώρες του εξωτερικού που έχει ενεργή παρουσία, διότι οι
εταιρίες του εξωτερικού είναι πιο εξοικειωμένες με τις έννοιες της διαχείρισης ποιότητας και
του ανθρώπινου δυναμικού.
Η δεύτερη εταιρία αν και είναι σαφώς μικρότερη σε μέγεθος αλλά και νεότερη
αναφορικά με την παρουσία της στον κλάδο, παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη και
πολυμορφική εικόνα όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει και τους φορείς που
συνεργάζεται. Εφαρμόζει τρία πρότυπα ποιότητας γεγονός που μας δείχνει πως
προσπαθεί να πετύχει, να ανταγωνιστεί και να παραμείνει στην προτίμηση των
καταναλωτών, να διατηρήσει τους υπάρχοντες πελάτες, να αποκτήσει νέους αλλά και να
αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά. Μπορεί να μην έχει επεκταθεί με θυγατρικές στο
εξωτερικό όπως η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αλλά αδιαμφισβήτητα κατακτά ολοένα και
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περισσότερους από τους επεκτατικούς στόχους που θέτει. Ας μην ξεχνάμε πως βρίσκεται
λιγότερο από 10 χρόνια στην αγορά και ήδη διαθέτει γραφεία σε τρεις πόλεις της
Ελλάδας, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολύ περισσότερες και διαθέτει συνεργάτες σε
Ελλάδα και εξωτερικό.
Εφήρμοσε το πρώτο της πρότυπο ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της και αυτό σίγουρα
τη βοήθησε στο να κάνει περισσότερο ανταγωνιστικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες της,
ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που άρχισε να κάνει την εμφάνισή της στην
Ελλάδα. Το γεγονός πως η εταιρία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της σε περίοδο
οικονομικής ύφεσης και το ότι κατάφερε να αντέξει με ενεργή παρουσία και συνεχώς
επιτυχημένα έργα, σημαίνει πως έχει τα κατάλληλα προσόντα να ανταγωνιστεί και
μεγαλύτερες εταιρίες με περισσότερα χρόνια δράσης.
Στη συνέχεια της συζήτησή μας με τους υπεύθυνους ποιότητας των δύο εταιριών,
τους ρώτησα εάν υπήρχε δυσκολία κατά την προσαρμογή της εταιρίας στις
συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου και κατά την εφαρμογή των επιταγών του
προτύπου. Και από τις δύο εταιρίες έλαβα παρόμοιες απαντήσεις. Συγκεκριμένα, τόσο η
εταιρία «ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» όσο και η Euroaction δεν κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια στο
να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν το πρότυπο ποιότητας διότι ήταν ήδη σε αυτή
τη λογική.
Αναλυτικότερα η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μέσα από τα έργα που αναλάμβανε ήταν στην
λογική του project management από την ίδρυσή της έως την εφαρμογή του πρώτου
προτύπου το 2001, οπότε δεν κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια στο να προσαρμοστεί με
τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα των projects, τα παραδοτέα, τις φάσεις υλοποίησης
και τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, διότι όλα τα παραπάνω τα χρησιμοποιούσαν ήδη
στην καθημερινότητά τους. Μέσω του προτύπου βέβαια, όλα όσα χρησιμοποιούνταν
στην καθημερινότητα των εργασιών, μπήκαν σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο το οποίο
αποτελούνταν από συγκεκριμένους κανονισμούς, διαδικασίες και οδηγίες ώστε να
γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της εταιρίας και συνεπώς η άμεση
ανταπόκρισή της σε περίπτωση ατυχημάτων, ελλείψεων ή λοιπών δυσχερειών.
Για την εταιρία Euroaction δεν ισχύει κάτι διαφορετικό. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή της
ίδρυσής της είχε ασπαστεί τη λογική των οργανωμένων διαδικασιών και την ύπαρξης
συγκεκριμένης στρατηγικής όσον αφορά τα έργα που αναλάμβανε. Ωστόσο, τους
πρώτους μήνες εφαρμογής του προτύπου οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν κάποια μικρά
προβλήματα αναφορικά με κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τη συμπλήρωση
ορισμένων εγγράφων που ήταν απαραίτητα για την εφαρμογή του προτύπου.
Το γεγονός πως η εταιρία ήταν οργανωμένη και χρησιμοποιούσε ήδη παρόμοιες
διαδικασίες για τα έργα της, τη βοήθησε να ξεπεράσει εύκολα τα συγκεκριμένα
μικροπροβλήματα και να εφαρμόζει μέχρι σήμερα ομαλά τα όσα απαιτούνται για τη
διατήρηση του προτύπου.
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Από τα παραπάνω μπορώ να καταλάβω πως και οι δύο εταιρίες ήταν ιδιαίτερα
οργανωμένες πριν την εφαρμογή του προτύπου ποιότητας και ήδη χρησιμοποιούσαν
πτυχές του που στη συνέχεια φάνηκε πως ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες ώστε να
λειτουργήσουν σαν βάση για την καλύτερη αποδοχή των δομών του προτύπου
ποιότητας και οι εταιρίες να έχουν μικρότερη περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η
εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» κατά την άποψή μου ήταν περισσότερο εύκολο να
προσαρμοστεί στη λογική του ISO διότι από το 1997 που ιδρύθηκε έως το 2001 που
εφήρμοσε το ISO 9001, ασχολούνταν με διαχείριση έργων, αναλάμβανε απαιτητικά
projects, ήταν ενεργή, κερδοφόρα και άρχισε να εδραιώνεται και να αναγνωρίζεται στην
αγορά και στον κλάδο.
Από την άλλη μεριά, η εταιρία Euroaction πριν την εφαρμογή του προτύπου ήταν μία
νεοσύστατη εταιρία που αν και προερχόταν από την συγχώνευση δύο άλλων εταιριών,
βρισκόταν σε λειτουργία μόνο για έναν χρόνο οπότε πιστεύω πως ήταν φυσιολογικό να
χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής μερικών μηνών ώστε να παρέχει το κατάλληλο
πλαίσιο, το κατάλληλο υπόβαθρο και την κατάλληλη επιμόρφωση τους εργαζομένους
της σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθούσαν το επόμενο διάστημα και
καλούνταν να εφαρμόσουν μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η εκάστοτε
επιχείρηση από την εφαρμογή του προτύπου ποιότητας καθώς και στα οφέλη που
αποκόμισε μέχρι στιγμής από αυτό.
Αναλυτικότερα, η εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» θεώρησε πως ανάμεσα στα
προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει συγκαταλέγεται η εγκατάσταση του
πληροφοριακού συστήματος με το οποίο γίνεται η διαχείριση έργων. Ουσιαστικά η
δυσκολία ήταν η μεταφορά μεγάλου όγκου πληροφοριών που υπήρχαν στο
προηγούμενο σύστημα μηχανοργάνωσης, το οποίο ήταν σε μορφή Access, στο
καινούργιο πληροφοριακό σύστημα που είναι σε μορφή Web. Όλη αυτή η διαδικασία
απαιτούσε αφενός χρόνο για να γίνει η μεταφορά των πληροφοριών σωστά ώστε να
μην χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε πληροφορία και αφετέρου χρόνο εκπαίδευσης,
προετοιμασίας και εξοικείωσης του ανθρώπινου δυναμικού στα νέα δεδομένα εργασίας.
Η συγκεκριμένη διαδικασία έλαβε χώρα το 2005 και ήταν κάτι αρκετά προοδευτική για
την εποχή. Οι «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» το τόλμησαν και παρά τις αρχικές δυσκολίες
κατάφεραν να εφαρμόσουν ένα λογισμικό που συνδέει την ταμειακή διαχείριση, την
οικονομική διεύθυνση αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό με τα projects της εταιρίας. Ένα
ακόμη σύστημα διαχείρισης έργων που χρησιμοποιεί η εταιρία είναι το ERP μέσω του
οποίου παρακολουθείτε η οικονομική διαχείριση της εταιρίας. Τα δύο αυτά συστήματα
αλληλοσυμπληρώνονται και συνδέονται μεταξύ τους ώστε να γίνεται η όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της εταιρίας στα έργα που αναλαμβάνει.
Από την άλλη μεριά η εταιρία Euroaction δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά
την εφαρμογή του προτύπου πέρα από κάποια μικροπροβλήματα κατά την
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προσαρμογή των εργαζομένων. Ο υπεύθυνος ποιότητας μου τόνισε πως τα τελευταία 6
χρόνια που χρησιμοποιούν το πρότυπο, έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του και
στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων που το συνοδεύουν.
Για να γίνουν πιο εύκολα όλες οι διαδικασίες καθώς και η προσεκτική συμπλήρωση
των απαραίτητων εγγράφων η εταιρία εφαρμόζει ένα ειδικό σύστημα ERP το οποίο
αποσκοπεί στην αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των διαδικασιών και αποτελεί
συνέχεια του προτύπου ISO 9001, διότι για την εφαρμογή του προτύπου ποιότητας
απαιτούνταν αρκετά έγγραφα τα οποία τα στελέχη της εταιρίας πέρασαν σε ηλεκτρονική
μορφή στο σύστημα για καλύτερη ανταπόκριση στα έργα που αναλαμβάνουν.
Όσον αφορά τα οφέλη που αποκόμισε η εταιρία από την εφαρμογή του προτύπου
ποιότητας, ένα από αυτά ήταν η σωστή και η πιο ολοκληρωμένη λειτουργία της εταιρίας
μέσα από την τήρηση ορισμένων διαδικασιών από τους εργαζομένους και από τη
διοίκηση. Για παράδειγμα, μέσα στο σύστημα καταγράφονται αναλυτικά όλες οι
εργασίες που έγιναν σε μία μέρα μέσα στην εταιρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο διότι εάν
κάποιο από τα διευθυντικά στελέχη λείπει σε κάποιο ταξίδι ή γενικά απουσιάζει από την
εταιρία, το σύστημα του δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί από τον προσωπικό του
υπολογιστή και να ενημερωθεί για το τι συνέβη τη συγκεκριμένη ημέρα στην εταιρία, τα
έργα που είναι σε εξέλιξη, τα καθήκοντα που ολοκληρώθηκαν και γενικά όλες τις
καθημερινές εξελίξεις και αλλαγές.
