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Περίληψη 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα Ολοκληρωμένα 

Συστήματα Διοίκησης, στις οποίες ερευνώνται τα οφέλη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

μια επιχείρηση στην προσπάθεια εφαρμογής τους.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη εκείνων των στοιχείων της ολοκλήρωσης των 

συστημάτων και της διοίκησης ολικής ποιότητας, που χρειάζεται να ενισχυθούν και να 

υποστηριχτούν από την διοίκηση ανθρώπινων πόρων, ώστε αυτά να λειτουργήσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποδώσουν προς όφελος των επιχειρήσεων. 

Στις Ενότητες Α και Β γίνεται μια ανασκόπηση στις βιβλιογραφικές αναφορές για τα 

Συστήματα Διοίκησης, τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης και τη συνεισφορά της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όσον αφορά την επιτυχημένη εφαρμογή των 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης και της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, στην Ενότητα Α, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια παρουσίαση των 

συστημάτων διοίκησης και των προτύπων συστημάτων διοίκησης που επικρατούν 

παγκοσμίως στις επιχειρήσεις. Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται η ολοκλήρωση των 

συστημάτων διοίκησης, οι δυσκολίες, τα οφέλη, η μεθοδολογία, η στρατηγική και το επίπεδο 

ολοκλήρωσης των συστημάτων. 

Στην Ενότητα Β, στο Κεφάλαιο 1 αναδεικνύονται τα στοιχεία Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού τα οποία σχετίζονται με την επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται 

ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιτυχημένη εφαρμογή των 

συστημάτων διοίκησης και στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται συγκεκριμένοι παράγοντες που 

έχουν βρεθεί, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαδικασία εφαρμογής και διαχείρισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης. 
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Στην Ενότητα Γ, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης από μια ελληνική επιχειρήση της 

Βορείου Ελλάδος, η οποία ανήκει στον Βιομηχανικό κλάδο και έχει επιλέξει να υιοθετήσει 

και να τα ενοποίησει τα πρότυπα συστήματα διοίκησης, όπως είναι το ISO 9000, το ISO 

14000 και το OHSAS 18001. Η μελέτη περίπτωσης έχει ως στόχο να ερευνηθούν οι 

παράγοντες Ανθρώπινου Δυναμικού που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική εφαρμογή και 

διαχείριση της Ολικής Ποιότητας και της Ολοκλήρωσης των Συστημάτων Διοίκησης στην 

επιχείρηση. 
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Εισαγωγή 

Οι μοντέρνες πρακτικές οργάνωσης μιας επιχείρησης απαιτούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

ενός οργανισμού - οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, η κοινωνίακαι το 

περιβάλλον - να λαμβάνονται υπόψη στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 

διαχείριση πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών είναι ότι κάθε ενδιαφερόμενο μέρος έχει τις 

δικές του προσδοκίες. Η αντιμετώπιση αυτών των διαφορετικών απαιτήσεων από τα ποικίλα 

ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα Συστήματα Διοίκησης. 

Στο παρελθόν οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες βασιζόταν στις 

αντιλήψεις και στην εμπειρία τους. Ωστόσο οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων 

μερών τόνισε την ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση αυτών των θεμάτων και υπό 

αυτό το πλαίσιο έχει προκύψει η ανάπτυξη των Συστημάτων Διοίκησης. Τα Συστήματα 

Διοίκηση ρυθμίζουν την συμπεριφορά ενός συστήματος και προβάλουν ένα συστηματικό 

τρόπο για να εκτελεστεί μια λειτουργία με συνέπεια και κατά τον επιθυμητό τρόπο.  

Ένας αριθμός από πρότυπα έχουν προκύψει για να καθοδηγήσουν συστηματικά στην 

υλοποίηση των ποικίλων Συστημάτων Διοίκησης μέσα σε μια επιχείρηση. 

ΜερικάαπόαυτάταπρότυπαέχουνπαγκόσμιααναγνώρισηόπωςείναιτοISO 9000 - 

Qualitymanagement, τοISO 14000 - Environmentalmanagement, τοOHSAS 18001 - 

OccupationalHealthandSafety και το ISO 26000 - Socialresponsibility.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας αριθμός από οφέλη προκύπτουν όταν τα πιστοποιημένα 

Συστήματα Διοίκησης ενοποιούνται σε ένα Ολιστικό Σύστημα Διοίκησης. Αυτά τα οφέλη 

περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση κόστους, λειτουργικά οφέλη, καλύτερη εικόνα της 

επιχείρησης, ενίσχυση της ικανοποίηση των πελατών και καλύτερη παρακίνηση των 

εργαζομένων και του ηθικού τους.(Asif, M., de Bruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C. 

2010) 
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Τα πρότυπα Συστήματα Διοίκησης ISO 9000,ISO 14000 και OHSAS 18001 απαιτούν από τις 

επιχειρήσεις που τα υιοθετούν να χαράσσουν πολιτικές, να ορίζουν ρόλους και αρμοδιότητες, 

να ορίζουν εκπροσώπους διοίκησης και να διαχειρίζονται διαδικασίες. Για να επιτευχθούν 

αυτές οι απαιτήσεις, κάθε σύστημα διοίκησης απαιτεί τεκμηρίωση, γραπτές οδηγίες, ελέγχους 

και άλλα έγγραφα.  

Σε πρακτικό επίπεδο έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο να διαχειριστούν αυτά τα τρία 

συστήματα ξεχωριστά, ώστε να επιφέρουν ευθυγράμμιση με την επιχειρησιακή 

στρατηγική.Τα κυριότερα προβλήματα των επιχειρήσεις όταν διαχειρίζονται παράλληλα, 

πολλαπλά συστήματα διοίκησης είναι: η πολυπλοκότητα της εσωτερικής διοίκησης, μείωση 

της αποδοτικότητας της διοίκησης, ασυμβατότητα κουλτούρας, δημιουργία εχθρότητας των 

εργαζομένων και αύξηση του κόστους διοίκησης. 

Σε λειτουργικό επίπεδο οι επιχειρήσεις επιθυμούν να ενοποιήσουν αυτά τα συστήματα, όχι 

μόνο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες που προέρχονται από την ξεχωριστή 

διαχείριση αυτών των συστημάτων διοίκησης, αλλά και από τα σημαντικά πλεονεκτήματα 

που αποκτώνται από την ενσωμάτωση. (Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y. 2011) 

Κύριοι στόχοι των Συστημάτων Διοίκησης, των Ενοποιημένων Συστημάτων Διοίκησης και 

της Ολικής Ποιότητας είναι: 

1. η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης 

2. η ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και  

3. η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

Σύμφωνα με την έρευνα των DanielJiménez-JiménezMicaelaMartínez-Costa 2009, η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας έχει θετική επίδραση στην απόδοση μιας επιχείρησης. Η εφαρμογή των 

στοιχείων και των τεχνικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καθιστούν ικανές τις 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους μέσω μια συστηματικής προσέγγισης 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών τους ή να αναπτύξουν νέα ανταγωνιστικά 

προϊόντα στις πιθανόν μελλοντικές απαιτήσεις τους. 

Η ολική ποιότητα είναι μια ολιστική προσέγγιση και απαιτεί την παρακίνηση όλων των μερών 

μιας επιχείρησης, την ανάπτυξη της ομαδικής συνείδησης, την αύξηση των αρμοδιοτήτων των 

εργαζομένων και την αλλαγή κουλτούρας σε μια κουλτούρα ποιότητας. Πυρήνας της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η εμπλοκή των εργαζομένων και η δέσμευση στην 

ποιότητα. 
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Μια επισκόπηση στην βιβλιογραφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας υποστηρίζει ότι η 

επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας βασίζεται σε ορισμένους παράγοντες 

των ανθρώπινων πόρων. (BonnieF. DailySu-chunHuang, 2001) 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτεί μια εποικοδομητική προσέγγιση της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού αναβαθμίζοντας τον ρόλο της και τις πρακτικές της με στόχο την 

ποιότητα. 

Ωστόσο εμφανίζεται ένα υψηλό ποσοστό αποτυχίας στην εφαρμογή της και ο λόγος είναι η 

σχετικά μικρή προσοχή που δείχνουν οι επιχειρήσεις στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού έναντι μεμονωμένων 

πρακτικών και ένα στρατηγικό όραμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θα 

ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τους στόχους 

ποιότητας της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης, εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες του 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι είναι κοινή και στις δύο αυτές 

προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας, είναι: 

 η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης,  

 η εκπαίδευση,  

 η επιβράβευση,  

 η ενδυνάμωση των εργαζομένων και 

 η ομαδική εργασία.  

Για να επιτύχουν οι επιχειρήσεις τα μέγιστα οφέλη από την επιτυχημένη εφαρμογή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Ολοκλήρωσης των Συστημάτων Διοίκησης, θα πρέπει 

αυτούς τους παράγοντες να τους ενισχύσουν μέσω στρατηγικών και πρακτικών που θα 

αναπτύξει το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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Ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού παύει να είναι πλέον διαδικαστικός 

καθώς έχει μια ευρέως οργανωσιακή προσέγγιση προς την ποιότητα και τους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης. Ο ρόλος του αναβαθμίζεται μέσω του επανασχεδιασμού και της 

ενίσχυσης των υφιστάμενων πρακτικών, της συστηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

της αναγνώρισης και επιβράβευσης των εργαζομένων.  

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να ενεργεί ως καθοριστικός παράγοντας 

αλλαγής, ως εσωτερικός σύμβουλος για τα υπόλοιπα τμήματα και ως διευκολυντικός 

παράγοντας στις προσπάθειες, πρακτικές και προγράμματα ποιότητας. 
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Ενότητα Α 

Κεφάλαιο 1: Συστήματα Διοίκησης 

Οι επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιτύχουν μια 

σταθερή ανάπτυξη έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης, 

όπως είναι της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της υγιεινής και ασφάλειας. 

Σύστημα είναι ένα ενοποιημένο σύνολο από αλληλοεξαρτώμενεςδιαδικασίες και πόρους, που 

λειτουργούν αρμονικά και οι οποίεςσχεδιάστηκαν και εκτελούνται για να επιτύχουν ένα 

επιθυμητό στόχο, όπως είναι η δημιουργία ενός προϊόντος. Ένα προϊόν μπορεί να είναι 

μετρήσιμο, όπως ένα υλικό ή μη μετρήσιμο, όπως οι υπηρεσίες ή ένας συνδυασμός αυτών. 

Ορίζοντας τους στόχους του συστήματος προσδιορίζεται το σύστημα και τα όρια του. 

Διαφορετικοί στόχοι δημιουργούν διαφορετικά συστήματα. Ένας φτωχά οριζόμενος, 

επικοινωνούμενος και αντιλαμβανόμενος στόχος θα οδηγήσει σε ένα μπερδεμένο και 

ανεπαρκή σύστημα και σε χάσιμο σε ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς  πόρους. 

(Karapetrovic &Willborn 1998a) 

Σύμφωνα με τους Domingues, J.P.T., Sampaio, P., Arezes, P.M. 2014, ένα σύστημα διοίκησης 

μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο από αλληλένδετες διαδικασίες που στοχεύουν να επιτύχουν 

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας πόρους.Η εφαρμογή του από μια εταιρεία 

δεν συνεπάγεται ένα ελάχιστο επίπεδο οργανωτικής απόδοσης ή την επίτευξη ενός προ-σετ 

αποτέλεσμα, αν και θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους αυτούς.(Domingues, J.P.T., 

Sampaio, P., Arezes, P.M. 2014) 

Οι στόχοι που η διοίκηση και μια επιχείρηση θέλει να επιτύχει μέσω του συστήματος που θα 

υιοθετήσει δεν είναι ανεξάρτητοί και επηρεάζονται με ποικίλους τρόπους από αλλά 

συστήματα. Πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες συνεχώς επηρεάζουν αποφάσεις 

και ενέργειες που σχετίζονται με ένα σύστημα.  

Πολλοί τέτοια παράγοντες προέρχονται και από άλλα σχετικά συστήματα. Οι διαδικασίες ενός 

συστήματος διασυνδέονται με διαδικασίες άλλων συστημάτων, με αποτέλεσμα το ένα 

σύστημα να αποτελεί υποσύστημα μέσα σε ένα άλλο σύστημα.  Ένας πελάτης για παράδειγμα 

επιθυμεί να τροποποιηθούν  ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που είναι υπό 

κατασκευή, προκαλώντας τον προμηθευτή να κάνει ανάλογες αλλαγές στο σχεδιασμό και την 

παραγωγή του προϊόντος, με αποτέλεσμα τα συστήματα ποιότητας και των πελατών και των 

προμηθευτών να διασταυρώνονται. (Karapetrovic &Willborn 1998a) 
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Οι διαδικασίες μέσα στο σύστημα μετασχηματίζουν τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Οι 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των στόχων, των διαδικασιών και των πόρων μπορούν να 

παρουσιαστούν στο παρακάτω γράφημα: 

 

Καταρχήν οι στόχοι του συστήματος πρέπει να οριστούν ανάλογα με τα επιθυμητά 

εξερχόμενα. Αυτό επιτυγχάνεται από τον σχεδιασμό του συστήματος το οποίο θα επιτύχει 

τους επιθυμητούς στόχους. Κατάλληλοι πόροι επιλέγονται και αναπτύσσονται σε διαδικασίες 

οι οποίες οδηγούν τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό 

εξερχόμενο. (Karapetrovic &Willborn 1998 & 1998a) 

 

1.1 Πρότυπα Συστημάτων Διοίκησης 

Σήμερα δεν είναι μόνο αρκετό να ικανοποιήσει μια επιχείρηση τις ανάγκες των πελατών της 

για να παραμείνει ανταγωνιστική. Εξίσου σημαντική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους 

εργαζόμενους, την κοινωνία, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα. Όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν διαβεβαίωση για την αποτελεσματική προστασία του 

περιβάλλοντος, την υγιεινή, την ασφάλεια, την εργονομία και την πληροφόρηση. 

(Karapetrovic, S., 2002) 

Η νέα έννοια της ποιότητας είναι η ικανότητα να μεταφέρεις αριστεία σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης. Πλέον δεν είναι μόνο η ικανοποίηση του πελάτη που 

θα επιφέρει αριστεία σε μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση θα πρέπει να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Τα εμπλεκόμενη μέρη μιας επιχείρησης 

απαρτίζονται από τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους, τους επενδυτές, τους 

εργαζόμενους, την κοινωνία και την νομοθεσία. 
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Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες από μια 

επιχείρηση, για αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν και διαφορετικά συστήματα διοίκησης. Οι 

επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων 

μερών, υιοθετούν διάφορα πρότυπα συστήματα διοίκησης, τα οποία έχουν παγκόσμια 

αναγνώριση και τα εντάσσουν στο δικό τους σύστημα διοίκησης. 

Ωστόσο πολλές από τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών μιας επιχείρησης 

διασταυρώνονται, όπως είναι η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον, η 

υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

Η ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων αυτών οδήγησε στην δημιουργία διαφορετικών 

συστημάτων διοίκησης. Μπορεί τα συστήματα αυτά να έχουν διαφορετικούς σκοπούς να 

καλύψουν, ωστόσο έχουν  πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία αν ενοποιηθούν, θα 

λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά πρότυπα συστήματα διοίκησης, τα 

οποία έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα 

πρότυπα συστήματα διοίκησης είναι το ISO 9001, για την ποιότητα, τοISO 14001, για το 

περιβάλλον και το OHSAS 18001, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Κάθε 

επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της, το είδος της επιχείρησης και τους στόχους της  

επιλέγει ποια από τα πρότυπα συστήματα θα υιοθετήσει και θα εφαρμόσει. 