Τέλος, ένα ακόμα πλεονέκτημα που αποκόμισε η εταιρία από την εφαρμογή του
προτύπου, είναι πως όλες οι διεργασίες οι οποίες γίνονται μέσω του προτύπου έχουν ως
απώτερο αποδέκτη τον πελάτη και με βάση το πρότυπο η εταιρία μπορεί να πετύχει τη
μεγαλύτερη ικανοποίησή του και συνεπώς να αποκομίζει η ίδια μεγαλύτερο όφελος
αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω ένα ακόμα θέμα συζήτησης ήταν κατά πόσο η
διοίκηση πετυχαίνει ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της σχετικά με τη σημασία που
έχει η ικανοποίηση του πελάτη και κατά πόσο η επιχείρηση επικοινωνεί αποτελεσματικά τις
πολιτικές της ώστε να επιτευχθεί αυτή η ικανοποίηση.
Ο υπεύθυνος ποιότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ με ενημέρωσε πως η εταιρία
καταφέρνει να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους της σχετικά με θέματα ποιότητας
λαμβάνοντας υπόψη τους πυλώνες της ποιότητας που είναι το κόστος, ο χρόνος και η
ποιότητα των παραδοτέων. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό μου ανέφερε πως στα
έργα που αναλαμβάνει η εταιρία αλλά και στην επαφή με τους πελάτες, συμμετέχουν
σχεδόν όλα τα στελέχη, που σημαίνει πως όλα τα στελέχη είναι ενημερωμένα σχετικά με
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο πελάτης και ταυτόχρονα δρουν με
βάση τους πυλώνες τις ποιότητες για να τις υλοποιήσουν. Για παράδειγμα, αναφορικά με
το κόστος, τα στελέχη που συμμετέχουν σε κάποιο project παρακολουθούν το κόστος
για να μην γίνονται άσκοπα έξοδα. Επίσης, η ποιότητα των παραδοτέων έχει μεγάλη
σημασία, διότι ο πελάτης έχει άποψη πάνω στο τελικό αποτέλεσμα η οποία επικοινωνείτε
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και γίνεται αντιληπτή σε όσα στελέχη απασχολούνται με το συγκεκριμένο project
προκειμένου να ακολουθηθεί μία κοινή γραμμή. Φυσικά στα παραπάνω σημαντικό ρόλο
παίζει και ο χρόνος υλοποίησης ο οποίος είναι συγκεκριμένος και μελετημένος έτσι ώστε
όλα τα projects να παραδίδονται εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων και οι πελάτες
να είναι πλήρως ικανοποιημένοι.
Επιπλέον, οι τομείς που απασχολούνται με λοιπές διαδικασίες, όπως είναι η
εκπαίδευση και οι προσλήψεις, χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας
για να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τα έργα που είναι σε εξέλιξη, για όσα
εκκρεμούν, για τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και σε όλα
τα τμήματα της εταιρίας καθώς και για να υπάρχει κατάλληλη ροή πληροφοριών σε
ολόκληρη την εταιρία.
Τέλος, η εταιρία συνολικά σε επίπεδο στρατηγικής, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του
συστήματος και μέσω ανατροφοδότησης (feedback) τα επικοινωνεί σε όλα τα στελέχη
της με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας της, την βελτίωση της, την αναγνώριση
αδυναμιών ή ελλείψεων αλλά και για να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις και
να θέσει τους επόμενους στρατηγικούς της στόχους.
Η εταιρία Euroaction δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική για την
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της σχετικά με θέματα που αφορούν την
ικανοποίηση των πελατών της. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος ποιότητας, ο οποίος έχει
αναλάβει και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρία, μου εξήγησε πως σε
μία σχετικά μικρή επιχείρηση που απασχολεί 15 άτομα η σωστή και επαρκής επικοινωνία
των στρατηγικών, πολιτικών και τρόπων δράσης όλων των εργαζομένων αναφορικά με
τους τρόπους διαχείρισης και εξυπηρέτησης των πελατών είναι από τους
σημαντικότερους στόχους που θα πρέπει να υλοποιήσει η επιχείρηση προκειμένου να
εξασφαλίσει μία ανοδική και κερδοφόρα πορεία.
Η αποτελεσματική επικοινωνία και η επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
ικανοποίησης τους πελάτη, αναμφίβολα χρειάζεται χρόνο στην αρχή, ειδικά για μία μικρή
εταιρία, αλλά είναι απαραίτητη ώστε όλα τα στελέχη να καταλάβουν τις αρμοδιότητές
τους, το ρόλο τους στην εταιρία καθώς και το πώς μπορούν να διαχειριστούν και να
υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, είναι
σημαντικό να κατανοούν όλα τα στελέχη τη σημασία που έχει η προσέλκυση, η
ικανοποίηση και η διατήρηση των πελατών για την εταιρία, διότι χωρίς τους τελευταίους η
διατήρηση της φήμης της εταιρίας αλλά και η βιωσιμότητα της θα βρεθούν σε κρίσιμο
σημείο.
Συμπερασματικά, μπορώ να καταλάβω πως και οι δύο εταιρίες αν και έχουν διαφορά
στο μέγεθος, στο πελατολόγιο, στο επίπεδο των έργων που αναλαμβάνουν αλλά και
στον τρόπο που ανταποκρίνονται στα ζητήματα που τις αφορούν, έχουν ως κοινό
παρονομαστή την ευαισθητοποίηση του εργατικού τους δυναμικού συνολικά,
ανεξάρτητα από ιεραρχική βαθμίδα, εμπειρία και χρόνο παραμονής στην εταιρία.
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Ένα από τα συστατικά που συντέλεσαν στην επιτυχίας τους αλλά και στην εδραίωσή
τους στον κλάδο των εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ότι όλα τα
στελέχη τους λαμβάνουν την ενημέρωση και την πληροφόρηση που χρειάζεται
αναφορικά με τους πελάτες τους. Το γεγονός αυτό, στην εταιρία Euroaction, δίνει τη
δυνατότητα σε όλα τα στελέχη να συμμετέχουν σε ένα project, να εκφέρουν άποψη
πάνω σε αυτό, να παίρνουν μέρος στην έρευνα και στην εξεύρεση αποτελεσματικής
λύσης αλλά και να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη και τις απαιτήσεις του. Στην εταιρία
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η πληροφόρηση των στελεχών
δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας αναφορικά με τις
ανάγκες κάποιου περισσότερο απαιτητικού έργου ή πελάτη .
Τέλος, θεωρώ πως όταν μία εταιρία μοιράζεται με τα στελέχη της τους τρόπους
δράσης της και γενικά καλλιεργεί την ελεύθερη ροή πληροφοριών εντός της εταιρίας,
τότε είναι πιο εύκολο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της, να τους
διατηρήσει ικανοποιημένους και να τους κάνει να την επιλέξουν ξανά.
Στη συνέχεια του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου, ακολουθούν ερωτήσεις
σχετικά με την οργάνωση που ακολουθεί η κάθε εταιρία αναφορικά με την ποιότητα
καθώς και με τα συστήματα και τις τεχνικές που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι
ποιότητας ερωτήθηκαν εάν γίνετε αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
της επιχείρησης και εάν το ανθρώπινο δυναμικό έχει υιοθετήσει την έννοια της ποιότητας,
κατά πόσο παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στους συγκεκριμένους
εργαζομένους και εάν τους δίνεται η ευκαιρία να εμπλέκονται στις αποφάσεις αλλά και
να παίρνουν πρωτοβουλίες.
Στην εταιρία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» ο υπεύθυνος ποιότητας μου ανέφερε πως
προσπαθούν να εμπλέκουν τους εργαζόμενους και να τους καλλιεργούν τις αρχές της
ποιότητας σε κάθε project που αναλαμβάνουν. Για παράδειγμα, τα στελέχη όταν
έρχονται σε επαφή με κάποιον πελάτη, θα πρέπει να του παρουσιάσουν ένα project που
θα ικανοποιεί, ή ακόμα καλύτερα, θα υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του και
ταυτόχρονα θα καλύπτει τους βασικού πυλώνες της ποιότητας, οι οποίοι αφορούν τη
διατήρηση του κόστους, την εμπρόθεσμη εκτέλεση των διαδικασιών και την ικανοποίηση
του πελάτη.
Επιπλέον, όσον αφορά τις διαδικασίες εκπαίδευσης των στελεχών, είναι προτιμότερο
και αποδοτικότερο, σε μία εταιρία έντασης γνώσης όπως οι «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», να
γίνεται on-the-job και μάλιστα πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο έργο που επιμελείται η
εταιρία. Για παράδειγμα, ένα στέλεχος που απασχολείται ως αναλυτής, εργάζεται πάνω
σε συγκεκριμένο κομμάτι του συνολικού έργου και αφοσιώνεται σε συγκεκριμένο μέρος
της συνολικής εργασίας όπως είναι το να συλλέγει τις κατάλληλες πληροφορίες και
μελέτες που σχετίζονται με αυτήν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και με τον
τρόπο που του έχει υποδείξει ο υπεύθυνός του. Με αυτό τον τρόπο προσθέτει το λιθαράκι
του στη συνολική προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονα μαθαίνει να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς στην πράξη και όχι μόνο σε θεωρητικό
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επίπεδο. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματοποιούνται σεμινάρια στην εταιρία
με σκοπό να πλαισιώσουν με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις την πρακτική εκπαίδευση .
Τα σεμινάρια συμβάλουν στην διαδικασία της κατάρτισης και πραγματοποιούνται για
να ενισχύσουν το γνωστικό υπόβαθρο των εργαζομένων σε τεχνικά προγράμματα που
χρησιμοποιεί η εταιρία, είτε επειδή το απαιτούν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά,
είτε επειδή διαπιστώνονται κάποια γνωστικά κενά στο προσωπικό που θα πρέπει να
καλυφθούν προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί και να
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών.
Επιπλέον, η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της να εμπλέκονται στις
αποφάσεις αλλά και τα ενθαρρύνει να παίρνουν πρωτοβουλίες, με γνώμονα πάντα την
εμπειρία τους και τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο που έχουν αναλάβει. Όσο
μεγαλύτερη εμπειρία διαθέτει κάποιο στέλεχος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη της
εταιρίας να δέχεται πρωτοβουλίες από αυτό αλλά και τόσο μεγαλύτερη είναι η
αυτοπεποίθηση και η γνώση του στελέχους στο να κάνει προτάσεις, να εμπλέκεται
περισσότερο στα projects και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, πάντα βέβαια με άξονα
τον τομέα εξειδίκευσής του και το κομμάτι της συνολικής εργασίας που έχει αναλάβει.