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πολλά διαφορετικά 

συστήματα, έχουν δύο επιλογές είτε να αφήσουν αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν 

ξεχωριστά είτε να τα ενοποιήσουν. ( Karapetrovic, S., 2003) 

Τα συστήματα διοίκησης όπως τα αναγνωρίζουμε εμείς σήμερα, αναπτύχθηκαν στις 

κατασκευαστικές βιομηχανίες κατά την διάρκεια των δεκαετιών 1960 και 1970, ως μέσο για 

τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προμηθεύονταν από τους 

προμηθευτές για τη βιομηχανία. Οι κατασκευαστικές βιομηχανίες ανέπτυξαν προδιαγραφές 

όχι μόνο για τα προϊόντα που θα προμηθεύονταν, αλλά και για τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

που πλαισιώνουν την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Αν οι προμηθευτές ήθελαν να 

συνεργαστούν με τις κατασκευαστικές βιομηχανίες θα έπρεπε να συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις των πελατών τους. 
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Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980, το BritishStandardsInstitution 

(BSI) συνδύασε τα καλύτερα στοιχεία, από αυτές τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών 

βιομηχανιών και δημιούργησε μια γενική εκδοχή, το BritishStandard (BS) 5750, το πρώτο 

εθνικό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί θεωρητικά σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση. Το BS 5750 άλλαξε και αναθεωρήθηκε πολλές φορές μέχρι το 1987 

που υιοθετήθηκε από το InternationalStandardizationOrganization (ISO), ως το επίσημο 

παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, ονομαζόμενο ISO 9000.(Wright, 2000) 

Ο ISO (Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης) είναι ένας ανεξάρτητος μη-

κυβερνητικόςοργανισμόςαποτελούμενος από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης σε 166 

χώρες μέλη. Η έδρα του βρίσκεται στην Geneva, Switzerland. Σκοπός του ISO είναι να 

προωθήσει την ανάπτυξη της πιστοποίησης και των σχετικών ενεργειών στον κόσμο για να 

διευκολύνει την παγκόσμια διακίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και να διευκολύνει 

επίσης την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της πνευματικής, επιστημονικής, 

τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας. (Matias & Coelho, 2002) 

 

1.2 Διεθνή πρότυπα 

«Τα διεθνή πρότυπα κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν». Δίνουν προδιαγραφέςπαγκόσμιας 

κλάσηςγια τα προϊόντα, τις υπηρεσίεςκαιτα συστήματα, για ναδιασφαλιστεί η ποιότητα, η 

ασφάλειακαι η αποτελεσματικότητα, επίσης συμβάλουν στη διευκόλυνση του διεθνούς 

εμπορίου. 

Το ISO έχει δημοσιεύσει πάνω από 19.500 Διεθνή Πρότυπα, καλύπτοντας σχεδόν όλο το 

φάσμα των επιχειρήσεων, βιομηχανίες, εταιρίες τεχνολογίας, εταιρίες τροφίμων, αγροτικές 

και εταιρίες παροχής υγείας. (http://www.iso.org/iso/home/about.htm) 

Τα πιο ευρέως διαδεδομένα πρότυπα συστήματα είναι: 

 ISO 9000 - Quality management 

 ISO 14000 - Environmentalmanagement 

 OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm
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1.3 ISO 9000 - Qualitymanagement 

To ISO 9000 κέρδισε παγκόσμιας αποδοχής, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά αυτό. Το ISO 9000 κατά την 

διάρκεια των χρόνων έχει περάσει από πολλές αλλαγές και αναθεωρήσεις και έχει πλέον 

εφαρμογές σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων και της οικονομίας.(Wright, 2000) 

Το πρότυπο προβάλει οδηγίες και εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, που 

θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται πλήρως στις 

απαιτήσεις των πελατών τους και ότι η ποιότητα τους συνεχώς βελτιώνεται.  

Ο κύριος σκοπός του ISO 9001 είναι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών. Αυτό το 

πρότυπο είναι βασισμένο στο μοντέλο plan-do-check-act (PDCA). Οι απαιτήσεις των πελατών 

θέτουν τα εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία, με τα εξερχόμενα να είναι ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία το οποίο θα επιδρά στην ικανοποίηση του πελάτη. Ένας οργανισμός θα πρέπει 

να μετράει την ικανοποίηση του πελάτη και να χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφόρηση όταν 

προκύπτει η ανάγκη να βελτιώσει την διαδικασία. (MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 

2003.) 

Το πρότυπο ISO 9001 βασίζεται σε έναν αριθμό από αρχές διοίκησης ποιότητας έχοντας 

ισχυρή εστίαση στον πελάτη, την παρακίνηση και την εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών, 

την προσέγγιση της διαδικασίας και τη συνεχή βελτίωση. Χρησιμοποιώντας το ISO 

9001:2008 διασφαλίζεται η συνέπεια ως προς τους πελάτες, καλά ποιοτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, τα οποία με την σειρά τους φέρνουν πολλά επιχειρηματικά οφέλη. 

Το ISO 9001 βασίζεται στις εξής 8 αρχές ποιότητας: 1) επιχειρήσεις εστιασμένες στους 

πελάτες, 2) ηγεσία, 3) εμπλοκή εργαζομένων, 4) προσέγγιση του συστήματος, 5) προσέγγιση 

του συστήματος στη διοίκηση, 6) συνεχή βελτίωση, 7) πραγματική προσέγγιση των 

αποφάσεων και 8) ώριμη και ωφέλιμη σχέση με τους προμηθευτές.   

Βασιζόμενες σε αυτές τις 8 αρχές ποιότητας το ISO 9001 ορίζει τις εξής 5 απαιτήσεις: 1) 

συστήματα ποιότητας διοίκησης, 2)υπευθυνότητες διοίκησης, 3) διοίκηση πόρων, 4) 

παραγωγή προϊόντος και 5) μετρήσεις, ανάλυση και βελτίωση. (Casadesus, M., 

Karapetrovic, S. 2005) 
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Τα πρότυπα της οικογένειας ISO 9000 περιλαμβάνουν: 

 ISO 9001:2008 –  καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διοίκησης 

 ISO 9000:2005 – καλύπτει την βασική ιδέα και γλώσσες  

 ISO 9004:2009 – επικεντρώνεται ως προς το να κάνει ένα σύστημα διοίκησης για την 

ποιότητα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό  

 ISO 19011:2011 – καθορίζει οδηγίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των 

συστημάτων διοίκησης ποιότητας  

Η αναθεωρημένη version του ISO 9001 αναμένεται στο τέλος του 2015. 

Το 9001:2008 καθορίζει τα κριτήρια για ένα σύστημα διοίκησης και είναι το μόνο πρότυπο 

στην οικογένεια που μπορεί να πιστοποιηθεί, παρόλο που αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ασχέτως δραστηριότητας. 

Το ISO 9001:2008 εφαρμόζεται σε πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 

πάνω από 170 χώρες.(http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm) 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνεχώς αυξανόμενη τάση πιστοποίησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων κατά ISO 9001. 

 

Ζωτικής σημασίας κρίνεται ο έλεγχος του προτύπουISO 9001:2008. Ένας οργανισμός θα 

πρέπει να εκτελεί εσωτερικούς ελέγχους για να ελέγχει πως το σύστημα διοίκησης για την 

ποιότητα λειτουργεί.  

 

 

 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
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Η επιχείρηση μπορεί επίσης να αναθέσει τον έλεγχο σε ένα εξωτερικό σώμα ελεγκτών για να 

εγγυηθεί την συμμόρφωση στο πρότυπο, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό ή μπορεί να 

καλέσει τους πελάτης της για την αξιολόγηση του συστήματος που 

χρησιμοποιεί.(http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm) 

 

1.4 ISO 14000 - Environmentalmanagement 

Βασιζόμενοι στην επιτυχία του ISO 9000, το BSI ανέπτυξε ένα παρόμοιο σύστημα για την 

περιβαλλοντική διαχείριση στο τέλος της δεκαετίας του 1980, γνωστό ως BS 7750.Το 

πρότυπο υιοθετήθηκε ως παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης το 1996, 

μετονομάστηκε σε ISO 14001 και έχει ως στόχο να βελτιώσει την προσέγγιση των 

επιχειρήσεων στην διαχείριση των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων.(Wright, 2000) 

Η αναπτυσσόμενη παγκόσμια περιβαλλοντική ανησυχία και η ανάπτυξη διεθνών 

περιβαλλοντικών προτύπων δημιούργησαν την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

επίσημες περιβαλλοντικές στρατηγικές και προγράμματα. Παραδοσιακά η πλειοψηφία των 

Αμερικανικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την προσέγγιση συμμόρφωσης στα 

περιβαλλοντικά τους προγράμματα, οδηγούμενα από νόμους και κανονισμούς. Οι 

περιβαλλοντικές δυνάμεις όπως το καταναλωτικό μποϊκοτάζ, οι δυναμικές προτιμήσεις και οι 

νέες απαιτήσεις των πελατών, επηρέασαν τις βασικές στρατηγικές των επιχειρήσεων όπως τον 

πυρήνα των εταιρικών αξιών. Φαίνεται ότι η εταιρική στρατηγική για την περιβαλλοντική 

διαχείριση εξελίχθηκε από έλεγχο της μόλυνσης σε πρόληψη της μόλυνσης.  

Σήμερα πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα προληπτικό στρατηγικό εργαλείο γνωστό ως 

Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης για να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ένα Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησηςπαρέχει καθοδήγηση στη διοίκηση για την 

δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Ένα Περιβαλλοντικό 

Σύστημα Διοίκησηςπεριλαμβάνει δέσμευση και πολιτικές, σχεδιασμό, εφαρμογή, μετρήσεις 

και αξιολόγηση, επανέλεγχο και βελτίωση.(BonnieF. DailySu-chunHuang, 2001) 

Η ανώτατη διοίκηση θέτει το όραμα για έναν οργανισμό με περιβαλλοντική πολιτική και το 

Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης τότε σχεδιάζεται για να υποστηρίξει αυτήν την πολιτική. 

Ένας οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει διαδικασίες για να εντοπίσει τους τρόπους που 

επηρεάζει το περιβάλλον, να εντοπίσει την σχετική νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις και να 

θέσει στόχους και σκοπούς που συνεχώς θα βελτιώνουν το σύστημα διοίκησης και θα 

προλαμβάνουν την περιβαλλοντική μόλυνση.  

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
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Ένας οργανισμός χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σχεδιασμό για να αναπτύξει λειτουργίες που 

θα διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του, των προϊόντων 

και υπηρεσιών του. (MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003.) 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί οργανισμοί έχουν εφαρμόσει το Περιβαλλοντικό Σύστημα 

Διοίκησης για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική διαχείριση του οργανισμού. Ωστόσο δεν 

είναι το μόνο πιστοποιημένο Σύστημα Διοίκησης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. 

Πολλαπλά Πρότυπα Συστήματα Διοίκησης εφαρμόζονται από τους οργανισμούς για να 

βελτιώσουν την ποιότητα, την ασφάλεια και πολλές άλλες πτυχές. Το πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης του περιβάλλοντος που έχει την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως είναι το ISO 

14001:2004. Αυτό το πρότυπο προτείνει ένα Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης βασιζόμενο 

επίσης στο μοντέλο «Plan-Do-Check-Act», που οι απαιτήσεις του ταξινομούνται σε 6 

κεφάλαια: 1) γενικές απαιτήσεις, 2) περιβαλλοντική πολιτική, 3) σχεδιασμός, 4) εφαρμογή και 

λειτουργία, 5) έλεγχος και 6) διορθωτικές ενέργειες και επανεξέταση της διαχείρισης. 

Το Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης έχει εφαρμοστεί πολλές φορές, παράλληλα ή 

ταυτόχρονα, σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν ήδη άλλα πιστοποιημένα Συστήματα 

Διοίκησης, όπως είναι το ISO 9001:2000. 

Το ISO 14000 ασχολείταιμεδιάφορεςπτυχέςτηςπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης. 

Παρέχειπρακτικάεργαλείαγιατιςεπιχειρήσειςκαιτουςοργανισμούςπουαναζητούννα ελέγξουν 

τις περιβαλλοντικέςεπιπτώσειςκαιναπαρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

Τα πρότυπα της οικογένειας ISO 14000 περιλαμβάνουν: 

 ISO 14001:2004 : Περιβαλλοντικό σύστημα διοίκησης με απαιτήσεις και 

καθοδήγηση για τη χρήση  

 ISO 14004:2004 : Περιβαλλοντικό σύστημα διοίκησης με γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τις αρχές, τα συστήματα και τις τεχνικές υποστήριξης  

 ISO 14006:2011 : Περιβαλλοντικό σύστημα διοίκησης με κατευθυντήριες γραμμές 

για την ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού 

 ISO 14064-1:2006 : Τα αέρια του θερμοκηπίου - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

καθοδήγηση σε επίπεδο οργάνωσης για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή εκθέσεων για 

τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου 
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Η σειρά ISO 14000 περιλαμβάνει 5 πτυχές: 1) περιβαλλοντικά συστήματα διοίκησης, 2) 

περιβαλλοντικός έλεγχος, 3) περιβαλλοντική επισήμανση, 4) αξιολόγηση περιβαλλοντικής 

απόδοσης και 5) αξιολόγηση του κύκλου ζωής. Τα πρότυπα κατηγοριοποιούνται σε 2 τύπους: 

καθοδηγητικές σημειώσεις και προδιαγραφές. Τα ISO 14001:2004 και ISO 14004:2004 

εστιάζουν στα συστήματα περιβαλλοντικής διοίκησης. Τα υπόλοιπα πρότυπα από την 

οικογένεια εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, όπως είναι η ανάλυση του 

κύκλου ζωής, η επικοινωνία και ο έλεγχος. Η ανανέωση του ISO 14001 αναμένεται στο τέλος 

του 2015. 

Ως υποσύνολα του ISO 14000, τα περιβαλλοντικά συστήματα διοίκησης αποκτούν μια 

συστηματική προσέγγιση και παρέχουν εργαλεία για να ελέγξουν οι επιχειρήσεις την 

επίδραση των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο περιβάλλον.(Zeng, 

S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y. 2011) 

Το ISO 14001:2004 καθορίζει τα κριτήρια για ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης 

καιμπορεί να πιστοποιηθεί. Δεν δηλώνει απαιτήσεις για την περιβαλλοντική απόδοση, 

αλλάχαράσσειένα πλαίσιο πουμιαεταιρεία ή ένας οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να 

εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό περιβαλλοντικό σύστημα διοίκησης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από κάθε επιχείρηση ασχέτως δραστηριότητας ή πεδίου.  

Χρησιμοποιώντας το ISO 14001:2004 εξασφαλίζεται για την διοίκηση, τους εργαζομένους 

και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους ότι οι περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις μετριούνται 

καιβελτιώνονται. 

Τα οφέλη εφαρμόζοντας το ISO 14001:2004 μπορεί να συμπεριληφθούν στα κάτωθι: 

 Μείωση κόστους τηςδιαχείρισης των αποβλήτων 

 Εξοικονόμηση στην κατανάλωσηενέργειας και υλικών 

 Μείωση του κόστουςδιανομής 

 Βελτίωση της εταιρικής εικόναςμεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των πελατών 

καιτου κοινού.  

(http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm) 

ΣτηνΕλλάδατο 2013, πιστοποιήθηκαν κατά ISO 14001, 1025 επιχειρήσεις. Στο παρακάτω 

διάγραμμα παρουσιάζεται η σταδιακή αύξηση ζήτησης για πιστοποίηση κατά ISO 14001 στην 

Ελλάδα. 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
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Το ISO 9001και τοISO 14001 αδιαμφισβήτητα αποτελούν το σετ των προτύπων που έχουν 

την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί και άλλα πρότυπα 

συστήματα διοίκησης όπως είναι για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων –OHSAS 

18001, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα- SA 8000, για την ασφάλεια των 

πληροφοριών – ISO 28000. 

Σύμφωνα με τους Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009, τα τρία πιο διαδεδομένα πρότυπα 

Συστήματα Διοίκησης, τα οποία υιοθετούνται με την ακόλουθη σειρά από τους οργανισμούς 

είναι: το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας, το Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης και το 

Σύστημα Διοίκησης Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζόμενων. Από την έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε 176 Ισπανικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι το 22% των επιχειρήσεων 

που υιοθέτησαν τα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας, και Περιβάλλοντοςανέφεραν ότι έπειτα 

προχώρησαν στην υιοθέτηση του Συστήματος Διοίκησης Υγιεινής και Ασφάλειας. Τα 

ποσοστά για την υιοθέτηση άλλων Συστημάτων Διοίκησης, είναι πολύ μικρότερα. 

(Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009) 
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1.5 OHSAS 18001- Occupational Health and Safety Assessment Specification 

Επίσης το BSIδημιούργησε έναν οδηγό για την υγιεινή και την ασφάλεια, το BS8800 γνωστό 

ως OccupationalHealthandSafetyAssessmentSpecification (OHSAS) 18001, το οποίο ωστόσο 

δεν έχει ανακηρυχθεί από το ISOως παγκόσμιο πρότυπο. (Wright, 2000) 

Το OHSAS 18001 αναπτύχθηκε από οργανισμούς για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 

αγοράς σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρόλο που δεν είναι ένα επίσημα διεθνές ή 

παγκόσμια αναγνωρισμένο πρότυπο, έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς ως μια λογική 

και συμπληρωματική προσέγγιση.(MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003.) 

Το OHSAS 18001στοχεύει στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

εργασίας, ενώ παράλληλα προστατεύει και διατηρεί την ασφάλεια και την υγιεινή των 

εργαζομένων.  

Παρόλο που τοOHSAS 18001 δεν θέτει συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, ούτε δίνει 

λεπτομερείς οδηγίες για τον σχεδιασμό ενός συστήματος διοίκησης, είναι εφαρμόσιμο για 

όλες τις επιχειρήσεις ώστε:  

1) να εγκαθιστούν συστήματα υγιεινής και ασφάλειας για να μειώσουν τους κινδύνους για 

τους εργαζόμενους και των άλλων εμπλεκόμενων μερών, 

2) να εγκαθιστούν, διατηρούν και συνεχώς βελτιώνουν τα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας, 

3) να βεβαιώνουν τη συμμόρφωσης τους με τη δήλωση πολιτικής ως προς την υγιεινή και 

ασφάλεια,  

4) να αποδεικνύουν αυτές τις συμμορφώσεις, 

5) να ζητούν την πιστοποίηση του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας από εξωτερικούς 

οργανισμούς και 

6) να κάνουν αυτοπροσδιορισμό και δήλωση συμμόρφωσης εντός των προδιαγραφών. (Zeng, 

S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y. 2011& 2007) 

Το ερώτημα που γεννάται στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 2 ή και περισσότερα Πρότυπα 

Συστήματα Διοίκησης είναι αν θα πρέπει να τα εφαρμόσουν και να τα διαχειριστούν 

μεμονωμένα ή να επωφεληθούν με κάποιο τρόπο τις πιθανές συνέργειεςτους, ενοποιώντας 

τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης.(Bernardo, M., Casadesus, M., 

Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 
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1.6 Κίνητρα πιστοποίησης Πρότυπων Συστημάτων Διοίκησης 

Οι οργανισμοί έχουν πολλούς λόγους για να ξοδέψουν χρήμα και χρόνο στην εφαρμογή 

συστημάτων διοίκησης που έχουν τις απαιτήσεις που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα συστήματα 

διοίκησης. Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι: 

 Οι απαιτήσεις των πελατών: μερικοί οργανισμοί απαιτούν από τους προμηθευτές τους να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το ISO 9001 και το ISO 14001, με αποτέλεσμα πολλοί 

οργανισμοί να προχωρούν στην πιστοποίηση των συστημάτων επειδή θέλουν να διατηρήσουν 

τους πελάτες τους 

 Εμπόδια στο εμπόριο: ορισμένοι οργανισμοί αναμένουν να συναντήσουν εμπόδια στο 

εμπόριο, πολλά από τα οποία έχουν να κάνουν με το ISO 9001. Πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη 

συναντήσει τέτοια εμπόδια και έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση του ISO 14001 για να 

αποφύγουν τους ισχυρισμούς σχετικά με την οργάνωση και τις αντί-περιβαλλοντικές 

πρακτικές 

 Μείωση του κόστους ασφάλισης: πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόσχονται μείωση 

των ασφαλίστρων για τους οργανισμούς που έχουν το ISO 14001. Επίσης οι οργανισμοί 

διαρκώς προσπαθούν αν μειώσουν τη συχνότητα των ατυχημάτων για να περικόψουν τις 

αποζημιώσεις των εργαζομένων και των υπόλοιπων ασφαλίστρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 Το σωστό που πρέπει να γίνει: όπως πολλοί οργανισμοί υιοθετούν το ISO 9001 για να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Ποιότητας που χρησιμοποιούν,  

πολλοί οργανισμοί υιοθετούν το ISO 14001 για να αποδείξουν την ευαισθησία τους σε 

περιβαλλοντικά θέματα. Άλλοι οργανισμοί υιοθετούν του OHSAS 18001 για να αποδείξουν 

την δέσμευσή τους στην εγκαθίδρυση διαδικασιών που προστατεύουν τον εργαζόμενο στον 

χώρο εργασίας του. 

 Το έξυπνο που πρέπει να γίνει: μερικοί οργανισμοί υιοθετούν το OHSAS 18001 επειδή 

βλέπουν τις ομοιότητες που έχει με το ISO 14001 και θεωρούν την υποστήριξη της ανώτερης 

διοίκησης και της οργανωτικής δομής ως πολύτιμη ενίσχυση των προγραμμάτων Υγιεινής και 

Ασφάλειας. 

 Παραγωγική και λειτουργική μείωση κόστους: μερικοί οργανισμοί υιοθετούν τα ISO 9001, 

ISO 14001 και το OHSAS 18001 για να μειώσουν το παραγωγικό και λειτουργικό κόστος των 

οργανισμών. Κάθε εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή και λειτουργία 

σημαίνει μείωση των δαπανών, η οποία γίνεται καθαρό κέρδος που ενισχύει την κατώτατη 

γραμμή. (MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003.) 
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Τα πιο σημαντικά οφέλη της πιστοποίησης συστημάτων διοίκησης είναι η βελτίωση της 

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ικανοποίηση και η επικοινωνία με τους πελάτες, η 

ανάπτυξη της ομαδικότητας, η επικοινωνία των εργαζομένων, η διείσδυση σε νέες αγορές, η 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, η καλύτερη συνεργασία 

με προμηθευτές, η μείωση των επαναλαμβανόμενων εργασιών, η μείωση των επιστροφών και 

των παραπόνων. Ωστόσο τη χαμηλότερη βαθμολογία ως προς τα οφέλη έχει η ικανοποίηση 

και η συμμετοχή των εργαζομένων.(Gotzamani, 2005) 

Κεφάλαιο 2: Η ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης και των 

Προτύπων 

Πολύ συχνά οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με το παράδοξο, η διοίκηση να πρέπει να 

διαχειριστεί ταυτόχρονα συγκρουόμενα συμφέροντα, καθώς οι απαιτήσεις των διάφορων 

ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους αλλά και με τους 

στόχους του οργανισμού. Στην προσπάθεια τους οι οργανισμοί να διαχειριστούν με τον 

καλύτερο ποιοτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος όλες τις απαιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών, εφαρμόζουν το σύστημα Ολικής Ποιότητας, αλλά και άλλα 

επιχειρηματικά συστήματα αριστείας. Η ανάγκη βιωσιμότητας ενός οργανισμού καλύπτεται, 

μετασχηματίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές εισροές σε βελτιστοποιημένες διαδικασίες 

χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τις ανάγκες των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών. 

Βιωσιμότητα είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει το σύστημα του με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει την πληθώρα των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

διατηρώντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, χωρίς όμως να μειώσει την ποιότητα του, 

μέσω της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της απώλειας μελλοντικών ευκαιριών και των 

αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει στην κοινωνία εξαιτίας των εργασιών του.  

Υπό την ιδέα της Τριπλής κατώτατης γραμμής, το τριπλό Ρ (planet, people, profit), οι 

επιχειρήσεις δημιουργούν περισσότερη αξία μακροπρόθεσμα και αντιμετωπίζουν λιγότερα 

ρίσκα, εάν λάβουν υπόψη τους το περιβάλλον (planet), την κοινωνία (people) και την 

οικονομία (profit) σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που επικεντρώνονται μόνο στο κέρδος.  
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Η βιωσιμότητα απαιτεί μια συμμετοχική και ολιστική προσέγγιση όπου η βελτιστοποίηση του 

συστήματος είναι ο κύριος σκοπός από ότι είναι η επιδείνωση μίας λειτουργίας σε μια 

προσπάθεια βελτίωσης άλλων. Η ολιστική προσέγγιση καλύπτει όλες τις πτυχές του 

συστήματος διοίκησης κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, μέσω της συμμετοχής όλων των 

λειτουργιών του οργανισμού. 

Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, η βιωσιμότητα σε έναν οργανισμό επιτυγχάνεται μέσω 

των συνεργειών τριών αξόνων: 1) την ανάλυση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, ελέγχοντας 

τα  υλικά και τις διαδικασίες για να διαβεβαιωθεί ότι δεν εμπλέκονται μη βιώσιμα υλικά και 

διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, 2) την επιχειρησιακή αριστεία, η οποία μειώνει τα 

κόστη και τις σπατάλες και βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και 3) την 

ενσωμάτωση των  βελτιωμένων και τελειοποιημένων διαδικασιών των επιμέρους συστημάτων 

διαχείρισης, ώστε να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.(Asif, M., 

deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 2008) 

Για να λειτουργήσει ένα σύστημα διοίκησης αποτελεσματικά θα πρέπει η διοίκηση και ο 

οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τις αλλαγές και τις διασυνδέσεις μεταξύ των 

συστημάτων. Η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων επιφέρει την κατάλληλη σύνδεση και 

την συνεχή βελτίωση των συστημάτων. Για παράδειγμα ένα σύστημα διοίκησης ποιότητας 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, το 

μάρκετινγκ, το οικονομικό, το στρατηγικό , την παραγωγή και τις πωλήσεις. Επίσης ένα 

σύστημα διοίκησης ποιότητας ενός οργανισμού αλληλεπιδρά με συστήματα διοίκησης 

ποιότητας και υποσυστήματα άλλων οργανισμών, των πελατών του ή και των προμηθευτών 

του.  

Συνδέοντας δύο συστήματα διοίκησης με έναν τρόπο που έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουν την 

ανεξαρτησία τους το ένα ή και τα δύο, σημαίνει ότι αυτά τα συστήματα είναι ολοκληρωμένα. 

Η ενοποίηση των συστημάτων οδηγεί σε ένα δυνατό και πιο περιεκτικό σύστημα διοίκησης. Η 

μορφή της ενοποίησης ποικίλει ανάλογα με το σκοπό και τον έλεγχο της διοίκησης που 

εμπλέκεται.  

Το «σύστημα των συστημάτων» ονομάζεται η διασύνδεση ή η ολοκλήρωση συστημάτων που 

μπορεί να σχετίζονται και να αλληλεπιδρούν όπως είναι το σύστημα διοίκησης ποιότητας και 

το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε έναν οργανισμό.  
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Με το  «σύστημα των συστημάτων» μεμονωμένα συστήματα  διασυνδέονται χωρίς να 

εγκαταλείπουν τις ατομικές τους ταυτότητες, σχεδιάζονται και διαχειρίζονται σαν ένα 

μεμονωμένο σύστημα, χωρίς να καταπατά αδικαιολόγητα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Τα 

ενοποιημένα συστήματα ασχέτως της μορφής τους έχουν πάντα ως στόχο ένα πιο 

αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης. (Karapetrovic&Willborn 1998a) 

Ερευνώντας την βιβλιογραφία τα συστήματα αυτά μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα σύστημα 

διοίκησης: ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης. Οι ορισμοί για την διαδικασία της 

ολοκλήρωσης και τα αποτελέσματα του συστήματος, ποικίλουν, όχι μόνο γιατί εξαρτάται από 

την κατάσταση κάθε οργανισμού αλλά και από το είδος των μελετών που έχουν γίνει πάνω 

στην ολοκλήρωση των συστημάτων.  

Οι Beckmerhagen, I.A., Berg, H.P., Karapetrovic, S.V. &Williborn, W. 2003, παρουσιάζουν 

την ολοκλήρωση ως «μια διαδικασία συγκρότησης διαφόρων λειτουργικών συστημάτων 

διοίκησης, σε ένα και περισσότερο αποτελεσματικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης».  

Σύμφωνα με τους Karapetrovic, S., &Willborn, W., 1998a και Karapetrovic, S., 2003, ένα  

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης χαρακτηρίζεται από την απόλυτη απώλεια της 

ταυτότητας των υποσυστημάτων και μπορεί να οριστεί «από ένα σύνολο ασύνδετων 

διαδικασιών που μοιράζονται μια δεξαμενή από ανθρώπινους πόρους, πληροφορίες, υλικά, 

οδηγίες και οικονομικούς πόρους με σκοπό να επιτύχουν μια σύνθεση των στόχων που 

σχετίζονται  με την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών».  

Συνδυάζοντας όλους αυτούς τους ορισμούς οιBernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., 

Heras, I., 2009 συνοψίζουν την ολοκλήρωση των συστημάτων ως μια διαδικασία που συνδέει 

διαφορετικά Συστήματα Διοίκησης σε ένα μοναδικό Σύστημα Διοίκησης με κοινούς πόρους 

και με κοινό στόχο να βελτιώσουν την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.Τα κύρια 

στοιχεία που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των συστημάτων είναι: η στρατηγική 

ολοκλήρωσης, η μεθοδολογία και ο βαθμός ολοκλήρωσης. (Bernardo, M., Casadesus, M., 

Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 

Και τα τρία πρότυπα για την διοίκηση ποιότητας, του περιβάλλοντος και της υγιεινής και 

ασφάλειας, περιλαμβάνουν τις ίδιες βασικές αρχές και κοινή δομή, καθώς και τα τρία 

απαιτούν τήρηση εγγράφων, συνεχή βελτίωση μέσω διορθωτικών και προληπτικών 

ενεργειών, ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου, έλεγχο των εγγράφων και των δεδομένων και 

δήλωση πολιτικής. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των προτύπων, τα οποία 

μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα διοίκησης χωρίς να υπάρχουν διπλές εγγραφές. 
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Συνδυάζοντας τα τρία διαφορετικά συστήματα διοίκησης  υπάρχουν επιπλέον πολλά 

οικονομικά οφέλη από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχειρήσεις, αποδοτικότερη 

χρήση των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία ομαδικής κουλτούρας, αποφεύγοντας την 

τμηματοποίηση.(Wright, 2000) 

Από έρευνες που έχουν γίνει αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια τάση, οι επιχειρήσεις να 

προχωρούν στην Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης που υιοθετούν, ώστε να 

αποκομίσουν το μέγιστο των ωφελειών που μπορεί να προκύψουν από τις συνέργιες αυτών. 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα δημοφιλέστερα πρότυπα συστήματα διοίκησης που 

επιλέγουν οι επιχειρήσεις να ενοποιήσουν σε ένα ολοκληρωμένο είναι το ISO 9001, τοISO 

14001 και τοOHSAS 18001. 