Τέλος, ο υπεύθυνος ποιότητας μου ανέφερε πως όλοι οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο τα
ανώτερα στελέχη, γνωρίζουν τα βασικά σχετικά με τις αρχές και τους πυλώνες της
διοίκησης ολικής ποιότητας ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους στην εταιρία.
Συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές του προτύπου που εφαρμόζει η εταιρία έχουν μεταφερθεί
και προσαρμοστεί στις αρμοδιότητες του κάθε εργαζομένου ώστε να γίνονται απόλυτα
κατανοητές και ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να συμβάλει με τον πλέον αποδοτικό
τρόπο μέσα στην εταιρία.
Παρόμοια πολιτική σχετικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ακολουθεί
και η εταιρία Euroaction, στην οποία, λόγω του μικρού μεγέθους της, καλλιεργείται η
νοοτροπία πως όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είναι «συνεργάτες» και όχι απλοί
υπάλληλοι, καθώς επίσης πως όλοι οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τα ανώτερα
στελέχη μπορούν να συμμετέχουν στα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία. Η συγκεκριμένη
πολιτική αποσκοπεί στο να έχουν όλα τα στελέχη την ελευθερία να εκφράσουν την
άποψή τους και τις ιδέες τους για τον τρόπο υλοποίησης του εκάστοτε έργου, να
αναπτύσσεται η συνεργασία, η ανεκτικότητα και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και
με τα στελέχη της διοίκησης, να καταρτιστούν μέσω on-the-job εκπαίδευσης καθώς και
να μάθουν τα μυστικά της δουλειάς με τη σωστή καθοδήγηση των ανώτερων και πιο
έμπειρων στελεχών.
Η εταιρία συμπληρώνει την κατάρτιση των εργαζομένων της υλοποιώντας διάφορα
σεμινάρια, ή ακόμα, αναλαμβάνοντας το κόστος και παροτρύνοντας τα στελέχη της να
παρακολουθήσουν κύκλους σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός της
εταιρίας, τα οποία έχουν ως σκοπό να εφοδιάσουν τους «συνεργάτες» της με όλες τις
απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
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στις απαιτήσεις των πελατών, να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους, να
παρέχουν λύσεις και να συμμετέχουν πιο ενεργά στα έργα που αναλαμβάνει η εταιρία
αλλά και να γίνουν οι ίδιοι ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τέτοιου είδους σεμινάρια έγιναν
πάνω στη διαχείριση του συστήματος ERP που εφαρμόζει η εταιρία, καθώς και στα
πρότυπα ISO 9001 και ISO 14000 και είχαν ως σκοπό να εξοικειώσουν τα στελέχη της
εταιρίας με τα πρότυπα ποιότητας, να γίνει πιο ομαλή η προσαρμογή των στελεχών στις
απαιτήσεις τους και να καλυφθούν γνωστικές ελλείψεις.
Ένα ακόμα στοιχείο που προσπαθεί να εμφυσήσει η εταιρία στους συνεργάτες της,
είναι το να τους προτρέπει και να τους ενθαρρύνει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο κατά τη λήψη αποφάσεων, η οποία γίνεται τελικώς από
τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, όσο και κατά την υλοποίηση των έργων που
επεξεργάζεται η εταιρία και τους τρόπους που η εταιρία υλοποιεί και ολοκληρώνει τα έργα
της. Γενικά, στη εταιρία Euroaction, το κλίμα μεταξύ της διοίκησης και των υπόλοιπων
στελεχών επιτρέπει την ελευθερία των στελεχών στους τρόπους που θα υλοποιήσουν
κάποιο έργο, την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και στη συναναστροφή με τους
πελάτες ,διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών της εταιρίας είναι πιστοποιημένα και
διαθέτουν γνωστική επάρκεια ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να προετοιμάσουν και να
παράσχουν καθοδήγηση στο να εφαρμόσει ένας πελάτης τις αρχές του προτύπου
ποιότητας και μετέπειτα να αποκτήσει την πιστοποίηση από κάποιον συμβεβλημένο
φορέα.
Συμπερασματικά, στην εταιρία Euroaction τα στελέχη έχουν δεχτεί την κατάλληλη
εκπαίδευση πάνω στις αρχές και τα πρότυπα ποιότητας ώστε να μπορούν να
μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις και να βοηθήσουν άλλες επιχειρήσεις ή φορείς να
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας. Είναι επίσης ενημερωμένα πάνω
στα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία αφενός για να είναι σε θέση να
εφαρμόσουν και να εξασκήσουν το πρακτικό μέρος του προτύπου που συνδέεται με τη
συμπλήρωση διάφορων εγγράφων αλλά και με το πληροφοριακό σύστημα και
αφετέρου, για να μαθαίνουν πρώτα τις αλλαγές
πάνω στις εκδόσεις και να
πληροφορούν αναλόγως τους πελάτες της εταιρίας.
Στην περίπτωση της εταιρίας Euroconsultants δεν ισχύει το ίδιο, δηλαδή, τα στελέχη της
εταιρίας έχουν γνώση πάνω στην ποιότητα, η οποία όμως είναι συγκεκριμένη και
προσανατολισμένη στο δικό τους αντικείμενο και τομέα ενασχόλησης. Για παράδειγμα,
γνωρίζουν πως θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα για την
ανανέωση του προτύπου ISO, αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ακριβείς διατάξεις
του. Θα μπορούσαμε να πούμε πως γνωρίζουν το πρότυπο μέσα από τις περιγραφές,
εξηγήσεις και προσανατολισμό των ανώτερων διοικητικά στελεχών της εταιρίας και όχι
μέσα από δική τους ενασχόληση με το πρότυπο.
Δεν είναι περίεργο το συγκεκριμένο φαινόμενο διότι η πρώτη εταιρία είναι μικρότερη
σε μέγεθος και με λιγότερα χρόνια στον επαγγελματικό στίβο, που σημαίνει πως για να
μπορέσει να ανταγωνιστεί, να κερδίσει έδαφος και μερίδιο αγοράς, θα πρέπει να
70

καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια η οποία μεταφράζεται στο ότι όλα τα στελέχη
της θα πρέπει να είναι ενημερωμένα και εξοικειωμένα τόσο με την ποιότητα, όσο με όλες
τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην εταιρία.
Από την άλλη, η εταιρία Euroconsultants, όντας μεγαλύτερη, με περισσότερα στελέχη,
περισσότερα τμήματα και μακρόχρονη εμπειρία, έχει τη δυνατότητα να καταμερίσει τις
δραστηριότητές της σε διάφορες ομάδες μέσα στα τμήματά της έτσι ώστε η κάθε ομάδα
να απασχολείται με συγκεκριμένο μέρος των έργων που έχει αναλάβει η εταιρία. Η
συγκεκριμένη τακτική έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα διότι αν και προσφέρει
μεγαλύτερη εξειδίκευση και τα στελέχη αφοσιώνονται σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και
εμβαθύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο γύρω από αυτές. Ταυτόχρονα όμως, όταν
αυτή η διαδικασία δεν παρουσιάζει αλλαγές, όπως για παράδειγμα είναι η κυκλική
εναλλαγή των αρμοδιοτήτων των στελεχών της ίδιας ομάδας ώστε όλα τα στελέχη να
λάβουν γνώση από όλες τις εργασίες, τότε είναι πιθανό να υπάρξει ρουτίνα στην
εργασία, χαμηλή απόδοση των εργαζομένων και αλλοτρίωση των τελευταίων. Οι
διάφορες εναλλαγές στην εργασία των στελεχών τα βοηθούν στο να αναπτύσσουν
διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους, να αξιοποιούν το γνωστικό τους
υπόβαθρο και τις ικανότητές τους την ώρα της εργασίας και κατά συνέπεια να είναι
περισσότερο αποδοτικά.
Αναφορικά με τα συστήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρία, οι
υπεύθυνοι αναφέρθηκαν σε κάποια εργαλεία που χρησιμοποιεί η εταιρία προκειμένου να
γίνουν αποτελεσματικά οι διαδικασίες σε λειτουργικό επίπεδο, στην εκπαίδευση που
δέχθηκαν τα στελέχη προκειμένου να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και
τέλος, εάν η εκάστοτε εταιρία πραγματοποιεί αξιολόγηση της απόδοσης των
εργαζομένων της.
Η εταιρία Euroconsultants χρησιμοποιεί δύο επίπεδα ποιότητας, ένα στα παραδοτέα
της εταιρίας και ένα στα αποτελέσματα της εταιρίας. Τα παραδοτέα της εταιρίας
ελέγχονται σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με το έργο,
χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει η εταιρία, κατά τις οποίες
τελούνται ποιοτικοί έλεγχοι των παραδοτέων έργων καθώς και τελική επικύρωση του
ελέγχου. Ο έλεγχος ποιότητας στα αποτελέσματα της εταιρίας διαχωρίζεται σε τομείς και
διευθύνσεις οι οποίες συνθέτουν την εταιρία και εκεί περιοδικά γίνονται κάποιες
αναλύσεις κάνοντας χρήση εργαλείων ποιοτικού ελέγχου όπως
benchmarking
reports,οι οποίες αναλύουν τι βελτιώσεις υπήρξαν στην εταιρία και σε ποιους τομείς, πως
οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου πετυχαίνουν υψηλή απόδοση και πως με αυτές τις
πληροφορίες μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση της ίδιας της εταιρίας. Επίσης γίνεται
χρήση ιστογραμμάτων και διαγραμμάτων αιτίας και αποτελέσματος (fishbone) που
έχουν ως κύριο στόχο την αναγνώριση, διερεύνηση και γραφική παρουσίαση όλων των
πιθανών αιτιών ενός προβλήματος, ώστε να γίνει δυνατός ο εντοπισμός της αιτίας που
τα προκαλεί.
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Για τα παραπάνω εργαλεία που χρησιμοποιεί η εταιρία, φροντίζει να παρέχει την
απαιτούμενη εκπαίδευση στα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα με αυτά καθώς επίσης
φροντίζει να τους παρέχει κατάρτιση, μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων, για την
αξιοποίηση και εκμάθηση του προγράμματος «advanced excel» το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει εδραιωθεί στην εταιρία, λόγω των διευρυμένων δυνατοτήτων του και έχει
αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο.
Αντίστοιχα, η εταιρία Euroaction χρησιμοποιεί και η ίδια εδώ και 2 χρόνια εργαλεία για
την τέλεση ποιοτικού ελέγχου και ουσιαστικά αυτά ήταν τα πιο απαιτητικά αναφορικά με
την προσαρμογή των στελεχών αλλά και των διαδικασιών που εκτελούσε η εταιρία.
Συγκεκριμένα τα στελέχη διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα ERP στο οποίο
αποτυπώνονται όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας όπως είναι αυτές που αφορούν το
ανθρώπινο δυναμικό, τα διάφορα έργα και δραστηριότητες, τη συμπλήρωση
συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 καθώς και τις
διαδικασίες τιμολόγησης και λογιστικής της εταιρίας.
Πάνω στα συγκεκριμένα εργαλεία για την επίτευξη της ποιότητας στην επιχείρηση,
χρειάστηκε διαρκής εκπαίδευση των στελεχών και εκτεταμένα σεμινάρια για να
καλυφθούν επαρκώς οι γνωστικές τους ανάγκες, να μην υπάρχουν ελλείψεις στην
γνώση σχετικά με το λογισμικό και για να μπορούν όλα τα στελέχη να το χρησιμοποιούν
με ευελιξία. Στην αρχή υπήρξε δυσκολία στο να αφομοιώσει η εταιρία το πρόγραμμα και
να το προσαρμόσει σε όλες τις δραστηριότητες της. Βέβαια, το ότι είναι ένα εργαλείο που
χρησιμοποιείται από όλη την εταιρία και για το μεγαλύτερο ποσοστό των
δραστηριοτήτων της, ώθησε την εταιρία να επενδύσει πάνω στην εκμάθησή του από τα
στελέχη με συχνά σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα απαιτεί από
αυτά να γνωρίζουν και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές του προς όφελος της
εταιρίας και της ικανοποίησης των πελατών.
Επιπλέον, οι εταιρίες προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης των
εργαζομένων τους αλλά και της εταιρίας συνολικά.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία Euroconsultants, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως μέρος
της διαδικασίας επιλογής των προμηθευτών και υπεργολάβων της, καθώς και της
πρόσληψης νέου προσωπικού μέσω της τήρησης συγκεκριμένων διαδικασιών όπως, η
ανάλυση του βιογραφικού σημειώματος των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της
συνέντευξης, η αξιολόγηση ποσοτικών κριτηρίων, το στάδιο της πρακτικής εξάσκησης
των επιθυμητών συνεντευξιαζόμενων και στη συνέχεια η τελική επιλογή του εργαζομένου.
Επίσης, εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του υπάρχοντος προσωπικού
που απασχολείται σε όλα τα τμήματα και τις βαθμίδες της εταιρίας η οποία
πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, ή συχνότερα εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο για την
στοχοθεσία της εταιρίας. Η μέθοδος αξιολόγησης που εφαρμόζεται είναι η «αξιολόγηση
από τους προϊσταμένους» και η διαδικασία γίνεται με βάση την ιεραρχική κλίματα δηλαδή
οι προϊστάμενοι του τμήματος αξιολογούν τα στελέχη, οι διευθυντές των τμημάτων
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αξιολογούν τους προϊσταμένους και η ανώτερη διοίκηση αξιολογεί τους διευθυντές των
τμημάτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχει την μεγαλύτερη
απήχηση στην πλειοψηφία των εταιριών, καθώς οι άμεσα προϊστάμενοι των
εργαζομένων είναι σε θέση να παρατηρήσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα την απόδοση
των υφισταμένων τους. Βέβαια, έγκειται σε όλες τις περιπτώσεις ο κίνδυνος, ο
προϊστάμενος να είναι προκατειλημμένος απέναντι στα στελέχη που καλείται να
αξιολογήσει και κατά συνέπεια η αξιολόγηση να μην έχει το προσδοκώμενο αντικειμενικό
αποτέλεσμα.
Στην εταιρία Euroaction ισχύουν παρόμοιες διαδικασίες αλλά σε μικρότερη κλίμακα
λόγω κυρίως της διαφοράς στο μέγεθος των δύο επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η
ανώτερη διοίκηση της εταιρίας πραγματοποιεί την διαδικασία της αξιολόγηση σχεδόν μία
φορά την εβδομάδα για τον έλεγχο της πορείας της εταιρίας, τη θέσης της στον κλάδο
και το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει. Επίσης, μία φορά το μήνα, τελείται συνάντηση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με σκοπό να διευθετηθούν ζητήματα που
αφορούν την πορεία, την ανάπτυξη της εταιρίας και τη θέσπιση νέων στόχων. Βέβαια, η
αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού δεν γίνεται μέσω συγκεκριμένων
διαδικασιών όπως συμβαίνει σε μεγαλύτερες εταιρίες. Αυτό συμβαίνει, διότι το μέγεθος
της εταιρίας επιτρέπει την καθημερινή επαφή και την γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο της
Διοίκησης με τους «συνεργάτες» της, με αποτέλεσμα τυχόν προβλήματα στην απόδοση
κάποιου εργαζομένου ή αν διαπιστωθεί πως υπάρχει κάτι που ενοχλεί και επηρεάζει
αρνητικά κάποιο στέλεχος, υπάρχει η δυνατότητα της κατ’ ιδίαν συζήτησης για τη
διευθέτηση του όποιου προβλήματος.
Συμπερασματικά και οι δύο εταιρίες χρησιμοποιούν εργαλεία ποιότητας με σκοπό να
γίνουν πιο αποδοτικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν, να ανταποκρίνονται πιο
αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους αλλά και για να εκτελούνται πιο σωστά,
οργανωμένα και με λιγότερα λάθη οι εργασίες από τα στελέχη τους. Επιπλέον, για την
χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων, οι εταιρίες φροντίζουν να εφοδιάζουν με τις
απαραίτητες γνώσεις τα στελέχη τους έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει η εταιρία αλλά και για να ενισχύσουν τις
προσωπικές τους δεξιότητες και γνωστικό υπόβαθρο. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των
στελεχών γίνεται μέσω σεμιναρίων τα οποία τελούνται ανάλογα με τις ανάγκες των
στελεχών, τις ανάγκες της αγοράς και του κλάδου. Σκοπό έχουν να καλύψουν επαρκώς
τα γνωστικά κενά που υπάρχουν και να παράσχουν επιπλέον γνώσεις και ικανότητες στα
στελέχη.
Παρά τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο εταιρίες, δεν θα μπορούσαν
να λείψουν και ορισμένες διαφορές στους τρόπους δράσης, εκμετάλλευσης και
αντίληψης τόσο στη χρήση των εργαλείων ποιότητας όσο και στη χρήση της
αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων της εκάστοτε εταιρίας.
Συγκεκριμένα, η εταιρία Euroconsultants χρησιμοποιεί εργαλεία και συστήματα
ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες των στελεχών της ανάλογα με το τμήμα που
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εργάζονται και ανάλογα με τις ευθύνες και τα έργα που αναλαμβάνουν. Αντίθετα, στη
εταιρία Euroaction, όλα τα στελέχη καλούνται να γνωρίζουν και να εξασκούν τις
απαιτήσεις του προτύπου με ευχέρεια και άνεση ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την
πιστοποίηση εταιριών που συνεργάζονται μαζί τους και απευθύνονται στην εταιρία για
βοήθεια.
Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, στην εταιρία
Euroconsultants γίνεται με βάση τη μέθοδο «αξιολόγηση από τους προϊσταμένους» όπου
η διαδικασία εκτελείται με ιεραρχική κλίμακα από την ανώτερη διοίκηση προς τα υπόλοιπα
στελέχη. Στην εταιρία Euroaction, η αξιολόγηση της απόδοσης δεν γίνεται με βάση
συγκεκριμένες διαδικασίες αλλά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο διότι όλα τα στελέχη
γνωρίζονται μεταξύ τους και με την ανώτερη διοίκηση, οπότε εφόσον προκύψει ή
διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στην απόδοση των εργαζομένων τις περισσότερες φορές
λύνεται με προσωπική συζήτηση του στελέχους με τον υπεύθυνο ανθρώπινου
δυναμικού. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της διαφοράς στο μέγεθος και στον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούν οι δύο εταιρίες που αλλάζει τον τρόπο
ανταπόκρισης και διευθέτησης ορισμένων ζητημάτων.

Δεύτερο Μέρος: Ανθρώπινο Δυναμικό
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκάστοτε εταιρία. Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι
ανθρώπινου δυναμικού ερωτήθηκαν σχετικά με τη σύνδεση των στρατηγικών της
επιχείρησης και των πολιτικών που ακολουθούνται για το ανθρώπινο δυναμικό, με
ποιους τρόπους η διοίκηση εξασφαλίζει την αφοσίωση και τη δέσμευση των
εργαζομένων της και τέλος εάν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης που ακολουθούνται κατά την πρόσληψη νέων στελεχών.
Αναλυτικότερα, στην εταιρία Euroconsultants , ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού
ανέφερε πως οι στόχοι και οι στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τους εργαζομένους της. Αυτό συμβαίνει διότι σε μία εταιρία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών το παραγόμενο προϊόν είναι οι σκέψεις, οι ιδέες και οι
γνώσεις που έχουν να προσφέρουν τα στελέχη στους πελάτες και το κόστος της εταιρίας
είναι ουσιαστικά η μισθοδοσία των στελεχών και όχι οι πρώτες ύλες, όπως θα γινόταν για
παράδειγμα σε μία βιομηχανία.
Επιπλέον, στην εταιρία υπάρχουν ξεκάθαροι στρατηγικοί στόχοι που βασίζονται στο
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) το οποίο σχεδιάστηκε από τους project managers
όλων των τμημάτων και ακολουθείτε από όλα τα στελέχη. Μέσω του συγκεκριμένου
πλάνου δράσης θέτονται οι στόχοι και χαράσσεται η πολιτική που θα ακολουθήσει η
εταιρία την χρονιά με βάση της ανάγκες και τις δυνατότητές της. Έτσι, εφόσον η εταιρία
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σημειώσει ανοδική πορεία και έχει πετύχει τους στόχους της, τότε τα θετικά αποτελέσματα
τα επωμίζονται και τα στελέχη που πλαισιώνουν την εταιρία.