Σε 176 επιχειρήσεις της έρευναςπου πραγματοποιήθηκε στην Καταλονία της Ισπανίας, των 

Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009, το 85% των επιχειρήσεων είχαν προχωρήσει σε 

διασταυρούμενη ολοκλήρωση και μόνο το υπόλοιπο 15% δεν είχε προχωρήσει σε 

ολοκλήρωση των πρότυπων συστημάτων διαχείρισης.  

Το 63% των επιχειρήσεων, από τις οποίες είχαν προχωρήσει σε ολοκλήρωση των 

συστημάτων, τα συστήματα τα οποία ολοκλήρωσαν, ήταν της ποιότητας και του 

περιβάλλοντος και το 12% είχαν προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συστημάτων ποιότητας, 

περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. Το πρότυπο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

είχε ολοκληρωθεί μόνο στο 3% των επιχειρήσεων.  

Επίσης στην έρευνα των Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007 που πραγματοποιήθηκε σε 104 

Κινέζικες επιχειρήσεις, προκύπτει ότι το 59% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

είχαν προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συστημάτων διοίκησης, ενώ στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε 28 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι Douglas, A., Glen, D., 2000, 

προκύπτει ότι το 71% των επιχειρήσεων είχαν ολοκλήρωση «κάποια στοιχεία των 

συστημάτων ποιότητας και περιβάλλοντος». (Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009) 

Ένας οργανισμός μπορεί να πάρει πίσω ένα μεγάλο ποσοστό από τις επενδύσεις του, 

αξιοποιώντας τις ομοιότητες μεταξύ των τριών προτύπων και ολοκληρώνοντας τα συστήματα 

ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας. Ορισμένοι οργανισμοί έχουν επιτυχημένα 

ολοκληρώσει μέρη των συστημάτων ή όλα τα συστήματα διοίκησης, ο κάθε ένας οργανισμός 

έχει σημαντικές επιστροφές από την μείωση του λειτουργικού κόστους, την περιπλοκότητα 

των συστημάτων διοίκησης και του χρόνου που απαιτείται για να διαχειρίζεται τις 

διαδικασίες. 
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Αυτοί οι οργανισμοί έχουν επίσης ανακαλύψει ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων πολλές 

φορές βελτιώνετε μέσα από την ολοκλήρωση της περιγραφής θέσης, των οδηγιών και 

προτεραιοτήτων που εφαρμόζονται. (MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003) 

 

2.1 Δυσκολίες ολοκλήρωσης 

Ενώ η ολοκλήρωση φέρνει πολλά οφέλη στην επιχείρηση, ωστόσο υπάρχουν κάποιες 

δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εφαρμογής της, οι οποίες θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για την καλύτερη διαχείριση της ολοκλήρωσης και τις αξιοποίησης στο 

μέγιστο των ωφελειών της. (Karapetrovic&Willborn 1998a) 

Η ολοκλήρωση βασίζεται σε ένα αριθμό παραγόντων όπως είναι το κόστος, η εξειδίκευση και 

η διαθεσιμότητα των πόρων. Αυτοί οι παράγοντες προκαλούν πολυπλοκότητα στη φύση της 

επιχείρησης - είτε όταν η διοίκηση αναζητά την ευθυγράμμιση ορισμένων προτύπων είτε την 

πλήρη ολοκλήρωση όλων των συστημάτων διοίκησης - και στη λειτουργική φύση της 

επιχείρησης.  

Οι δυσκολίες στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διοίκησης που εμφανίζονται περισσότερο στη βιβλιογραφία είναι(Asif, M., deBruijin, E.J., 

Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 2009): 

 Η διαφορετική φύση των ανεξάρτητων προτύπων: 

Σύμφωνα με τους Asif, M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 

2009,τα ανεξάρτητα συστήματα διοίκησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης έχουν 

την δική τους εστίαση. Το σύστημα ποιότητας είναι το παλαιότερο σύστημα διοίκησης που 

σκοπό έχει την ικανοποίηση του πελάτη. Το περιβαλλοντικό σύστημα διοίκησης είναι 

προσανατολισμένο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της μόλυνσης και 

το OHSAS 18001 αποσκοπεί στους προληπτικούς ελέγχους των ρίσκων και των κινδύνων για 

να βελτιώσουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  

Καθώς τα ξεχωριστά συστήματα διοίκησης προορίζονται για διαφορετικούς σκοπούς και 

καθώς ποικίλουν στην σύνθεση τους και των πεδίων εφαρμογής τους, προκαλούνται 

δυσκολίες στην διαδικασία ενσωμάτωσής τους ως ένα σύστημα διοίκησης.Οι 

Karapetrovic&Willborn 1998a σημειώνουν ότι τα πρότυπα ISO 9001 και EMS 14001 είναι 

ανεπαρκώς εναρμονισμένα. 
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ΟοργανισμόςISOδημιούργησε πρότυπα για την ποιότητα και το περιβάλλον, όχι όμως για την 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων(Asif, M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, 

C., Steenhuis, H.-J., 2009)  

Σύμφωνα με τους MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003 υπάρχουν περιορισμοί στον 

βαθμό ολοκλήρωσης των προτύπων. Για παράδειγμα το ISO 14001:1996 και το OHSAS 

18001:1999 είναι εξαιρετικά συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν, ωστόσο 

μερικές απαιτήσεις των συστημάτων αυτών δεν μπορούν εύκολα ενσωματωθούν με το 

υπάρχων σύστημα ποιότητας. 

Παρόλο που οι οργανισμοί μπορούν να ολοκληρώσουν τα συστήματα τους, θα πρέπει να 

συμβουλευτούν έναν ειδικό για να διαβεβαιώσουν ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις των 

προτύπων έχουν αναγνωριστεί, πληρούνται και συνεχώς βελτιώνονται (MacDonald, M., 

Mors, T.A., Phillips, A. 2003). 

Και από την έρευνα των Simon, Karapetrovic&Casadesus 2012 σε 176 επιχειρήσεις στην 

Καταλονία προκύπτει, ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή των προτύπων και της 

πιστοποίησης τους, με μεγαλύτερο ποσοστό στις διαφορές στα κοινά σημεία των 

προτύπων(Simon, A., Karapetrovic, S., Casadesus, M., 2012b). 

 Αντίσταση εργαζομένων 

Η αντίσταση των εργαζομένων στις αλλαγές είναι ένα καλά τεκμηριωμένοφαινόμενοστην 

οργανωσιακή ψυχολογία που επηρεάζει την εφαρμογή ενός νέου συστήματος. Εξαιτίας αυτής 

της αντίστασης στην αλλαγή, είναι δύσκολο για τους υπευθύνους να επικοινωνήσουν κα να 

εξηγήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων στους εργαζόμενους, όπως επίσης να εξηγήσουν 

πως τα συστήματα μπορούν να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο με άλλα συστήματα. 

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζομένων(Asif, M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 

2009). 

Η συμπεριφορά κ η στάση των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την 

επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων ISO 9001 και ISO 14001. Είναι γνωστό ότι οι 

άνθρωποι δεν τους αρέσει να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνηθίσει να κάνουν 

κάτι και είναι αρνητικοί σε διαδικασίες που επιφέρουν αλλαγές. Η χρήση ενός συστήματος 

απαιτεί αρκετό έξτρα χρόνο, ειδικότερα στην προετοιμασία των εγγράφων που περιγράφουν 

όλες τις δραστηριότητες σε λειτουργικό επίπεδο.  
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Αν τα συστήματα διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος λειτουργούν παράλληλα σε μια 

επιχείρηση, η ξεχωριστή λειτουργία τους ίσως να δημιουργήσει διπλό φόρτο εργασίας και να 

προκαλέσει την αντίσταση των εργαζομένων. (Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007) 

 Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να οφείλεται επίσης και στο αίσθημα της απώλειας 

«εξουσίας» της εργασίας των εργαζομένων όταν γίνεται ενοποίηση των συστημάτων(Asif, 

M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 2009).  

Αν ήδη υπάρχει ένα σύστημα ποιότητας για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι των συστημάτων 

περιβάλλοντος και ασφάλειας αντιστέκονται να εντάξουν τις απαιτήσεις των δικών τους 

συστημάτων στο σύστημα ποιότητας.Αντίστοιχα και οι υπεύθυνοι των συστημάτων ποιότητας 

αντιστέκονται στο να εντάξουν στοιχεία που πιθανόν «να μολύνουν» το σύστημα ποιότητας 

καθώς δεν έχουν σχέση με την ποιότητα του προϊόντος.(MacDonald, M., Mors, T.A., 

Phillips, A. 2003) 

Η αντίσταση των εργαζομένων ήταν η κύρια δυσκολία που εντοπίστηκε σύμφωνα με την 

έρευνα των Asif, M. Fisscher, O.A.M., deBruijin, E.J., Pagell, M., 2010b, που 

πραγματοποίησαν σε 4 επιχειρήσεις στο Πακιστάν. Ο λόγος της αντίστασης ήταν ότι η 

ολοκλήρωση έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο εργασίας των εργαζομένων, επίσης 

δημιουργήθηκε φόβος ότι θα χάσουν την αυτονομία της εργασίας τους μετά την ολοκλήρωση. 

Ωστόσο αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν εφαρμόζοντας εκτεταμένη εκπαίδευση- ένας 

σημαντικός παράγοντας ολοκλήρωσης και στις 4 επιχειρήσεις. 

 Έλλειψη πόρων 

Η έλλειψη οικονομικών και γνωστικών πόρων είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην 

ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων διοίκησης και στην εφαρμογή τους. Η ολοκλήρωση 

διαφορετικών συστημάτων διοίκησης είναι μια προσέγγιση που δεν προκύπτει εύκολα, καθώς 

απαιτεί ειδική προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης και των εργαζομένων, καθώς και την 

κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Επιπλέον κόστος απαιτείται για την 

απόκτηση πιστοποίησης των προτύπων από τους οργανισμούς πιστοποίησης, στο οποίο 

πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν (Asif, M., deBruijin, 

E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 2009). 

Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού συστήματος για παράδειγμα σημαίνειαντικατάσταση όλου 

του παλιού εξοπλισμού που μολύνει το περιβάλλον, το οποίο είναι ένα μεγάλο οικονομικό 

βάρος για την επιχείρηση. (Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007) 
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Η εσωτερική διατήρηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος απαιτεί 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για τα 

συστήματα διοίκησης (Asif, M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, 

H.-J., 2009).  

Σύμφωνα με τους Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007,δημιουργείται περιπλοκότητα στην 

εσωτερική διοίκηση.Όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν παράλληλα συστήματα θα πρέπει να 

ορίσουν αντιπροσώπους, να δημιουργήσουν διαδικασίες και να εκπαιδεύσουν τους 

εργαζόμενους ξεχωριστά. (Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007).  

Σύμφωνα με την έρευνα των Asif, M. Fisscher, O.A.M., deBruijin, E.J., Pagell, M., 2010b που 

πραγματοποίησαν σε 4 επιχειρήσεις στο Πακιστάν,μια από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκε 

στις επιχειρήσεις, ήταν ότι ενώ οι εσωτερικοί ελεγκτές ήταν εκπαιδευμένοι για τα συστήματα 

ποιότητας και περιβάλλοντος, δεν είχαν την ικανότητα να αξιολογούν ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διοίκησης. 

Επίσης από τα αποτελέσματα της έρευνα που πραγματοποίησαν οι Simon, 

Karapetrovic&Casadesus 2012, σε 176 επιχειρήσεις στην Καταλονία που είχαν υιοθετήσει το 

ελάχιστο σε πρότυπα το ISO 9001 και το ISO 14001, προκύπτει ότι μια από τις δυσκολίες που 

εμφανίστηκαν στις επιχειρήσεις της έρευνας κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης ήταν η 

έλλειψη πόρων, με μεγαλύτερο ποσοστό στην έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων. 

 Έλλειψη στρατηγικής για την ολοκλήρωση 

Η έλλειψη ενός επίσημου συστήματος διοίκησης και στρατηγικής για την ολοκλήρωση των 

συστημάτων διοίκησης είναι ένα ακόμη εμπόδιο για την εφαρμογή του. Εμπειρικές έρευνες 

όπως των Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007 στην Κίνα και των Zutshi, A., &Sohal, A.S., 2005 

στην Αυστραλία, αποκαλύπτουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς γνώσης και εξειδίκευσης για 

την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπεύθυνοι διευθυντές, ακόμα και αν έχουν ισχυρή προσωπική 

δέσμευση για την εφαρμογή ενόςολοκληρωμένου σύστημα διοίκησης, δεν έχουν άλλη επιλογή 

εκτός από το να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των διαφορετικών συστημάτων βασιζόμενοι 

στις αντιλήψεις και την εμπειρία τους (Asif, M., deBruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, 

C., Steenhuis, H.-J., 2009). 
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 Αύξηση της γραφειοκρατίας 

Είναι χαρακτηριστικό στο ISO 9001 να δίνεται έμφαση στο «να κάνεις ότι έχει γραφτεί» και 

«να γράφεις ότι κάνεις». Κάθε στοιχείο του ISO 9001 υποστηρίζεται από έντυπα διαδικασιών, 

οδηγίες εργασίας και αρχεία ποιότητας(Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007). 

 Σύμφωνα με τους MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003, υπάρχει μια τάση από τις 

επιχειρήσεις για ανάπτυξη πολλών εγγράφων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που τείνουν 

να συνθέτουν μεγάλες και περίπλοκες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες σπάνια 

χρησιμοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αρνητική στάση των εργαζομένων, καθώς 

θεωρούν ότι τα έγγραφα και οι οδηγίεςαυτές είναι αρκετά περίπλοκες και τους δυσκολεύουν 

να κάνουν την δουλειά τους. 

Τα συστήματα ποιότητας έχουν κοινές αρχές και αποτελούνται από κοινά στοιχεία όπως είναι 

α) πολιτική, β) σκοποί και στόχοι, γ) οργάνωση, δ) τεκμηρίωση, ε) προγραμματισμό, στ) 

διαδικασίες, η) εγγραφές, θ) ελέγχους και ι) αναθεώρηση. Η τεκμηρίωση χρησιμοποιείται για 

την επικοινωνία, την λειτουργία, την ανίχνευση και την αξιολόγηση.  