Στην εταιρία, Euroaction, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ανέφερε πως η
ταύτιση των στόχων και των φιλοδοξιών της εταιρίας με αυτούς των στελεχών της
αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και πως, αν και δεν
είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται εύκολα, σίγουρα είναι κάτι εφικτό που χρειάζεται
συνεχή προσπάθεια.
Αυτό που προσπαθούν να περάσουν τα ανώτερα στελέχη σε όλους τους
«συνεργάτες» της εταιρίας είναι πως εφόσον η εταιρία επιτύχει τους στόχους της, τότε και
οι «συνεργάτες» που προσπάθησαν και συνέβαλαν σε αυτό, θα επωφεληθούν από την
επιτυχία της. Κάποιες φορές, πάντα με άξονα την πορεία της εταιρίας, οι απολαβές
μπορεί να αφορούν την οικονομική ενίσχυση των στελεχών με τη μορφή bonus, κάποιες
άλλες φορές αφορούν την προσωπική εξέλιξη των στελεχών μέσω της ενίσχυσης του
βιογραφικού τους, με την παρακολούθηση σεμιναρίων και την απόκτηση περισσότερων
δεξιοτήτων.
Σε γενικές γραμμές, γίνεται αντιληπτό κατά πόσο τα στελέχη της εταιρίας
αφουγκράζονται και υιοθετούν τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας και κατά πόσο
συμφωνούν ή διαφωνούν τόσο με αυτά όσο και με τη στρατηγική που ακολουθεί. Αυτό
συμβαίνει διότι σε μία μικρή εταιρία η επαφή της ανώτερης διοίκησης με τα στελέχη γίνεται
σε καθημερινή βάση οπότε εάν κάποιο στέλεχος σε βάθος χρόνου δεν είναι
ευχαριστημένο ή δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της εταιρίας δεν περνάει απαρατήρητο.
Στη συνέχεια της κουβέντας με τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού
αναφερθήκαμε στους τρόπους που χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν την
αφοσίωση και τη δέσμευση των εργαζομένων τους, ειδικά τώρα που στην Ελλάδα η
οικονομική κατάσταση είναι τεταμένη και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι στο στόχαστρο.
Η εταιρία Euroconsultants μου ανέφερε πως δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη
πολιτική αλλά προσπαθούν όλοι μαζί μέσα από μικρά βήματα και μικρές αλλαγές να
κινητοποιήσουν και να δεσμεύσουν τους εργαζομένους τους. Τέτοιου είδους κινήσεις
είναι η παροχή κινητής τηλεφωνίας και η ένταξη των στελεχών στο εταιρικό πακέτο, η
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης προς την εταιρία και κάποια έξοδα παράστασης, η
ανάληψη του κόστους επιμορφωτικών σεμιναρίων και επίσης, εφόσον επιτευχθούν οι
στόχοι που θέτονται και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο εκάστοτε διευθυντής στο τμήμα
του, υπάρχει κάποια οικονομική επιβράβευση με τη μορφή bonus η οποία δίνεται τόσο
στους εργαζομένους όσο και στα ανώτερα στελέχη.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρία λόγω κυρίως του μεγέθους της αλλά και της
μακρόχρονη πορείας της στον κλάδο, παρέχει σε συγκεκριμένο αριθμό στελεχών τη
δυνατότητα, εφόσον και τα ίδια εκφράσουν την επιθυμία, να παρακολουθήσουν
συγκεκριμένα σεμινάρια ή ακόμα και κάποιο μεταπτυχιακό χωρίς να επιβαρυνθούν τα
ίδια από το κόστος. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα προσδίδει κύρος στην εταιρία η οποία
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σε μία τέτοια οικονομική συγκυρία αναλαμβάνει το κόστος για την επιμόρφωση των
στελεχών της και επιπλέον δίνει κίνητρο στα στελέχη να προσπαθούν περισσότερο, να
γίνουν περισσότερο παραγωγικά, να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις που τους παρέχει η
εταιρία, να ενισχύσουν το βιογραφικό, την προσωπικότητα και τις δεξιότητές τους.
Επιπλέον, η εταιρία επενδύοντας στην εκπαίδευση του προσωπικού της αποσκοπεί στο
να τους κάνει καλύτερους στις αρμοδιότητές τους, να βελτιώσει την παροχή των
υπηρεσιών που προσφέρει και κατά συνέπεια να ικανοποιεί περισσότερο τους πελάτες
της και να προσελκύσει νέους.
Μία ακόμα πολιτική που χρησιμοποιεί η εταιρία για να δώσει επιπλέον κίνητρα και
ταυτόχρονα να κάνει πιο ευχαριστημένους τους εργαζομένους της είναι να τους παρέχει
ένα περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας μέσω της σύναψης συμβάσεων αορίστου
χρόνου. Το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην ακούγεται σημαντικό,
ειδικά για κάποιο νέο ηλικιακά στέλεχος που επιδιώκει να αποκτά συνεχώς νέες εμπειρίες,
να αναλαμβάνει ολοένα και πιο απαιτητικά έργα, να αναζητά νέες προκλήσεις και
προοπτικές εξέλιξης. Για κάποιο όμως πιο ώριμο ηλικιακά στέλεχος με οικογενειακές ή μη
υποχρεώσεις που θέλει να εργάζεται σε ένα περιβάλλον και να το κάνει να αισθάνεται πιο
σίγουρο και ασφαλές χωρίς απρόσμενες εκπλήξεις, η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί
πλεονέκτημα.
Παρόλα αυτά, η σύμβαση αορίστου χρόνου για τα στελέχη δεν αποτελεί κάτι
δεσμευτικό, με την έννοια πως η εταιρία δεν θα σταθεί εμπόδιο στην απόφαση κάποιου
στελέχους να αποχωρήσει από το ενεργητικό της και να αναζητήσει επαγγελματική στέγη
σε κάποια άλλη εταιρία. Το κάθε στέλεχος είναι ελεύθερο να κάνει ότι θεωρεί καλύτερο για
το ίδιο, μου επισήμανε ο κύριος Μπουγιουκλής, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού των
Euroconsultants.
Η εταιρία, που είναι η μοναδική στην Ελλάδα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και η
μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη στον συμβουλευτικό τομέα, έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια
της πορείας της, την ευκαιρία σε πολλούς νέους να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα
και να αποκτήσουν εργασιακές εμπειρίες. Παρόλα αυτά θεωρούν φυσιολογικό πως στα
πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας αν κάποιο στέλεχος δεχτεί κάποια επαγγελματική
πρόταση για μία καλύτερη θέση από κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση, ειδικά στην
Αθήνα, δεν μπορεί η εταιρία να το κρατήσει παρά τη θέλησή του.
Γενικά, γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω πως η Euroconsultants επενδύει στο
ανθρώπινο δυναμικό της, αξιοποιεί τα στελέχη της και φροντίζει για την πορεία τους μέσα
στην εταιρία, για παράδειγμα κάποια από τα στελέχη της βρίσκονται στο δυναμικό της 12
ακόμα και 15 χρόνια, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για μία εταιρία συμβούλων. Επιδιώκει
να εξελίσσει τους ανθρώπους της και να τους προσφέρει το κατάλληλο γνωστικό
υπόβαθρο ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με πολλά πράγματα καθώς και για να
έχουν διευρυμένες γνώσεις πάνω στις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία, τόσο με τα
παραπάνω κίνητρα όσο και με μορφές εναλλαγής (job rotation ) στα διάφορα τμήματα
και ομάδες της εταιρίας.
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Από την άλλη η εταιρία Euroaction, προκειμένου να εξασφαλίσει την αφοσίωση των
εργαζομένων της χρησιμοποιεί κάποιες εναλλακτικές μεθόδους συγκριτικά με την εταιρία
Euroconsultants, οι οποίες βασίζονται κυρίως στο δέσιμο (bonding) των εργαζομένων
μεταξύ τους αλλά και με τη διοίκηση.
Αναλυτικότερα, η διοίκηση φροντίζει να οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα
συναντήσεις με τα στελέχη της στις οποίες να συζητείται η πορεία της εταιρίας, οι στόχοι
που έχουν τεθεί και σε τι σημείο υλοποίησης βρίσκονται, οι σχέσεις με τους πελάτες και τα
έργα που έχει αναλάβει η εταιρία, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν το
προσωπικό της εταιρίας, όπως για παράδειγμα, εάν κάποιο στέλεχος αντιμετωπίζει
προβλήματα με κάποιο project, εάν υπάρχουν προβλήματα στην απόδοση των
στελεχών και τέλος, σχετικά με τις επιτυχίες των στελεχών πάνω στα projects και τους
πελάτες.
Πέρα από τις συγκεκριμένες συναντήσεις που τελούνται στα πλαίσια του εργασιακού
περιβάλλοντος, η διοίκηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και συντήρηση
των καλών εργασιακών σχέσεων και εκτός εταιρίας. Συγκεκριμένα, διοργανώνονται
κάποιες φορές γεύματα και συναντήσεις εκτός της εταιρίας, στελεχών με τα μέλη της
διοίκησης, έτσι ώστε να αναπτυχθεί οικειότητα μεταξύ τους και τα στελέχη να αισθάνονται
σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και όχι απλοί υπάλληλοι.
Ένα επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της αφοσίωσης των στελεχών αποτελεί το
γεγονός πως επειδή η εταιρία ασχολείται με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και
αναπτύσσει συνεργασίες με χώρες του εξωτερικού, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να
παίρνουν μέρος σε διάφορα επαγγελματικά ταξίδια και να έρχονται σε επαφή με εταιρίες
και πελάτες του εξωτερικού. Η συγκεκριμένη τακτική για την ενίσχυση της δέσμευσης των
στελεχών, πιστεύω, πως ειδικά στην εποχή μας και στις οικονομικές συνθήκες που
βιώνουμε, αποτελεί ευκαιρία για κάποιο νέο στέλεχος να αποκτήσει νέες εμπειρίες σε
διεθνές περιβάλλον, να έρθει σε επαφή με στελέχη και εταιρίες διαφορετικής κουλτούρας,
να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, να λάβει πρωτοβουλίες μακριά από την ασφάλειά
του και ενισχύσει τις δεξιότητες και το βιογραφικό του.