Ενώ τα πρότυπα συστήματα διοίκησης χαρακτηρίζονται από κοινά στοιχεία, λειτουργούν 

ανεξάρτητα. Δεν είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις ενέργειες και τις 

διαδικασίες που επηρεάζουν την ποιότητα και το περιβάλλον. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, 

το σύστημα διοίκησης μπορεί να παγιδευτεί στη γραφειοκρατία με περιορισμένη 

αποδοτικότητα. (Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007) 

Σε εμπειρικό επίπεδο σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνα τωνAsif, M. Fisscher, O.A.M., 

deBruijin, E.J., Pagell, M., 2010bαναδεικνύεται ότι ενώ η ολοκλήρωση μπορεί να μειώσει την 

γραφειοκρατία μέσα στην επιχείρηση και να αναπτύξει λιτές διαδικασίες, παρατηρήθηκε ότι 

δημιουργήθηκαν μακροσκελή και περίπλοκες οδηγίες εργασίας, οι οποίες έκαναν το σύστημα 

πιο περίπλοκο. Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε μετά από έναν αριθμό εσωτερικών ελέγχων και 

επανεξέταση της διαχείρισης. 
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 Δημιουργία ασύμβατης κουλτούρας 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν οι Zeng, S., Shi, J. &Lou, G., 2007 σε 104 Κινέζικες 

επιχειρήσεις ένα από τα κύρια προβλήματα που εμφανίζονται όταν εφαρμόζονται παράλληλα 

πολλαπλά συστήματα είναι η δημιουργία ασύμβατης κουλτούρας. Ηοργανωσιακή κουλτούρα 

αναφέρεται στα πιστεύω, τις αξίες και τον τρόπο που μαθαίνει από τις εμπειρίες της μια 

επιχείρηση κατά την διάρκεια της πορείας της. Υπάρχει σχέση μεταξύ του σκοπού της 

επιχείρησης και της κουλτούρας και η διαφορές στον σκοπό μπορεί να οδηγήσουν σε 

υποκουλτούρες μέσα στον οργανισμό. Οι διαφορές είναι πιο εμφανής στο ISO 9001 από ότι 

είναι στο ISO 14001 και OSHSA 18001.  

Όταν εφαρμόζεται το ISO 9001, η δήλωση αποστολής συμπεριλαμβάνει την δήλωση 

διαδικασιών ποιότητας που διασφαλίζουν ποιότητα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

πελατών. Η δήλωση πιθανόν να είναι λιγότερη σημαντική για αυτούς που δεν εμπλέκονται με 

το σύστημα ποιότητας, από ότι σε αυτούς που εμπλέκονται. Αυτοί που δεν εμπλέκονται ίσως 

να αναπτύξουν μια διαφορετική κουλτούρα βασιζόμενη στην απλή κατανόηση από ότι με 

αυτούς που εμπλέκονται. Πολύ περισσότερο αυτοί που εμπλέκονται με το  ISO 14001 και το 

OSHSA 18001 ίσως να αναπτύξουν την αντίστοιχη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική 

διοίκηση και στην διοίκηση για την ασφάλεια αντίστοιχα. Αυτά τα διαφορετικά 

υποσυστήματα ίσως να εμποδίσουν την ανάπτυξη μια κοινής ισχυρής κουλτούρας στην 

επιχείρηση, η οποία θα έδινε έμφαση στην συνεργασία και την συμμετοχή. (Zeng, S., Shi, J. 

&Lou, G. 2007) 

Επιπρόσθετα  μερικά από τα κύρια προβλήματα που εμφανίζονται όταν εφαρμόζονται 

παράλληλα πολλαπλά συστήματα είναι, σύμφωνα με τις έρευνες των Zeng, S., Shi, J. &Lou, 

G. 2007, σε 104 Κινέζικες επιχειρήσεις και των Asif, M. Fisscher, O.A.M., deBruijin, E.J., 

Pagell, M., 2010b, σε 5 επιχειρήσεις στο Πακιστάν: 

 Η αργή ανταλλαγή πληροφοριών: 

Ηροη πληροφοριών είναι σημαντική για την επικοινωνία, καθώς περιλαμβάνει την απόκτηση, 

την παραγωγή, την προετοιμασία, την οργάνωση, τη διάδοση, την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. 

Η ροή των πληροφοριών χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή ενός αριθμού μηνυμάτων μέσα 

στην επιχείρηση και από έναν αριθμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την ανταλλαγή κάθε μηνύματος. Η αβεβαιότητα και η αναξιοπιστία των 

πληροφοριών δημιουργούν προβλήματα στην ροή των πληροφοριών. 
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Όταν τα συστήματα διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος λειτουργούν παράλληλα, η 

διαχείριση των διαδικασιών από τους εσωτερικούς ελεγκτές προς το φορέα πιστοποίησης για 

τα δύο συστήματα, είναι επίσης παράλληλα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών. (Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007) 

 Τα διασταυρούμενα συμφέροντα 

Μια άλλη δυσκολία που μπορεί να παρουσιαστεί είναι ότι μερικές απαιτήσεις ορισμένων 

εμπλεκόμενων μερών μπορεί να προωθούνται περισσότερο από απαιτήσεις άλλων, όπως να 

δίνεται περισσότερο προσοχή για την ποιότητα από ότι στο περιβάλλον, στη υγιεινή και 

ασφάλεια και στη κοινωνική εταιρική ευθύνη. Αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται κατά την 

διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και των αναθεωρήσεων με αποτέλεσμα να μπορούν να 

αντιμετωπίζονται αντίστοιχα. (Asif, M. Fisscher, O.A.M., de Bruijin, E.J., Pagell, M., 

2010b) 

Οι Simon, Karapetrovic&Casadesus 2012 ακόλουθα μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν 

σε 176 επιχειρήσεις στην Καταλονία εκτός των υπολοίπων δυσκολιών ολοκλήρωσης των 

συστημάτων διοίκησης που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εντοπίζουν καιτις εξής επιπλέον 

δυσκολίες: 

 Την έλλειψη παρακίνησης των εργαζομένων και 

 την έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης (Simon, A., Karapetrovic, S., Casadesus, M., 

2012b) 

 

2.2 Οφέλη ολοκλήρωσης 

Το ISO 9000 είναι ένα πρότυπο που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενός οργανισμού για το σύστημα ποιότητας του. Η ποιότητα ωστόσο δεν εξασφαλίζεται μόνο 

μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός οργανισμού, αλλά και από την προστασία του 

περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το ISO 14001 ακολούθησε τοISO 9000. Και τα 

δύο πρότυπα έχουν τις ίδιες ρίζες και στόχους, με αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί να 

συνδυάζουν τις ομοιότητες αυτών των προτύπων είτε με την ενοποίηση τους είτε με την 

απόλυτη συγχώνευση. Ένα συνδυασμένο σύστημα των συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνει 

και άλλα συστήματα διοίκησης όπως είναι η υγιεινή και η ασφάλεια, ο έλεγχος, η εκπαίδευση 

και η λογιστική.Όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να διαχειριστούν για την αποτελεσματική 

επίτευξη των επιμέρους στόχων και  παράλληλα με την επίτευξη των στόχων του συνολικού 

συστήματος.(Karapetrovic&Willborn 1998a) 
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Μερικά από τα οφέλη των ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης είναι: 

 Βελτίωση στην ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας 

 Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης 

 Βελτίωση των εσωτερικών μεθόδων διοίκησης και των διασταυρούμενων ομάδων 

εργασίας 

 Υψηλότερη παρακίνηση εργαζομένων και λιγότερες διφορούμενες συγκρούσεις 

 Μείωση των πολλαπλών ελέγχων 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην 

αγορά και στην κοινωνία 

 Μείωση του κόστους και αποτελεσματικότερο ανασχεδιασμό(Karapetrovic&Willborn 

1998a) 

Σύμφωνα με τους McDonald, Mors&Phillips 2003, τα σημαντικότερα οφέλη από την 

Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης είναι: 

 Ομοιότητες μεταξύ των ποιοτικών, περιβαλλοντικών και υγιεινής και ασφάλειας 

συστημάτων: και των τριών η φιλοσοφία είναι ευθυγραμμισμένη. Παρόλο που έχουν 

διαφορετικούς στόχους και ελέγχους, η δομή και η προσέγγιση για την συμμόρφωση στους 

κανόνες είναι παρόμοια. 

 Απλούστευση των συστημάτων: οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται σε έναν οργανισμό 

με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μπορούν να αποδώσουν στην εργασίας τους 

χρησιμοποιώντας ένα σετ από οδηγίες από ότι πολλαπλές, οι οποίες πολλές φορές είναι 

αντίθετες και έγγραφα από διαφορετικά συστήματα διαχείρισης. Η σύγχυση περιορίζεται όταν 

οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πότε να χρησιμοποιήσουν κάθε έγγραφο και κάτω από ποιες 

συνθήκες. Η πιθανότητα επίσης τα έγγραφα διαφορετικών συστημάτων να έρχονται σε 

αντίθεση μειώνεται. Μια μοναδική διαδικασία εκπαίδευσης για τους νέους εργαζόμενους 

τυπικά μειώνει τις αντιθέσεις. 

 Περιορισμός των πόρων: ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και των 

τριών προτύπων μειώνει τους πόρους που απαιτούνται για να αναπτυχθεί, να εφαρμόζει και να 

διατηρεί ξεχωριστά συστήματα. Διατηρώντας ενιαία διαδικασία για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων, τον έλεγχο των εγγράφων, την επανεξέταση της διαχείρισης και τις διορθωτικές 

και προληπτικές ενέργειες απαιτούνται λιγότεροι πόροι από το να αναπτύξεις και να 

διατηρήσεις πολλαπλές διαδικασίες για να επιτύχεις τους ίδιους σκοπούς. 
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 Βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης: ένα επίσημο σύστημα το οποίο βοηθά στο να 

εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και κίνδυνοι, μπορεί να μειώσει ή και να περιορίσει τα 

παράπονα των πελατών, τη μη συμμόρφωση των προϊόντων, τα ατυχήματα και τα περιστατικά 

ασθενειών στο χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα περιορίζοντας τους κινδύνους που έχουν να 

κάνουν με την ποιότητα, μπορεί επίσης να μειώσει τα κόστη που έχουν να κάνουν με τους 

περιβαλλοντικούς καθαρισμούς, με τους τραυματισμούς στον χώρο εργασίας, τις ασθένειες, 

τους θανάτους και τα πρόστιμα συμμόρφωσης στους κανονιστικούς οργανισμούς. 

 Ολοκλήρωση των ποιοτικών, περιβαλλοντικών και υγιεινής και ασφάλειας στόχων με τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού: αυτή η προσπάθεια περιορίζει την ιδέα ότι η 

ποιότητα, τα περιβαλλοντικά θέματα και η ασφάλεια είναι ξεχωριστά ή όχι σημαντικά μέρη 

μιας επιχείρησης. 

 Ένα καθιερωμένο πλαίσιο για συνεχή βελτίωση των συστημάτων ποιότητας, 

περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας: η διοίκηση δεν θέτει μόνο στόχους για τα 

συστήματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας, αλλά επίσης τα αναθεωρεί 

συχνά με εσωτερικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσει την πρόοδο που έχουν επιτύχει. Η 

διοίκηση επίσης εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση. Ένα επίσημο σύστημα που ενεργεί 

διορθωτικά και προληπτικά, εντοπίζει τρόπους να βελτιώσει το σύστημα του και να 

διαβεβαιώσει ότι όλες οι ενέργειες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές.(MacDonald, M., 

Mors, T.A., Phillips, A. 2003.) 

 Μείωση του χρόνου υιοθέτησης ενός προτύπου συστήματος διοίκησης: Σε εμπειρικό 

επίπεδο σύμφωνα με την έρευνα των Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009 σε 176 Ισπανικές 

επιχειρήσεις, ο μέσος χρόνος εφαρμογής για το πρώτο πρότυπου που θα υιοθετήσει μια 

επιχείρηση είναι 19 μήνες, με το ενδιάμεσο 18 μήνες και  για το δεύτερο είναι 15 μήνες, με το 

ενδιάμεσο 11 μήνες. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την 

εφαρμογή των προστιθέμενων, κάθε φορά προτύπων στην επιχείρηση μειώνεται.  

Επίσης ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι όταν τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας και περιβάλλοντος εφαρμόζονται μαζί σε έναν οργανισμό, ο μέσος χρόνος 

εφαρμογής τους είναι 13,8 μήνες, συγκρίνοντας με το μέσο συνολικό χρόνο που θα 

χρειαζόταν αν εφαρμόζονταν το ένα μετά το άλλο σε μια άλλη επιχείρηση, ο οποίος θα ήταν 

33,5 μήνες. Για τα περισσότερα πρότυπα και τις περισσότερες επιχειρήσεις, ο χρόνος 

εφαρμογής από την υιοθέτηση ενός προτύπου στο επόμενο είναι κατά προσέγγιση 6 μήνες στο 

χρόνο. (Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009) 
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Σύμφωνα με τους Zeng, Xie, Tam&Shen 2011 σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 66 

επιχειρήσεις στην Κίνα, τα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση των Συστημάτων 

Διοίκησης είναι: 

1) μείωση της γραφειοκρατίας: και τα τρία συστήματα διοίκησης, ISO 9001, ISO 14001 και 

OHSAS 18001 απαιτούν τεκμηρίωση των διαδικασιών, των οδηγιών και των ελέγχων, το 

οποίο οδηγεί σε πολλαπλά έγγραφα. Η Ολοκλήρωση των συστημάτων μπορεί να μειώσει 

τηγραφειοκρατική εργασία. 

2) μείωση του κόστους διοίκησης και μείωση της πολυπλοκότητας της εσωτερικής διοίκησης: 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης μπορεί να μειώσει τα κόστη διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένου και των πόρων που απαιτούνται για να διαχειριστούν αυτά τα 3 

συστήματα. Επίσης μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της επικάλυψη των πολιτικών, των 

διαδικασιών και των εγγραφών, που οδηγούν στην μείωση της προσπάθειας εφαρμογής και 

διατήρησης του ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης. Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις έχουν 

ξεχωριστά τμήματα και ομάδες εργαζομένων για διαφορετικά συστήματα διοίκησης, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές φορές αντιθέσεις στην λειτουργία της επιχείρησης. 

Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης, μια συγκεκριμένη οργανωτική 

δομή μπορεί να συντονίζετε και να μεταφέρεται από τους επικεφαλής, στους εργαζόμενους 

στην πρώτη γραμμή, ώστε να επιτευχθούν οι απαιτήσεις των διαφορετικών συστημάτων 

διοίκησης και καθώς τα πρότυπα θα εναρμονίζονται θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για 

ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης και της μείωσης των διοικητικών αντιθέσεων. 

3) απλούστευση της διαδικασίας πιστοποίησης: τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 

18001 πιστοποιούνται από διαφορετικούς οργανισμούς πιστοποίησης, γεγονός που προκαλεί 

δυσκολίες στην εφαρμογή τους μέσα σε μια επιχείρηση, καθώς ο κάθε οργανισμός 

πιστοποίησης έχει τις δικές του απαιτήσεις. Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών μπορεί να 

γίνει με ένα συνδυασμό των ελέγχων προς τους πελάτες τους.  

Παρόλο που οι έλεγχοι για τα πρότυπα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας 

είναι διαφορετικοί, οι διαδικασίες είναι σχεδόν ίδιες. Αφού αναγνωριστούν οι στόχοι των 

ελέγχων, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μερών που εμπλέκονται, ο έλεγχος ξεκινά με τον 

σκοπό που τον προσδιορίζει και με ένα πλάνο ελέγχου. Ακόλουθα, οι ελεγκτές εκτελούν 

προγράμματα ελέγχου και αναφορές και εγγραφές υποβάλλονται στους πελάτες. Χωρίς την 

ολοκλήρωση των συστημάτων, αυτό θα προκαλούσε χάσιμο σε χρόνο και πόρους.  
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Εκτός από την επικέντρωση στη βελτίωση ενός συνολικού συστήματος, τα ενοποιημένα 

συστήματα ελέγχου θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση χρήματος, στην καλύτερη κατανομή 

και ανάπτυξη των ανθρώπινων, υλικών και πληροφοριακών πόρων. Επιπλέον η προσέγγιση 

ενοποίησης λύσεως προβλημάτων θα οδηγούσε στην αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας με τα άλλα συνδεόμενα συστήματα. 

4) διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης: και τα τρία πρότυπα έχουν μια κοινή αρχή, την 

συνεχή βελτίωση που βασίζεται στον κύκλο του Deming (Plan-Do-Check-Act). Μοιράζονται 

επίσης την ίδια δομή, η οποία δημιουργήθηκε βάση αυτού του κύκλου. Τεκμηρίωση του 

συστήματος, αρχεία, πολιτικές, σχεδιασμός, υπευθυνότητες, εφαρμογή, έλεγχος των 

λειτουργιών, επικοινωνία, επιβεβαίωση, έλεγχοι, συμμόρφωση, συνεχή βελτίωση και 

πρόληψη είναι οι ειδικές απαιτήσεις που είναι κοινές και στα τρία πρότυπα. Στόχος του 

Ολοκληρωμένου συστήματος είναι η συνεχή βελτίωση.(Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., 

Shen, L.Y. 2011) 

Από τα αποτελέσματα της έρευνα που πραγματοποίησαν οι Simon, Karapetrovic&Casadesus 

2012, σε 176 επιχειρήσεις στην Καταλονία που είχαν υιοθετήσει το ελάχιστο σε πρότυπα το 

ISO 9001 και το ISO 14001 προκύπτει ότι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν από την 

Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης οι επιχειρήσεις είναι: 1) Εσωτερική συνοχή με 

μεγαλύτερο ποσοστό στην εσωτερική επικοινωνία, 2) Καλύτερη χρήση των συστημάτων με 

μεγαλύτερο ποσοστό στην βελτίωση της δυνατότητας να συμπεριλάβουν και άλλα 

συστήματα, 3) Οργανωσιακά οφέλη με μεγαλύτερο ποσοστό στην βελτίωση της εικόνας της 

επιχείρησης και 4) Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης(Simon, A., Karapetrovic, 

S., Casadesus, M., 2012b) 

Από την έρευνα τωνDouglas, A., Glen, D., 2000 σε 50 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις 

ΗΠΑ, το οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση από την ολοκλήρωση των συστημάτων της 

είναι: λιγότερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία, πολύ-λειτουργικοί ελεγκτές, 

ευκολότερη διαχείριση των συστημάτων διοίκησης, καλύτερη αποδοτικότητα, καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τους 

πελάτες, μείωση κόστους.(Douglas, A., Glen, D., 2000)  
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Από την βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν γίνει, τα οφέλη συνοπτικά  που αποκομίζει 

μια επιχείρηση όταν προβεί στην ολοκλήρωση των συστημάτων διοίκησης είναι: 

 Βελτιστοποίηση των πόρων οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού 

 Μείωση του κόστους διοίκησης 

 Ενοποίηση των εσωτερικών ελέγχων 

 Αύξηση της εκπαίδευσης των εργαζομένων 

 Καλύτερος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της διοίκησης και των 

εργαζομένων 

 Απλούστευση τους συστήματος διοίκησης που οδηγεί σε λιγότερη σύγχυση, πλεονασμό 

και συγκρουόμενων εγγράφων 

 Μείωση τη γραφειοκρατίας 

 Ευκολότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία 

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης 

 Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης 

 Καλύτερο και ευκολότερο σύστημα επικοινωνίας(Santos, G., Mendes, F., Barbosa, J., 

2011) 

 

2.3 Μεθοδολογία ολοκλήρωσης 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθούν τα οφέλη 

και να αποφευχθούν αστοχίες που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης μια μεθοδολογίας που να περιγράφει το κάθε κομμάτι της 

ολοκλήρωσης των επιλεγμένων Συστημάτων Διοίκησης, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει τα 

διαφορετικά πλαίσιο που αντιμετωπίζουν διαφορετικές επιχειρήσεις. (Asif, M., de Bruijin, 

E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C. 2010) 

Καθώς ο αριθμός των πιστοποιημένων Συστημάτων Διοίκησης συνεχίζει να αυξάνεται, η 

ολοκλήρωση τους έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα προς έρευνα και πολλοί 

ερευνητές έχουν επικεντρωθεί σε πιο πρακτικά θέματα της ολοκλήρωσης όπως είναι οι 

μεθοδολογίες ολοκλήρωσης. Έχουν ευρέως αναφερθεί αστοχίες στην εφαρμογή ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης και έχει υπογραμμιστεί η ανάγκη για μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης.  
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Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες που περιγράφουν την μεθοδολογία 

διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των Συστημάτων Διοίκησης, ωστόσο οι περισσότερες 

επικεντρώνονται στη διαχείριση του συστήματος στην πράξη και όχι στην φιλοσοφία, βάση 

της οποίας σχεδιάστηκε το σύστημα. Οι διαδεδομένες αστοχίες που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης, αναδεικνύουν την ανάγκη 

διερεύνησης των θεμέλιων φιλοσοφιών και παραδοχών. 

Η φιλοσοφία της «προσέγγισης του συστήματος» προβάλει ποικίλα ειδικά-λειτουργικά 

συστήματα (όπως είναι τα συστήματα για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και 

ασφάλεια, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και άλλα συστήματα) ως υποσυστήματα, τα οποία 

έχουν σκοπό να υποστηρίξουν το συνολικό σύστημα διοίκησης της επιχείρησης. Ενώ οι 

επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πολλά υποσυστήματα διαχείρισης, έχουν ένα Σύστημα 

Διοίκησης.  

Στην «προσέγγιση του συστήματος» δίνεται έμφαση κατά την φάση του σχεδιασμού ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης, στην εκ των προτέρων εντόπιση των 

ενδιαφερόμενων μερών και του προσδιορισμού των απαιτήσεων τους και στην διαβεβαίωση 

ότι τα συμφέροντα του ενός ενδιαφερόμενου μέρους δεν επηρεάζουν αρνητικά το άλλο. 

Επίσης η θεωρία της «προσέγγισης του συστήματος» έρχεται αντίθετη στις προσεγγίσεις που 

συνδυάζουν διάφορα Συστήματα Διοίκησης βάση των κοινών τους στοιχείων για να τα 

ενοποιήσουν, καθώς αυτή η ολοκλήρωση δεν οδηγείται από την στρατηγική της επιχείρησης 

και τα οφέλη της τα αποκομίζουν κυρίως το τακτικό και λειτουργικό επίπεδο της επιχείρησης. 

Με αποτέλεσμα ο σκοπός αυτής της ολοκλήρωσης να περιοριστεί στα πιστοποιημένα 

Συστήματα Διοίκησης που η επιχείρηση χρησιμοποιεί ή είναι πιστοποιημένη, χωρίς να μπορεί 

να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των δυνητικών ενδιαφερόμενων μερών. 

Η «προσέγγιση του συστήματος» για να ολοκληρώσει τα Συστήματα Διοίκησης, απαιτεί τα 

εισερχόμενα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να κατευθύνει την πολιτική της 

επιχείρησης, τους σκοπούς και τους στόχους. Έπειτα σχεδιάζονται οι λειτουργικές διαδικασίες 

για να αντικατοπτρίσουν τους ευρύτερους  οργανωτικούς στόχους, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύονται από τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ολοκλήρωση να ξεκινά από τον εντοπισμό των 

ενδιαφερόμενων μερών. Τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν τους μετόχους, τους 

επενδυτές, τους εργαζόμενους, τα νομοθετικά όργανα, τους προμηθευτές και τους πελάτες 

Η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων διοίκησης θεωρείται ότι πηγαίνει πίσω από τα 

μεμονωμένα συστήματα και θεωρείται ως ένα συνολικό σύστημα.Έπειτα οι επιχειρηματικοί 

στόχοι και η στρατηγική οδηγούνται στον να ανταποκριθούν στις εντοπισμένες απαιτήσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών.  

 

(Asif, M., de Bruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C. 2010) 
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Καθώς οι στόχοι τεθούν και η στρατηγική οριστεί, η προσοχή αλλάζει από το στρατηγικό 

επίπεδο κατευθείαν στο τακτικό και λειτουργικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου και διαδικασιών για τις λειτουργικές διαδικασίες. Αυτές οι 

διαδικασίες συνθέτουν διαδικασίες για την εκτέλεση των λειτουργιών με τέτοιο τρόπο ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και τη 

ασφάλεια και όποια άλλη απαίτηση έχει επιλέξει η διοίκηση να εξυπηρετήσει.  

Η μεθοδολογία της Ολοκλήρωσης των Συστημάτων Διοίκησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από τον οργανισμό. Προς το παρών δεν υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο ολοκλήρωσης των 

συστημάτων, εκτός από ένα βιβλίο που εξέδωσε το ISO 

“TheIntegrateduseofmanagementsystemstandards”, το οποίο αναφέρει μεθοδολογίες 

εφαρμογής για την ολοκλήρωση. Σε διεθνές επίπεδο, διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει οδηγίες 

για την ολοκλήρωση των συστημάτων, όπως είναι στην Νέα Ζηλανδία το AS/NZS 4581:1999, 

στην Δανία το DS 8001:2005, στην Ισπανία το UNE 66177:2005 και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

το PAS 99:2006. 

Πολλοί συγγραφείς επίσης έχουν προτείνει μεθοδολογίες για την εφαρμογή της ολοκλήρωσης 

των συστημάτων όπως ο Karapetrovic, S., &Willborn, W., 1998a οι οποίοι προτείνουν ένα 

«σύστημα βασιζόμενο στην διαδικασία» με εφτά βήματα ολοκλήρωσης. Ο Wright, T. 2000, 

παρουσιάζει εφτά «βασικά συστατικά» για να ολοκληρωθούν τα Συστήματα Διοίκησης, 

βασιζόμενο στο ISO 14001 και στο OHSAS 18001 με το ISO 9001. Οι Zeng, S., Shi, J. &Lou, 

G. 2007 επίσης προτείνουν, βασιζόμενη σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, ένα 

«συνεργατικό μοντέλο για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου συστήματος Διοίκησης» τριών 

επιπέδων. (Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 
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2.4 Στρατηγική ολοκλήρωσης 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ένας οργανισμός για την ολοκλήρωση των συστημάτων 

του, αναφέρεται σύμφωνα με τους Karapetrovic, S., &Willborn, W., 1998a, στην ακολουθία 

υιοθέτησης και εφαρμογής των Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας και Περιβάλλοντος. 

Προτείνουν 3 εκδοχές για την ολοκλήρωση αυτών των 2 συστημάτων:  

1) εφαρμογή πρώτα του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας και έπειτα του Περιβαλλοντικού 

Συστήματος Διοίκησης,  

2) εφαρμογή πρώτα του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διοίκησης και έπειτα του Συστήματος 

Διοίκησης Ποιότητας και  

3) την ταυτόχρονη εφαρμογή αυτών των 2 συστημάτων.  

Οι Karapetrovic, S., Jonker, J., 2003 ακόλουθα, προτείνουν μια στρατηγική για την 

ολοκλήρωση των συστημάτων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν πάνω από 2 

συστήματα διοίκησης:  

1) ολοκλήρωση του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας και άλλων Συστημάτων Διοίκησης τα 

οποία είναι βασιζόμενα στο «Process Approach», 

2) ολοκλήρωση του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διοίκησης και άλλων Συστημάτων 

Διοίκησης, τα οποία βασίζονται στο μοντέλο «Plan-Do-Check-Act” και  

3) σύνδεση , ευθυγράμμιση και ολοκλήρωση αυτών των Συστημάτων Διοίκησης.  

Από την έρευνα των Douglas, A., Glen, D., 2000 που εξετάζουν την ολοκλήρωση μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκε ότι όλες οι επιχειρήσεις εφάρμοσαν πρώτα το Σύστημα 

Διοίκησης Ποιότητας και έπειτα το Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης.  

Η έρευνα που διεξήγαγε ο Salomone, R. 2008, σε Ιταλικές επιχειρήσεις, έδειξε ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων εφάρμοσε πρώτα το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας και έπειτα 

το Περιβαλλοντικό Σύστημα Διοίκησης (52% του δείγματος της έρευνας).(Bernardo, M., 

Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 
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Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009, σε 176 

Ισπανικές επιχειρήσεις,  προκύπτει ότι το 86% των οργανισμών ακολούθησαν πρώτα την 

υιοθέτηση ενός Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας και έπειτα ενός προτύπουΠεριβαλλοντικής 

Διαχείρισης. Το 11% από τους οργανισμούς υιοθέτησαν ταυτόχρονα τα πρότυπα για την 

ΔιοίκησηΠοιότητας και το Περιβαλλοντικό και τέλος το 3% υιοθέτησε πρώτα το πρότυπο 

διοίκησης για το Περιβάλλον και έπειτα για την Ποιότητα. 

Αυτά τα αποτελέσματα διαφέρουν από τις έρευνες των Zeng, S., Shi, J. &Lou, G. 2007 και 

των Douglas, A., Glen, D., 2000, των οποίων οι έρευνες παρουσιάζουν ότι δεν έχει βρεθεί 

καμία επιχείρηση που να έχει υιοθετήσει πρώτα πρότυπα συστήματα διοίκησης για το 

περιβάλλον, πριν από την υιοθέτηση του προτύπου συστήματος διοίκησης για την ποιότητα. 

Αυτό ίσως να οφείλεται στο μικρό δείγμα των οργανισμών που συμμετείχαν στις έρευνες, 

αλλά και από το είδος των οργανισμών, καθώς ο τομέας της βιομηχανίας ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την περιβαλλοντική διαχείριση. (Karapetrovic, S., Casadesus, M. 2009) 

 

2.5 Επίπεδο ολοκλήρωσης 

Το επίπεδο της ολοκλήρωσης των συστημάτων που θα εφαρμόσει ένας οργανισμός, το 

αποφασίζει ο ίδιος. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο για 

όλους τους οργανισμούς, παρόλο που οι ακαδημαϊκοί έχουν ορίσει διαφορετικά επίπεδα 

ολοκλήρωσης. Παρόλο τις διαφορές στον ορισμό του κάθε επιπέδου ή του βαθμού 

ολοκλήρωσης, τα μοντέλα συνοπτικά προτείνουν 4 επίπεδα ολοκλήρωσης από το επίπεδο 0, 

καμιά ενοποίηση έως το επίπεδο 3, στην απόλυτη ενοποίηση και ολοκλήρωση των 

συστημάτων διοίκησης.(Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 

Το επίπεδο της ολοκλήρωσης που αποφασίζει μια επιχείρηση να εφαρμόσει εξαρτάται επίσης 

και από την πολυπλοκότητα των συστημάτων διοίκησης που έχει υιοθετήσει, αλλά και από τα 

κίνητρα που την οδηγούν στην ολοκλήρωση. Επίσης εξαρτάται από την δομή και το μέγεθος 

της, τον ανταγωνισμό της αγοράς και τις νομοθετικές απαιτήσεις είτε της χώρας είτε 

παγκοσμίως. (Jorgense, Remmen και Mellado 2006) 

Ο βαθμός τον οποίο ένας οργανισμός θα ολοκληρώσει τα συστήματα διαχείρισης ποικίλει 

ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να αξιολογεί τα 

συστήματα διοίκησης ότι ταιριάζουν για τον ίδιο και να εξετάσει πως οι διαδικασίες αυτών 

των συστημάτων μπορούν να ενοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχείρησης.  
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Οι ακόλουθες διαδικασίες είναι κοινές ανάμεσα στα συστήματα ποιότητας, περιβάλλοντος και 

ασφάλειας και μπορούν να ενσωματωθούν σε μια διαδικασία, η οποία να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της επιχείρησης: 

 Έλεγχος εγγράφων 

 Έλεγχος εγγραφών 

 Αναθεώρηση διαχείρισης 

 Εκπαίδευση εργαζομένων 

 Σχεδιασμό και ανάπτυξη ελέγχου 

 Έλεγχος λειτουργίας 

 Συντήρηση εξοπλισμού 

 Προμήθειες 

 Διορθωτικές ενέργειες 

 Προληπτικές ενέργειες 

 Εσωτερικοί έλεγχοι 

(MacDonald, M., Mors, T.A., Phillips, A. 2003) 

Σύμφωνα με τουςKarapetrovic, S., &Willborn, W., 1998a, τα συστατικά στοιχεία των 

συστημάτων διοίκησης που μπορούν να ενοποιηθούν και ολοκληρωθούν σε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα είναι: οι σκοποί, οι διαδικασίες και οι πόροι (οικονομικοί, 

ανθρώπινοι, τεχνολογικοί). 

Ο Karapetrovic, S., 2002 παρουσιάζει 3 ειδών οργανισμούς: α) αυτούς που ενοποιούν μόνο τα 

έγγραφα, β) αυτούς που ευθυγραμμίζουν τις διαδικασίες, τους σκοπούς και τους πόρους και γ) 

αυτούς που ενοποιούν όλα τα μέρη των συστημάτων που εφαρμόζουν σε ένα ολοκληρωμένο.  

Συνοπτικά ο Karapetrovic, S., 2003, ορίζει 2 επίπεδα: «μερική ολοκλήρωση» που κυμαίνονται 

από μια απλή συνεργασία με την ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση των στόχων, των 

διαδικασιών και των πόρων των ξεχωριστώνσυστημάτων διοίκησης και την «πλήρη 

ολοκλήρωση» σε ένα μοναδικό σύστημα διοίκησης, η οποία συνιστά στην απώλεια της 

μοναδικής ταυτότητας των συστημάτων διοίκησης, έχοντας μια κοινή πολιτική, η οποία ορίζει 

και οδηγεί το σύστημα σε διασταυρούμενα όρια και σε ένα σύνολο διαδικασιών που 

μοιράζεται μια πηγή από πόρους για να επιτύχει στόχους για την ποιότητα, το περιβάλλον, την 

ασφάλεια και άλλους επιθυμητούς στόχους.  
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Παρόμοια κατηγοριοποίηση κάνουν και οι Beckmerhagen, I.A., Berg, H.P., Karapetrovic, 

S.V. &Williborn, W. 2003, ορίζοντας 3 βαθμούς ολοκλήρωσης: «εναρμόνιση» στην οποία οι 

οργανισμοί έχουν ενοποιήσει τα έγγραφα μερικώς, «συνεργασία» ενισχύοντας συνδυαστικά 

τα  συστήματα με τη χρήση ολοκληρωμένων ελέγχων και πόρων και «ευθυγράμμιση», πλήρης 

ενοποίηση των συστημάτων σε ένα περιεκτικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. 

(Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 

Σύμφωνα με τον Wilkison και Dale (2002) υπάρχουν 2 επίπεδα ολοκλήρωσης, ευθυγράμμιση 

και η ολοκλήρωση: α) Η ευθυγράμμιση: ένας παραλληλισμός των συστημάτων διοίκησης 

χρησιμοποιώντας τις ομοιότητες των προτύπων για να δομηθεί το σύστημα. Ο σκοπός της 

ευθυγράμμισης είναι να μειώσει τα κόστη της διοίκησης και του ελέγχου. Ύπαρξη 

ξεχωριστών διαδικασιών για κάθε περιοχή διοίκησης αλλά μέσα σε ένα κοινό εγχειρίδιο και 

β) η ολοκλήρωση: πλήρης ενσωμάτωση σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες. 

 Μια προσέγγιση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με έμφαση στον εργαζόμενο, τους πελάτες και 

την συνεχή βελτίωση.  

Οι Jorgense, Remmen και Mellado (2006) προτείνουν 3 επίπεδα ολοκλήρωσης. α) Αντίστοιχο: 

αυξάνει την συμβατότητα των διασταυρωμένων αναφορών μεταξύ παράλληλων συστημάτων 

με αποτέλεσμα τη μείωση των εγγράφων και αρχείων, τη λιγότερη γραφειοκρατία, την 

εξοικονόμηση κόστους εξαιτίας της μείωσης του χρόνου και της καλύτερης αξιοποίησης των 

πόρων, καθώς και την απλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, β) συντονιστικό 

και συνεκτικό: συντονισμό των γενικών διαδικασιών διοίκησης με έμφαση τον κύκλο 

διοίκησης plan-do-act-check και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης, με αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και 

κοινωνικής ευθύνης. Οι σκοποί και οι στόχοι καθορίζονται, συντονίζονται και ισορροπούν κα 

ο οργανισμός και η υπευθυνότητα καθορίζονται με έναν τρόπο και γ) η ολοκλήρωση: μια 

κοινή κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων, ένας οργανισμός μάθησης με 

κουλτούρα υπευθυνότητας και αλληλεπίδραση με όλους τους ενδιαφερόμενους της 

επιχείρησης. (Jorgense, Remmen&Mellado 2006) 

Σε εμπειρικό επίπεδο η έρευνα που έγινε από τους Douglas, A., Glen, D., 2000, σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, βρέθηκε ότι το 71% από τις 28 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν 

ενοποιήσει μερικά μέρη από τα Συστήματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος που 

χρησιμοποιούν. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 45% έχει αναπτύξει ένα κοινό εγχειρίδιο και 

διαδικασίες ενσωματώνοντας τα δύο συστήματα.(Bernardo, M., Casadesus, M., 

Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 
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Στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις στην Ισπανία οι Bernardo, M., Casadesus, 

M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009, παρουσιάζεται ότι το 14% των επιχειρήσεων δεν 

προχώρησαν στην «ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης», το 7% ολοκλήρωσε μερικά 

από αυτά και το 79% «ολοκλήρωσε» τα συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούσε. Επίσης 

προκύπτει ότι οι μισές και παραπάνω επιχειρήσεις του δείγματος που είχαν προβεί σε μερική 

έως πλήρη ολοκλήρωση, δεν είχαν εφαρμόσει την ολοκλήρωση στους ανθρώπινους πόρους. 

Οι σκοποί και τα έγγραφα εμφανίζονται να έχουν πλήρη ολοκλήρωση με αυτούς της πολιτικής 

με 78%, των στόχων με 73% και των εγχειριδίων 82%, να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά.  

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις απόψεις των Karapetrovic, S., &Willborn, W., 1998a, 

Karapetrovic, S., 2002 και Jorgensen, T.H., Remmen,, A., Mellado, M.D. 2006, ότι το πρώτο 

βήμα για την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης είναι η ενοποίηση των 

σκοπών και των πολιτικών των διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης. 

Στη πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις είχαν 5 από τις διαδικασίες τους πλήρως 

ολοκληρωμένες: εσωτερικός έλεγχος με 88%, επανεξέταση της διαχείρισης με 88%, έλεγχος 

των εγγράφων με 90%, έλεγχο των εγγραφών με 90% και εσωτερική επικοινωνία με 

89%.(Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I., 2009) 
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Ενότητα Β 

Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικούστα 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης και στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Οι αγορές γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές λόγω της παγκοσμιοποίησης και της 

απελευθέρωσης από τις κυβερνήσεις, ενώ οι πελάτες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί, όχι 

μόνο ως προς την τιμή, αλλά και ως προς την ποιότητα, την εξυπηρέτηση και το σχεδιασμό 

των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν σε εξειδικευμένες 

αγορές και προσπαθούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις των πελατών, αντί της πώλησης αγαθών μαζικής παραγωγής. Κατά συνέπεια, 

υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην ευέλικτη, γρήγορα ανταποκρινόμενη επιχείρηση, με 

εργαζόμενους με πολλαπλές δεξιότητες και ευέλικτη τεχνολογία, αντί για απλή αξιοποίηση 

οικονομιών κλίμακας. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη, οι επιχειρήσεις να πετύχουν την 

δέσμευση των εργαζομένων τους στους στόχους της ποιότητας και της ευελιξίας. (Snape, 

Wilkinson, Marchington&Redman1995) 

Πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων πλέον παγκοσμίως είναι η βιωσιμότητα, μια ολιστική 

προσέγγιση που έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων μέσω των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτουν, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να μπορούν 

να επιβιώσουν.  

Για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορα μοντέλα αριστείας 

όπως είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης, τα 

οποία αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης και των συστημάτων 

διοίκησης. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης βελτιώνουν την 

ποιότητα και την απόδοση μιας επιχείρησης. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της 

στρατηγικής και των πρακτικών που θα υιοθετήσει φαίνεται να διευκολύνει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των συστημάτων. 
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Από έρευνες που έχουν γίνει και παρουσιάζονται στο άρθρο του Rahman (2004), 

αποδεικνύεται ότι οι “soft” παράγοντες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχουν 

σημαντικότερη επίδραση στην βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης. Είναι γενικότερα 

αποδεκτό ότι οι επονομαζόμενοι “soft” παράγοντες μετασχηματίζουν ένα σύστημα «έλεγχου 

ποιότητας» σε ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.(RAHMAN, 2004&Jiménez-

Jiménez-Martínez-Costa, 2009) 

Οι κυριότερες δυσκολίες που εμφανίζονται στην Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης 

όπως αναφέρθηκαν στην Ενότητα Α της παρούσης εργασίας, εστιάζονται κυρίως σε 

ανθρώπινους παράγοντες, όπως είναι η αντίσταση των εργαζομένων, η κουλτούρα, η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη παρακίνησης και επικοινωνίας.  

Όσον αφορά την Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης, προς το παρών, υπάρχει 

περιορισμένη βιβλιογραφία που να εξετάζει συστηματικά τη διαχείριση αυτών των 

παραγόντων στην επιτυχημένη εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης, 

παρόλο που από την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζεται ότι με 

την κατάλληλη διαχείριση, οι δυσκολίες που εμφανίζονται στην ολοκλήρωση των 

συστημάτων διοίκησης μπορούν να ξεπεραστούν.  

Από την άλλη υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές που συνδέουν την Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τους τρόπους με τους οποίους 

η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύει την εφαρμογή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

(Abu-Doleh, 2012) 

Μέσω της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορούμε να δούμε παραδείγματα για το πώς τα 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία βασιζόμενα σε 

πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και στα δύο 

συστήματα ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων κρίνεται σημαντικός για την επιτυχημένη 

εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. 
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1.1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια προσέγγιση διοίκησης που αποσκοπεί στην 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης μιας επιχείρησης και περιλαμβάνει μια 

σειρά από θέματα τόσο τεχνικά όσο και συμπεριφοριακά.(Rahman,  2004) 

Είναι μια ολιστική προσέγγιση και απαιτεί την παρακίνηση όλων των μερών μιας επιχείρησης, 

ομαδική συνείδηση, αύξηση των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων και αλλαγή 

κουλτούρας.(Yang, 2006)  

Επιχειρηματικά σχέδια, στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες απαιτούν συνεχή επανεξέταση 

για να αναπτύξουν μια κουλτούρα που θα ενισχύει την προοπτική της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Η πρόκληση είναι να αναπτύξουν μια ισχυρή κουλτούρα όπου η ιδέα της 

βελτίωσης της ποιότητας δεν είναι μόνο ευρέος κατανοητή στα διάφορα τμήματα, αλλά το να 

γίνει μια θεμελιώδη βαθιά εδραιωμένη αξία σε κάθε τομέα λειτουργίας της επιχείρησης. 

(Clinton, RoyJ;Williamson, Stan;Bethke, ArtL, 1994) 

Πυρήνας της επιτυχημένης εισαγωγής και εφαρμογής πρωτοβουλιών ποιότητας, 

προγραμμάτων και πρακτικών αποτελούν η εμπλοκή των εργαζομένων και η δέσμευση στην 

ποιότητα.(Abu-Doleh, 2012) 

Στο άρθρο του ο Rahman το 2004, κάνοντας μια επισκόπηση στις έρευνες των Saraph(1989), 

Flynn (1994), Powell (1995), Black&Porter (1996), Ahire (1996), Grandzol&Gershon (1998), 

Dow (1999) και Rahman (2001), παρουσιάζει τους κρίσιμους παράγοντες της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και τους κατατάσσει σε δυο κατηγορίες: “soft” και “hard”. 

Τα στοιχεία της “soft” Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελούν την συμπεριφοριακή πλευρά 

της διοίκησης, τα οποία είναι: 

1. η ηγεσία,  

2. η εμπλοκή των εργαζομένων 

3. η ενδυνάμωση των εργαζομένων 

4. η εκπαίδευση 

5. η ομαδική εργασία και επικοινωνία 

6. η στρατηγική διοίκηση ποιότητας 

7. η επικέντρωση στον πελάτη 
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Τα στοιχεία της “hard” Διοίκησης Ολικής Ποιότητας περιλαμβάνουν: 

1. την χρήση προηγμένων συστημάτων παραγωγής 

2. την χρήση των αρχών JIT 

3. δεδομένα ποιότητας και αναφορές 

4. σχεδιασμό διοίκησης ποιότητας 

5. στατιστικό έλεγχο διαδικασιών 

6. νοοτροπία καθόλου  

Μια επισκόπηση στην βιβλιογραφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας υποστηρίζει ότι η 

επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας βασίζεται σε ορισμένους παράγοντες 

των ανθρώπινων πόρων, όπως είναι: 

 η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης,  

 η εκπαίδευση,  

 η επιβράβευση,  

 η ενδυνάμωση των εργαζομένων και 

 η ομαδική εργασία. (BonnieF. DailySu-chunHuang, 2001)  

Όταν οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, υιοθετούν μια πιο 

εποικοδομητική προσέγγιση προς την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της 

αναβάθμισης του ρόλου των λειτουργιών του ανθρώπινου δυναμικού και μέσω του 

επανασχεδιασμού των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ταιριάζουν στα 

σχέδια και τους στόχους της ποιότητας.(Wickramasinghe, 2012) 

Από την έρευνα των DanielJiménez-JiménezMicaelaMartínez-Costa, (2009), υπάρχουν 

ενδείξεις που υποστηρίζουν μια θετική σχέση μεταξύ της αξιοποίησης μιας σειράς από 

πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που είναι προσανατολισμένες στην ποιότητα με 

την εφαρμογή της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Από την έρευνα επίσης του Jamal Daoud Abu-Doleh, (2012), παρουσιάζεται ότι η εφαρμογή 

συγκεκριμένων πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όπως είναι η «εκπαίδευση και 

ανάπτυξη», η «ανάπτυξη καριέρας εργαζομένων» και η «στρατολόγηση και επιλογή», έχουν 

σημαντική επίδραση στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  
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Στρατολογώντας και επιλέγοντας τους κατάλληλους ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα 

και τις απαιτούμενες δεξιότητες είναι ένα προαπαιτούμενο για μια αποτελεσματική 

εκπαίδευση και ανάπτυξη για την διευκόλυνση της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης των 

προϊόντων και υπηρεσιών. (Abu-Doleh, 2012) 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επικεντρώνεται στο να δημιουργήσει ένα σταθερό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των υψηλών αποδόσεων πρακτικών εργασίας που 

εφαρμόζονται από την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (highperformanceworkpractices-

HPWP), όπως είναι η ηγεσία, η εμπλοκή των εργαζομένων, η ενδυνάμωση, η ομαδική 

εργασία, η ανάπτυξη των εργαζομένων, η εναλλαγή των θέσεων εργασίας και η πληρωμή 

βάση απόδοσης. (Boon, Arumugam, Safa&Bakar, 2007&Abu-Doleh, 2012) 

Ωστόσο η εμπειρία καταδεικνύει υψηλά ποσοστά αποτυχίας στην εφαρμογή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας εξαιτίας της ελάχιστης προσοχής που δίνουν οι επιχειρήσεις στην Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων. (Yang, 2006 &Abu-Doleh, 2012) 

Από τις έρευνες του Βούζα, 2004 και του Abu-Doleh, 2012, προκύπτει ότι οι πρακτικές 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού όπως είναι: 

 «ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού»,  

 «η σχέση των εργαζομένων»,  

 «ο σχεδιασμός και η ανάλυση εργασίας»,  

 «η αξιολόγηση της απόδοσης» και  

 «τα κίνητρα αποζημίωσης»  

έχουν παραμεληθεί από την πλειονότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις έρευνες με 

αποτέλεσμα να έχουν μικρή επίδραση στις πρακτικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και αυτό 

πιθανόν γιατί το σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τους είναι βασισμένο σε 

αποσπασματικές πρακτικές παρά σε ένα πλήρες ενοποιημένο σύστημα.  