Συμπερασματικά, μπορώ να καταλάβω πως και οι δύο εταιρίες με τους δικούς της
τρόπου η καθεμία, επιδιώκουν την αφοσίωση και τη δέσμευση των στελεχών τους
διεκδικώντας την εμπιστοσύνη τους παρέχοντάς τους μία σειρά από κίνητρα. Τα κίνητρα
αυτά έχουν διαφορές μεταξύ τους οι οποίες έγκειται κυρίως στο ότι η μία εταιρία είναι
αρκετά μεγαλύτερη από την άλλη και τα στελέχη που τις απαρτίζουν είναι περισσότερο
έμπειρα και μεγαλύτερης ηλικιακής κλίμακας από ότι της άλλης.
Αναλυτικότερα στην εταιρία Euroconsultants, που είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος, είναι
περισσότερο δύσκολο να οργανωθεί κάποια συνάντηση, τόσο εντός της εταιρίας όσο
και εκτός, στην οποία να συμμετάσχουν όλα τα στελέχη προκειμένου να συζητήσουν για
την πορεία, τους στόχους, τα προβλήματα μεταξύ των στελεχών αλλά και γα να
ενισχυθούν οι δεσμοί των στελεχών μεταξύ τους αλλά και με την διοίκηση. Λόγω του
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μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, αυτές οι επαγγελματικές συναντήσεις τελούνται
μεταξύ των ανώτερων διοικητικά στελεχών και μετέπειτα με τα στελέχη του κάθε τμήματος,
ώστε να μεταφερθούν και να γνωστοποιηθούν οι στόχοι και οι πολιτικές της εταιρίας.
Επιπλέον, η πρώτη εταιρία έχει την οικονομική δεινότητα να υποστηρίξει, πέρα από την
παροχή προνομίων στα στελέχη της, την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον
κάποιο στέλεχος το εκφράσει και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κάτι το οποίο η εταιρία
Euroaction είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιήσει αλλά όχι ακατόρθωτο εφόσον της
ζητηθεί στο μέλλον.
Συμπληρωματικά, θα μπορούσα να πω πως η εταιρία Euroconsultants δρα εντός της
πεπατημένης αναφορικά με τα κίνητρα προς τους εργαζομένους της αφενός επειδή ξέρει
πολύ καλά τους ανθρώπους της και τι θα τους ικανοποιούσε περισσότερο, αφετέρου
επειδή μεγάλο μέρος αυτών είναι πιο ώριμα ηλικιακά.
Το συγκεκριμένο γεγονός, πιστεύω πως έχει διττό ρόλο σε μία εταιρία συμβούλων
διότι από τη μία πλευρά τα στελέχη με 12 και 15 χρόνια στο ενεργητικό της έχουν
μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία στον τρόπο που έρχονται σε
επαφή με τα projects και τους πελάτες, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα
και παίρνουν αποφάσεις, όπως επίσης σημειώνουν και διαφορές συγκριτικά με τα
νεότερα στελέχη στις απαιτήσεις που έχουν από την εταιρία οι οποίες εστιάζουν στην
παροχή ασφάλειας, σιγουριάς και στην ανάληψη καθηκόντων και έργων που τα
αντιπροσωπεύουν.
Από την άλλη πλευρά, όταν κυριαρχούν τα νεότερα ηλικιακά στελέχη σε μία εταιρία,
υπάρχει ανανέωση μέσα σε αυτήν αναφορικά με τις ιδέες, τις τακτικές που θα
μπορούσαν να ακολουθηθούν σε κάποιο project αλλά και διαφοροποίηση στα κίνητρα
που θα διεκδικούσαν από την εταιρία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Euroaction,
όπου η πλειοψηφία των στελεχών είναι νεότερα σε ηλικία και ένα από τα εναλλακτικά
κίνητρα που χρησιμοποιούνται είναι η συμμετοχή σε επαγγελματικά ταξίδια στο
εξωτερικό.
Εφόσον μία τέτοια κίνηση υιοθετούνταν και από την εταιρία Euroconsultants, πιστεύω
πως θα ενίσχυε περισσότερο το προφίλ της, θα έδινε στα στελέχη τις ευκαιρίες για την
περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων, των αρμοδιοτήτων τους στην εταιρία και της
προσωπικότητάς τους και γενικά θα την καθιστούσε πόλο έλξης για νέα ηλικιακά στελέχη
και θα πρόσθετε άλλο ένα θετικό κίνητρο για τα υπάρχοντα στελέχη.
Αναφορικά με την εκπαίδευση που παρέχεται σε κάποιο νέο στέλεχος στο ενεργητικό
των δύο εταιριών, δεν παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις αφού και στις δύο γίνεται «onthe-job» εκπαίδευση των νέο προσληφθέντων από πιο έμπειρα στελέχη ανάλογα με τον
τομέα ή το τμήμα που έχουν τοποθετηθεί.
Συγκεκριμένα, στην εταιρία Euroconsultants για κάποιο στέλεχος που έχει ενταχθεί στο
δυναμικό της, γίνεται εκπαίδευση από το διευθυντή του τμήματος ή από κάποιον «senior
consultant» ο οποίος θα αναλάβει να το παρακολουθεί, να του αναθέτει καθήκοντα και
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να το εντάξει σιγά-σιγά στη λογική των έργων που αναλαμβάνει η εταιρία. Επιπλέον,
υπάρχει η δυνατότητα για το νέα στέλεχος να κάνει συχνά «job rotation» δηλαδή μετά
από κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα σε μία θέση ή σε ένα τμήμα ή σε μία ομάδα,
μπορεί να περάσει σε κάποιο άλλο ώστε να περάσει κυκλικά από διάφορα τμήματα της
εταιρίας, από διάφορες ομάδες και να συμμετάσχει σε διαφορετικά projects.
Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιο νέο στέλεχος να ασχοληθεί αρχικά με τον
τομέα «government consulting» και με δραστηριότητες που αφορούν τον δημόσιο τομέα,
στη συνέχεια με τον τομέα «financial consulting» που ασχολείται με τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις και μετέπειτα να τον «διεθνή τομέα» που ασχολείται με διάφορα διεθνή
προγράμματα. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν το νέο στέλεχος να μάθει εκ των έσω
την εταιρία και να συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητές της με την κατάλληλη
καθοδήγηση.
Στην εταιρία Euroaction η εκπαίδευση των νέο προσληφθέντων γίνεται επίσης με «onthe-job» εκπαίδευση και ανάλογα με τον τομέα που θα τοποθετηθούν. Η διοίκηση της
εταιρίας θεωρεί προτιμότερο τα νέα στελέχη να εκπαιδεύονται ενταγμένα μέσα σε μία
ομάδα και να συμμετέχουν άμεσα σε κάποιο project της εταιρίας παρά η αρχική
εκπαίδευση και η ένταξή τους να γίνεται με τη μορφή σεμιναρίων. Αυτή η τακτική
προτιμάται ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν τα νέα στελέχη πιο γρήγορα και
ομαλά στο δυναμικό της εταιρίας, να δεχτούν την καθοδήγηση των παλαιότερων και
καλύτερα καταρτισμένων στελεχών, να υιοθετήσουν τις μεθόδους και τους τρόπους
εργασίας των πιο έμπειρων στελεχών και σιγά-σιγά να αρχίσουν να δρουν με
περισσότερη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση.
Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρίας, ασπάζεται τη φιλοσοφία πως ανεξάρτητα από το
εκπαιδευτικό υπόβαθρο ενός στελέχους, εάν δεν έχει συναντήσει και αντιμετωπίσει
κάποιες καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο και δεν έχει δεχτεί στην πράξη την
καθοδήγηση από κάποιο πιο έμπειρο στέλεχος πάνω σε αυτές τις καταστάσεις, δεν θα
μπορέσει αποκλειστικά με τις θεωρητικές γνώσεις να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
αναμένεται να συναντήσει στην πρακτική εργασία.
Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην οργανωσιακή κουλτούρα των δύο επιχειρήσεων
και συγκεκριμένα στο εάν υπάρχει και αν καλλιεργείται το ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας
μέσα στην εκάστοτε εταιρία, πως είναι το κλίμα που επικρατεί γενικότερα μέσα σε αυτές,
κατά πόσο επιβραβεύουν τις προσπάθειες των εργαζομένων τους και αν
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες «καλές πρακτικές» (best practices) που να τις
αντιπροσωπεύουν και να παρακινούνται οι εργαζόμενοι από αυτές.
Στην εταιρία Euroconsultants καλλιεργείται και επιδιώκεται το ανοιχτό κλίμα
επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό και αυτό γίνεται αντιληπτό από τις σχέσεις
συνεργασίας που διέπουν τα στελέχη με την διοίκηση. Συγκεκριμένα, η ανώτερη διοίκηση
έρχεται σε επαφή τόσος σε καθημερινή βάση με τα υπόλοιπα στελέχη και με τους
επιμέρους διευθυντές των τμημάτων για την υλοποίηση των έργων της εταιρίας όσο και
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σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συναντήσεις προκειμένου να συζητηθούν οι στόχοι των
τμημάτων, ο προϋπολογισμός, τα έργα που έχουν αναλάβει, οι εξελίξεις που υπάρχουν
στα τμήματα, οι ανάγκες που έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα ζωτικής σημασίας για
την επιχείρηση.
Το μέγεθος της εταιρίας επιτρέπει και ενθαρρύνει την άμεση επικοινωνία όλων των
στελεχών καθημερινά, τόσο με τους προϊσταμένους των τμημάτων στα οποία ανήκουν
όσο και την ανώτερη διοίκηση όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο στέλεχος
χρειαστεί βοήθεια για να αντιμετωπίσει μία κατάσταση. Η επικοινωνία αυτή δεν γίνεται
εξολοκλήρου επίσημα μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά κυρίως μέσω
της προσωπικής επαφής, ειδικότερα όταν πρόκειται για την καθοδήγηση των νεότερων
στελεχών ή όταν προκύψει άμεση ανάγκη.
Γενικότερα, στην εταιρία όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν
υπάρχουν επισημότητες, υπάρχει όμως ένα επαγγελματικό και οργανωμένο κλίμα που
διέπεται από σεβασμό μεταξύ των στελεχών, ανεξάρτητα από την ιεραρχική βαθμίδα
στην οποία ανήκουν, όπου όλοι γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις τους προκειμένου να είναι εφικτή η συνύπαρξή τους μέσα στην εταιρία
αλλά και για να νιώθουν ελεύθεροι να εργαστούν και να αποδώσουν στις εργασίες που
αναλαμβάνουν.
Στην εταιρία Euroaction ισχύει ανάλογο καθεστώς ανοιχτού κλίματος επικοινωνίας και
μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων που
απασχολούνται και των εγκαταστάσεων της εταιρίας, όπου όλοι βρίσκονται στον ίδιο
χώρο, ευνοείται η καθημερινή συναναστροφή και συνύπαρξη όλων των στελεχών της
εταιρίας. Για παράδειγμα, όταν σε κάποιο από τα στελέχη προκύψει κάποιο πρόβλημα
είτε πάνω σε κάποιο έργο που είναι σε εξέλιξη, είτε αφορά κάποιο προσωπικό ζήτημα,
υπάρχει η δυνατότητα να καταφύγει απευθείας στον υπεύθυνό του, που στην προκειμένη
περίπτωση ασχολείται και με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να το
συζητήσουν και να βρεθεί μία λύση.
Επιπλέον, λόγω της φύσης του συγκεκριμένου τομέα που απαιτεί συντονισμό, κριτική
σκέψη και νοητικές ικανότητες, εάν κάποιο στέλεχος δεν είναι καλά ψυχολογικά ή τον
απασχολεί κάτι στο χώρο εργασίας τότε όσο χρόνο και να αφιερώσει στην υλοποίηση
κάποιου project δεν θα έχει την προσδοκώμενη απόδοση και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Για αυτό το λόγο, στην εταιρία κυριαρχεί η αντίληψη πως η διοίκηση θα πρέπει να είναι
κοντά στους εργαζομένους της, να καλλιεργείται η ελευθερία και να υπάρχει η αμεσότητα
ώστε να συζητούνται τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, εφόσον
βέβαια υπάρχει και η διάθεση από πλευράς εργαζομένων.
Γενικά, το κλίμα στην εταιρία είναι αρκετά καλό και οι σχέσεις μεταξύ των στελεχών
είναι φιλικές, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει έναν κοινώς αποδεκτό πλαίσιο
κανόνων για την αποτελεσματική πορεία της εταιρίας. Για παράδειγμα, υπάρχει
οργάνωση έτσι ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων και να
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ανταποκρίνεται αποτελεσματικά η εταιρία στις υποχρεώσεις της, ώστε να μην υπάρχουν
δυσαρέσκειες από τους πελάτες και κατά συνέπεια κλονιστεί η πορεία της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω συντελούν στην επίτευξη ενός οργανωμένου και ταυτόχρονα
φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι και των δύο εταιριών
μπορούν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν χωρίς να υπάρχει καθεστώς φόβου και
ανασφάλειας για το επαγγελματικό τους μέλλον, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε. Το
κλίμα ενισχύεται ακόμα περισσότερο όταν οι προσπάθειες των εργαζομένων
αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται από την ανώτερη διοίκηση.
Συγκεκριμένα και στις δύο εταιρίες, η επιβράβευση της απόδοσης των εργαζομένων
τους γίνεται με την μορφή χρηματικών bonus που αποδίδονται στο τέλος της χρονιάς και
εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τέθηκαν από τη διοίκηση.
Στην εταιρία Euroconsultants, οι στόχοι θέτονται σε συνεργασία με τους διευθυντές
των τμημάτων, οι οποίοι στη συνέχεια με βάση αυτούς κατανέμουν τα καθήκοντα στα
στελέχη που απαρτίζουν το κάθε τμήμα. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα δυναμική και η
στοχοθέτηση γίνεται αρκετά συχνά κατά τη διάρκεια του έτους ώστε τα στελέχη να είναι
σε εγρήγορση και να μην χάνουν το ενδιαφέρον τους.
Στην εταιρία Euroaction οι στόχοι θέτονται από τη διοίκηση της εταιρίας στην αρχή
της χρονιάς και δεν αλλάζουν ούτε διαφοροποιούνται από εργαζόμενο σε εργαζόμενο
με την ίδια εργασιακή εμπειρία. με βάση αυτούς τους στόχους και κατά πόσο αυτοί
πραγματοποιήθηκαν, η επιχείρηση μπορεί να καταλάβει κατά πόσο οι πολιτικές της
ακολουθούνται και είναι κατανοητές από τα στελέχη της, εάν χρειάζεται επιπλέον εργατικό
δυναμικό προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της καθώς και εάν οι
πόροι της είναι επαρκείς για να υλοποιήσει τα μελλοντικά της έργα.
Τέλος, οι υπεύθυνοι διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των δύο εταιριών ερωτήθηκαν
σχετικά με το εάν εφαρμόζουν κάποιες «καλές πρακτικές» οι οποίες κάνουν την εταιρία
τους να ξεχωρίζει συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα λειτουργούν ως
τρόπος για να τις προτιμήσουν τόσο οι πελάτες όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοί τους.
Στην εταιρία Euroconsultants έχει αναπτυχθεί η τεχνογνωσία (know-how) για τον
τρόπο διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας . Συγκεκριμένα, έχουν αναπτύξει
κάποια εργαλεία και πρακτικές που αφορούν το συμβουλευτικό κομμάτι και έχουν ως
αποδέκτη τον τραπεζικό τομέα, τα οποία οι ανταγωνιστικές εταιρίες άρχισαν να
χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται πολύ αργότερα. Επιπλέον, η επιτυχημένη
εφαρμογή αυτών των εργαλείων και πρακτικών σε συνεργασίες που σύναψαν με την
κεντρική διοίκηση καθώς και με διάφορα υπουργεία, έχουν ενισχύσει τη φήμη της
εταιρίας αι την έχουν καταστήσει υπολογίσιμη δύναμη απέναντι στις μεγάλες διεθνείς
εταιρίες συμβούλων που επεκτείνονται και στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.
Αντίθετα, στην εταιρία Euroaction δεν χρησιμοποιούνται ανάλογες πρακτικές αλλά
περισσότερο απλές μεθοδολογίες προκειμένου να παρακινήσουν τους ανθρώπους
τους. Αυτές οι πρακτικές αναλύθηκαν εκτενέστερα παραπάνω και αφορούν την
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επιβράβευση και κινητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας μέσω χρηματικών
ενισχύσεων, αδειών, παροχές εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιμέρους καταρτίσεων,
συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο, εφόσον παρατηρηθεί απόκλιση στην απόδοσή τούς
ή εάν έρχονται αντιμέτωποι με κάποιο πρόβλημα, επιπλέον η ευκαιρία για επαγγελματικά
ταξίδια καθώς και η άμεση επαφή με έργα της εταιρίας αλλά και με τους πελάτες της
τόσο μετά την πρόσληψη ενός νέου στελέχους όσο και των παλαιότερων στελεχών.

3.4 Αποτελέσματα της έρευνας – Συμπεράσματα
Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα και τις συνεντεύξεις που διεξήγαγα στα πλαίσια
της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, ήρθα σε επαφή με εξαιρετικούς
ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να κατανοήσω στην πράξη, μέσα από τις
απαντήσεις και τις εμπειρίες τους, πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι αρχές της
διοίκησης ολικής ποιότητας όταν εφαρμοστούν και χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη.
Συγκεκριμένα για τον τομέα της ποιότητας, οι δύο εταιρίες εμφανίζουν κάποιες
ομοιότητες και κάποιες διαφορές οι οποίες αναλύθηκαν στο πρώτο μέρος της έρευνας
και έγκειται κυρίως στο γεγονός πως η μία ( Euroconsultants) βρίσκεται 18 χρόνια στον
κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις αρχές της διοίκησης
ολικής ποιότητας μέσω του προτύπου ISO τα τελευταία 13 χρόνια, κάτι το οποίο την έχει
βοηθήσει στο να ανταγωνιστεί μεγάλες, διεθνείς εταιρίες του κλάδου οι οποίες
επεκτείνονται και στον ελεγκτικό τομέα. Από την άλλη, η εταιρία Euroaction, αν και
μικρότερη σε μέγεθος αλλά και νεότερη αναφορικά με την παρουσία της στον κλάδο,
εμφανίζει εξίσου αξιόλογη πορεία, διαθέτει τρία πρότυπα ποιότητας και παρέχει τις
υπηρεσίες της σε μία ευρεία γκάμα από πελάτες.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο ανεξαρτήτως του πότε εφάρμοσαν τις
πρώτες πιστοποιήσεις ISO, ήταν από την στιγμή της ίδρυσής τους στη λογική της
ανάληψης έργων, των οργανωμένων διαδικασιών και της ύπαρξης συγκεκριμένων
δομών για την υλοποίηση των έργων. Αυτό τους επέτρεψε να εφαρμόσουν τα πρότυπα
ISO χωρίς να μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα προσαρμογής των στελεχών τους αλλά και
τα μικροπροβλήματα που υπήρξαν να ξεπεραστούν εύκολα με τα κατάλληλα σεμινάρια
επιμόρφωσης.
Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από την παραπάνω έρευνα είναι πως και οι δύο
εταιρίες, αν και παρουσιάζουν διαφορές στο πελατολόγιο, στο επίπεδο των έργων που
αναλαμβάνουν αλλά και στους τρόπους που ανταποκρίνονται στα ζητήματα που τις
αφορούν, έχουν ως κοινό παρονομαστή την ευαισθητοποίηση όλων των στελεχών που
απασχολούν σχετικά με θέματα ποιότητας και σχετικά με τη σημασία που έχει η
ικανοποίηση των πελατών. Συγκεκριμένα, θεωρώ πως αποτελεί παράγοντας για την
μακροχρόνια πορεία των δύο επιχειρήσεων αλλά και για την προσπάθειά τους για την
εδραίωση στον κλάδο, το γεγονός πως υπάρχει η ελεύθερη ροή πληροφοριών εντός
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των δομών και των τμημάτων των εταιριών, υπάρχει ενημέρωση και γνώση σχετικά με
τους πελάτες και τις απαιτήσεις τους, υπάρχει συμμετοχή των στελεχών στα projects και
επιπλέον διατμηματική συνεργασία με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των πελατών και
διατήρησή τους αλλά και την προσέλκυση νέων.
Επιπλέον, αναφορικά με το κατά πόσο τα στελέχη της εκάστοτε εταιρίας έχουν
υιοθετήσει την έννοια της ποιότητας και εάν παρέχεται η κατάλληλη καθοδήγηση και
κατάρτιση στα στελέχη έτσι ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν αλλά και να
εμπλακούν στις αποφάσεις για την πορεία ενός project, οι δύο εταιρίες σε γενικότερο
πλαίσιο εφαρμόζουν κοινές πολιτικές αναφορικά με την εκπαίδευση, εφόσον εστιάσουμε,
παρατηρούμε κάποιες βασικές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, στην εταιρία Euroaction,
τα στελέχη έχουν δεχτεί την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στις αρχές και τα πρότυπα
ποιότητας ώστε να μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις και να βοηθήσουν
άλλες επιχειρήσεις ή φορείς να αποκτήσουν κάποιο πρότυπο. Αντίθετα, τα στελέχη της
εταιρίας Euroconsultants, έχουν γνώση πάνω στα πρότυπα ποιότητας η οποί είναι
προσανατολισμένη σον τομέα ενασχόλησής τους και αφορά την συμπλήρωση των
απαραίτητων εγγράφων αλλά όχι την πλήρη γνώση όλων των διατάξεων του προτύπου.
Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί διότι η εταιρία Euroaction είναι
μικρότερη σε μέγεθος και με λιγότερα χρόνια στον κλάδο, που σημαίνει πως για να
μπορέσει να ανταγωνιστεί μεγαλύτερες εταιρίες και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
αγοράς, θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή, όλα τα στελέχη της
θα πρέπει να είναι ενημερωμένα επαρκώς σχετικά με τα έργα που αναλαμβάνουν, με
τους πελάτες, με τις διατάξεις του προτύπου αλλά και με τις αλλαγές στη νομοθεσία που
επηρεάζουν της εταιρία και τους άμεσα εμπλεκόμενους. Από την άλλη, η εταιρία
Euroconsultants, όντας μεγαλύτερη, με περισσότερα στελέχη στο ενεργητικό της, έχει τη
δυνατότητα να καταμερίσει τις δραστηριότητές της στα επιμέρους τμήματα και ομάδες,
έτσι ώστε καθένα από αυτά να ασχολείται με συγκεκριμένο μέρος των έργων αλλά και
των λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
Ένα ακόμα στοιχείο που απορρέει από την ανάλυση του πρώτου μέρους της έρευνας
είναι πως και οι δύο εταιρίες χρησιμοποιούν εργαλεία ποιότητας με σκοπό να γίνουν
περισσότερο αποδοτικές, να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους και να
ανταποκρίνονται άμεσα και με επάρκεια στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του κλάδου.
Για τα εργαλεία που χρησιμοποιούν φροντίζουν να εκπαιδευτούν και να καταρτίσουν τα
στελέχη τους έτσι ώστε αφενός να ανταποκριθούν και να καλύψουν γνωστικά κενά,
αφετέρου για να ενισχύσουν την προσωπικότητα και να εφοδιαστούν με δεξιότητες που
ανακύπτουν από τα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι δύο εταιρίες χρησιμοποιούν
αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων τους, η μία εφαρμόζοντας πιο τυπικές και
αντικειμενικές διαδικασίες ενώ η άλλη με μία πιο άτυπη αλλά ταυτόχρονα άμεση μορφή. Η
εταιρία Euroconsultants χρησιμοποιεί τη μέθοδο «αξιολόγηση από τους προϊσταμένους»
κατά την οποία η διαδικασία εκτελείται ιεραρχικά από την ανώτερη διοίκηση προς τα
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κάτω. Η εταιρία Euroaction χρησιμοποιεί περισσότερο τις συζητήσεις σε προσωπικό
επίπεδο με τα υφιστάμενα στελέχη ως τρόπο αξιολόγησης, της εφόσον προκύψει ή
διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στην απόδοση κάποιου στελέχους ή κάποιο προσωπικό
ζήτημα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορές που σημειώνουν οι δύο εταιρίες
αναφορικά με το μέγεθος, τον αριθμό στελεχών που απασχολούν αλλά και στις δομές
που υπάρχουν και που επηρεάζουν τους τρόπους δράσης, ανταπόκρισης και
διευθέτησης των εκάστοτε ζητημάτων.
Στη συνέχεια αναλύθηκε το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου σχετικά με τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από το οποίο κατάφερα να εστιάσω στο
κατά πόσο οι στρατηγικές της επιχείρησης συνδέονται με το ανθρώπινο δυναμικό καθώς
επίσης και στις πρακτικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις δύο εταιρίες για
να παρακινήσουν τους εργαζομένους τους.
Αναλυτικότερα και οι δύο εταιρίες θέτουν συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές τους
οποίους προσπαθούν να επιτύχουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την πορεία τους, να
καλύψουν πιθανές ελλείψεις αλλά ταυτόχρονα να παρακινήσουν και να δώσουν κίνητρα
στους εργαζομένους τους. Στην εταιρία Euroconsultants, όπως αναφέρθηκε στην
παραπάνω ανάλυση της έρευνας, η στρατηγική που ακολουθείται και οι στόχοι που
θέτονται είναι πλήρως συνδεδεμένα με τους εργαζομένους της διότι το «παραγόμενο
προϊόν» της εταιρίας είναι οι σκέψεις και οι γνώσεις που έχουν να προσφέρουν τα
στελέχη της. Επομένως, η διοίκηση φροντίζει να επικοινωνήσει στα στελέχη της πως
εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της, τότε και τα ίδια θα επωφεληθούν από αυτό. Στην
εταιρία Euroaction ισχύει η ίδια λογική, δηλαδή, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχει
θέσει η διοίκηση, τα στελέχη που συνέβαλαν σε αυτό θα ανταμειφθούν από τη επιτυχία
της. Γενικά, στην εταιρία η ταύτιση των στρατηγικών που ακολουθούνται και η σύνδεσή
τους με ους εργαζομένους αποτελεί πρόκληση για την εταιρία και αναμφίβολα
επιδιώκεται από τη διοίκηση, βέβαια, δεν είναι εύκολο και σε βάθος χρόνου παρατηρείται
πως τα στελέχη που αφουγκράζονται και υιοθετούν την φιλοσοφία της εταιρίας
παραμένουν σε αυτήν, ενώ όσα δεν ταυτίζονται με αυτά έχουν επιλέξει την έξοδο από
αυτήν.
Επιπρόσθετα, γίνεται ξεκάθαρο μέσα από την ανάλυση της έρευνας, πως και οι δύο
εταιρίες επιδιώκουν την αφοσίωση και τη δέσμευση των εργαζομένων τους
χρησιμοποιώντας μεθόδους και κίνητρα συνυφασμένα του μεγέθους, της εμπειρίας τους
στον κλάδο και των ανθρώπων που τις πλαισιώνουν. Τα κίνητρα σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο, είναι κυρίως υλικά και έχουν τη μορφή χρηματικών επιβραβεύσεων (bonus), οι
οποίες δίνονται εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν για το κάθε τμήμα από την
διοίκηση και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική πορεία των εταιριών. Επιπλέον, οι δύο
εταιρίες χρησιμοποιούν και άυλες ανταμοιβές και τρόπους παρακίνησης μεταξύ των
οποίων είναι η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καταρτίσεων στους
εργαζομένων ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες,
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η παροχή εταιρικής ασφάλισης, η συμμετοχή σε επαγγελματικά ταξίδια αλλά και σε
κάποιες περιπτώσεις η ανάληψη του κόστους για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
Κλείνοντας, και οι δύο εταιρίες καταβάλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες έτσι ώστε να
διατηρήσουν αλλά και να ενισχύσουν τη θέση τους σε έναν κλάδο όπου ο
ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και συμμετέχουν διεθνείς εταιρίες με περισσότερα
κεφάλαια, στελέχη και φήμη για να προσελκύσουν νέους πελάτες. Το γεγονός πως οι δύο
ελληνικές εταιρίες, σε μία μικρή πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν καταφέρει η μία να
βρίσκεται σε ενεργεί πορεία εδώ και 18 χρόνια και η άλλη εδώ και 8 χρόνια, είναι κάτι
ενθαρρυντικό για τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες. Το ότι κατάφεραν αυτά τα χρόνια της
οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην Ελλάδα, να διατηρήσουν τα
στελέχη τους, να προσλάβουν νέα, να τους παρέχουν κίνητρα αλλά και ένα καθεστώς
ασφάλειας είναι αναμφίβολα το σημαντικότερο και πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για όλους
τους νέους που ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν της
επαγγελματική τους πορεία.
Εν κατακλείδι, αυτό που μπορώ να συμπεράνω από την έρευνα, είναι πως αυτές οι
δύο εταιρίες κατάφεραν και καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν τόσο σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον όσο και στην οικονομική κατάσταση, στα απαιτητικά οικονομικά μέτρα που
λαμβάνει η κυβέρνηση καθώς και σε διάφορες άλλες δυσκολίες που προκύπτουν, μέσα
από την εφαρμογή ενός οργανωμένου πλαισίου που επιτάσσουν τα συστήματα αλλά
και τα πρότυπα ποιότητας ISO, τα οποία οδηγούν μέσα από τις διατάξεις τους στην
εταιρική αριστεία, καθώς επίσης και μέσα από την κατάλληλη διαχείριση, εκπαίδευση και
μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μέσα από τι πολιτικές που ακολουθούν
γίνεται φανερό πως η διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας πιστεύει και επενδύει στους
ανθρώπους της, ενδιαφέρεται να ενισχύσει τις δεξιότητες και την προσωπικότητά τους,
ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν να αποχωρήσουν, στοχεύει στην
ικανοποίησή τους και προσπαθεί να αναπτύξει ένα ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα μαζί
τους. Όλα αυτά εξασφαλίζουν την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη των
ίδιων των ανθρώπων, οι οποίοι κινητοποιούνται, γίνονται περισσότερο αποδοτικοί και
αποτελεσματικοί στις δραστηριότητές τους, λειτουργούν ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση
απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε αίσθημα φόβου, ανταποδίδοντας τελικώς όλα όσα έχει
κάνει η εταιρία για αυτούς.
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