Εμφανίζεται επίσης στις έρευνες ότι οι πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν 

σχετίζονται συστηματικά η μια με την άλλη και ότι το σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν είναι συστηματικά ευθυγραμμισμένο με την πολιτική και τις πρακτικές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης και με την εταιρική στρατηγική. (Abu-Doleh, 

2012) 
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για να εφαρμοστεί με επιτυχία, απαιτεί μια ιδιαίτερη 

προσέγγιση στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει ανάγκη για ευθυγράμμιση των 

πολιτικών και των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με τους στόχους της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τους στόχους ποιότητας της επιχείρησης. (DanielJiménez-

JiménezMicaelaMartínez-Costa, 2009) 

Η συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων στα προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, δεν 

είναι προαιρετική, αλλά βασική συνιστώσα εάν η διοίκηση ποιότητας θέλει να αξιοποίηση 

πλήρως τις δυνατότητές της. (E. Soltani J. Gennard R.B. van der Meer T. Williams, 2004) 

 

1.2 Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση των συστημάτων διοίκησης όπως αναφέραμε και στην 

πρώτη ενότητα της παρούσης εργασίας, χρειάζεται η συνεργασία και η σύνδεση των 

συστημάτων διοίκησης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης, το «Σύστημα των 

Συστημάτων». 

Το «Σύστημα των Συστημάτων»διασυνδέει διαφορετικά συστήματα διοίκησης,τα οποία δεν 

εγκαταλείπουν τις ατομικές τους ταυτότητες, αλλά σχεδιάζονται και διαχειρίζονται σαν ένα 

μεμονωμένο σύστημα, χωρίς να καταπατά αδικαιολόγητα τα υπόλοιπα υποσυστήματα.  

Τα ενοποιημένα συστήματα ασχέτως της μορφής τους έχουν πάντα ως στόχο ένα πιο 

αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, το οποίο χρησιμοποιώντας κοινούς πόρους σκοπεύει 

στην βελτίωση της ικανοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης. 

Τα πρότυπα συστήματα διοίκησης που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να πιστοποιηθούν 

πρωτίστως, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι η διοίκηση ποιότητας (ISO 9001), του 

περιβάλλοντος (ISO 14000) και της υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001). Και τα τρία 

αυτά πρότυπα συστήματα διοίκησης περιλαμβάνουν τις ίδιες βασικές αρχές και κοινή δομή, 

καθώς και τα τρία απαιτούν: 

1. Δέσμευση και δήλωση πολιτικής 

2. Σχεδιασμό 

3. Εφαρμογή 

4. Μετρήσεις και αξιολόγηση 

5. Αναθεώρηση και βελτίωση 
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Ωστόσο μερικές από τις βασικότερες δυσκολίες υιοθέτησης και εφαρμογής ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης σε μια επιχείρηση, σύμφωνά με την βιβλιογραφία, 

είναι παράγοντες των ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι : 

 η στάση και η συμπεριφορά των εργαζομένων, 

  η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, 

  η κουλτούρα και  

 η επικοινωνία.  

Η έλλειψη ανθρώπινων πόρων και η πολυπολιτισμικότητα του προσωπικού, έχουν γίνει 

ολοένα και πιο σημαντικοί παράγοντες όχι μόνο για την εφαρμογή αλλά και για την 

διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης.(Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., 

Shen, L.Y. 2011) 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή 

ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις 

δυσκολίες αυτές ώστε να υπάρξει μια επιτυχημένη ενοποίηση των συστημάτων. 

 

Κεφάλαιο 2: Ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Αρκετοί ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι η συνέργεια και η καταλληλότητα 

μεταξύ των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κρίσιμη για την εφαρμογή 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.(Yang, 2006) 

Υπό την έννοια αυτή, υποστηρίζεται ότι οι παραδοσιακές πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν είναι συμβατές με τα προγράμματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ότι 

κυρίως επικεντρώνονται σε πρακτικές προσωπικού όπως είναι η εκπαίδευση, η πρόσληψη και 

οι αμοιβές. (DanielJiménez-JiménezMicaelaMartínez-Costa, 2009) 

Έρευνα του Institute of Personnel Management το 1993 δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που δίνουν 

έμφαση σε μια διαδικαστική προσέγγιση της ποιότητας, τείνουν να εξαιρούν το τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης 

ποιότητας, όπως είναι η σειρά  ISO 9000. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ρόλος του 

τμήματος περιορίζεται στην αύξηση της αφύπνισης των εργαζομένων για τα πρότυπα 

ποιότητας και στη διαχείριση των διοικητικών πτυχών των προσπαθειών ποιότητας. 
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Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις που στοχεύουν προς μια ευρέως οργανωσιακή 

προσέγγιση για την ποιότητα, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, φαίνεται να υιοθετούν μια πιο 

παραγωγική και εποικοδομητική προσέγγιση για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω της αναβάθμισης του ρόλου του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τον 

επανασχεδιασμό και την ενίσχυση των υφιστάμενων παραδοσιακών πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων ώστε να ταιριάζουνστα σχέδια και τους στόχους ποιότητας, παρέχοντας 

συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εφαρμόζοντας αναγνώριση και επιβράβευση στους 

εργαζομένους για την ποιότητα και συνάπτοντας συμφωνίες με τα συνδικάτα. (Kufidu 

&Vouzas 1998) 

Οι νέες προσεγγίσεις Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εμπεριέχουν τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας σειράς από συνεκτικές εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές, που διασφαλίζουν 

ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.(Daniel 

Jiménez-Jiménez Micaela Martínez-Costa, 2009) 

Η προσέγγιση της Διοίκησης Ολική Ποιότητας υποστηρίζει μια πιο ενεργητική 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην οποία οι επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικούυιοθετούν την ολική ποιότητα,ώστε να γίνουν στρατηγικοί εταίροιστην βελτίωση 

και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν την στρατηγική διοίκηση 

ολικής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού με την συνολική στρατηγική της επιχείρησης, ώστε 

να επιτευχθεί επιχειρηματική αριστεία.(Palo & Padhi2005) 

Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις λειτουργίες του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, ενισχύει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να εγκαταλείψει τον παραδοσιακό του 

ρόλο και να προχωρήσει σε μια Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς η 

ποιότητα είναι ένας τρόπος ζωής και όλοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. (Vouzas, 2004) 

Η βελτίωση της ποιότητας αρχικά πίστευαν ότι ήταν αποκλειστική ευθύνη των ειδικών όπως 

είναι οι μηχανικοί της ποιότητας , οι σχεδιαστές των προϊόντων και οι μηχανικού διαδικασιών. 

Πλέον η ανάπτυξη της ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση μπορεί να είναι μια σημαντική 

λειτουργία του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μια αποτυχία από την πλευρά 

της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού να αναγνωρίσει αυτή την ευκαιρία και να 

ενεργήσει σε αυτό, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια αρμοδιοτήτων εφαρμογής της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε άλλα τμήματα με λιγότερο εμπειρία στην εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη.  
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Η τελική συνέπεια αυτής της απώλειας είναι η σταδιακή  αναποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έτσι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα 

πρέπει να ενεργεί ως καθοριστικός παράγοντας αλλαγής, απαραίτητος για την επιτυχημένη 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (Clinton, RoyJ;Williamson, Stan;Bethke, 

ArtL, 1994) 

Η σπουδαιότητα των συμπεριφορικών παραγόντων κατά την διάρκεια των διαδικασιών 

εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχει επιπτώσεις στο ρόλο του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να εισάγει στρατηγικές ανθρώπινου 

δυναμικού που θα υποστηρίζουν την αποδοτικότητας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλα 

τα επίπεδα μιας επιχείρησης. (J. Carlos Bou&InmaculadaBeltrán 2005) 

Στην προσπάθεια εισαγωγής και εφαρμογής πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας, το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αντιμετωπίζει την πρόκληση να επιτύχει υψηλότερο 

εταιρικό στάτους και μεγαλύτερη αυτονομία στην λήψη αποφάσεων με πιο στρατηγικό 

προσανατολισμό, εγκαταλείποντας τον παραδοσιακό του ρόλο και να δεσμευτεί σε μια πιο 

στρατηγική προοπτική και προσανατολισμό.(Vouzas, 2004 &Wickramasinghe, 2012) 

Όσο εξελιγμένη και να είναι η στρατηγική ποιότητας μιας επιχείρηση, δεν θα μπορέσει να 

εφαρμοστεί και να διατηρηθεί με άριστο τρόπο, εάν οι άνθρωποι δεν ενδιαφερθούν ειλικρινά 

και δεσμευτούν σε αυτήν. Ο ρόλος των επαγγελματιών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

μετασχηματίζεται κάτω από τα συστήματα διοίκησης ποιότητας, εξαιτίας της αλλαγής των 

προσδοκιών των πελατών σε σχέση με τις υπευθυνότητες της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

Οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο 

στην διαχείριση της ψυχολογικής μετάβασης, παρακίνησης και διαφώτισης των εργαζομένων 

ώστε να επιτευχθεί η ολική ποιότητα. Θα πρέπει να ενεργούν σαν εσωτερικοί σύμβουλοι για 

τα άλλα τμήματα της επιχείρησης ως μέλη διατμηματικών ομάδων, θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να «ξεκλειδώσουν» τις δυνατότητες των εργαζομένων και να τις αξιοποιήσουν 

σε παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και να χτίσουν μια κουλτούρα ποιότητας μέσα 

στην επιχείρηση. (Palo&Padhi 2005) 

Οι επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις 

προσπαθειών ανάπτυξης της ποιότητας και διαδραματίζουν ένα διευκολυντικό ρόλο στις 

προσπάθειας αυτές.  
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Η εμπλοκή των λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού στην ποιότητα συνήθως 

πραγματοποιείται με τρεις τρόπους: 

 α) με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συντήρηση των διαφόρων 

πρωτοβουλιών για την ποιότητα, 

 β) με την αλλαγή των παραδοσιακών πρακτικών διοίκησης του προσωπικού, προκειμένου να 

υποστηρίξει μια κουλτούρα ολικής ποιότητας και  

γ) μέσω της δημιουργίας ενός ποιοτικού προσανατολισμoύ εντός των λειτουργιών του. 

(Kufidu&Vouzas, 1998&Vouzas, 2004) 

Ο ρόλος των επαγγελματιών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί εάν θέλουν να επιτύχουν ως φορείς αλλαγής μέσα στην επιχείρηση. Το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στον σχεδιασμό, 

στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη των συστημάτων διοίκησης ποιότητας. (Abu-Doleh, 2012) 

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίπεδο ή το στάδιο ποιότητας που βρίσκεται η 

επιχείρηση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές που συντελούνται στην επιχείρηση, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν και τους 

παράγοντες του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι διαμορφώνονται σε σχέση με τους 

στρατηγικού στόχους της ποιότητας.(Kufidu&Vouzas 1998) 
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Κεφάλαιο 3: Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για την 

επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης 

Η πλειονότητα των ειδικών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών  της ποιότητας, 

συμφωνούν ότι τα θέματα ανθρώπινων πόρων είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της ποιότητας 

και ότι η εμπλοκή και η δέσμευση των εργαζομένων καθίσταται απαραίτητη για την εισαγωγή 

και εφαρμογή των πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, πρακτικών και τεχνικών 

ποιότητας.(Vouzas, 2004 &Yang 2006) 

Η τοποθέτηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων πόρων στην κορυφή της ατζέντας της 

διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα όλων των προσπαθειών 

βελτίωσης της ποιότητας. Έρευνες έχουν δείξει ότι καθώς οι προσπάθειες βελτίωσης της 

ολικής ποιότητας προχωράνε, συντελείται αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα εξαιτίας της 

εγκαθίδρυσης ενός εργασιακού κλίματος όπου η συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η 

συνυπευθυνότητα για την επίτευξη στόχων και η εμπλοκή των εργαζομένων αναπτύσσεται. 

(Wilkinson 1992, Kufidu&Vouzas 1998) 

Δεδομένου ότι όλα τα μέρη ενός οργανισμού θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων ποιότητας, η δέσμευση των εργαζομένων, η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή θα πρέπει 

απαραιτήτως να ενισχυθούν. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά για να ταιριάζουν με τις στάσεις των 

εργαζομένων που είναι προσανατολισμένες στην ποιότητα. 

Οι συμπεριφορικοί παράγοντες κατά την διάρκεια εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότηταςέχουν συνέπειες στο ρόλο που παίζει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο 

πρέπει να εισαγάγει στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού που να υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητα της Διοίκησης Ολικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Οι 

J. Carlos Bou και Inmaculada Beltrán 2005 στην έρευνα τους σε 222 Ισπανικές επιχειρήσεις, 

υποστηρίζουν ότι η στρατηγική υψηλής δέσμευσης (high-commitmentstrategy) είναι ιδανική 

στην επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (J. Carlos Bou & 

Inmaculada Beltrán, 2005) 
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Αντίστοιχα και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης απαιτούν συγκεκριμένες 

στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες θα υποστηρίζουνκαι θα αντιμετωπίζουν τις 

δυσκολίεςπου υπάρχουν κατά την ολοκλήρωση. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να ενοποιήσει 

τα συστήματα διοίκησης θα πρέπει να ξανά ορίσει τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού για 

να προάγει εκείνα τα χαρακτηριστικά ενδυνάμωσης της εργασίας που υποστηρίζουν την 

ολοκλήρωσή των συστημάτων.  

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να λειτουργήσει σαν εργαλείο των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, με δύο βασικούς 

τρόπους:  

 Πρώτων με το να μοντελοποιήσει την φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τις 

αρχές της στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος της, ενεργώντας ως προγέφυρα για την 

διαδικασία εφαρμογής της σε όλη την επιχείρηση.  

 Δεύτερον, το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την υποστήριξη των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών, μπορεί να κάνει την διαδικασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

ευρεία σε όλη την επιχείρηση, αναπτύσσοντας και διαδίδοντας την αναγκαιότητα της 

συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την αλλαγή της κουλτούρας που απαιτείται από την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.  

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει επίσης σημαντική ευθύνη μέσω της 

στρατολόγησης, επιλογής και το σύστημα ανταμοιβών,να θεσμοθετήσει έναν πρώτο 

προσανατολισμό για την ποιότητα. Μια πρώτη προσπάθεια της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού για να μοντελοποιήσει και να θεσμοθετήσει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ξεκινά με την κατανόηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (Clinton, 

RoyJ;Williamson, Stan;Bethke, ArtL, 1994) 
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Από τα ανωτέρα συμπεραίνουμε ότι η Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα Ολοκληρωμένα 

Συστήματα Διοίκησης απαιτούν μια ιδιαίτερη προσέγγιση Διοίκησης Ανθρώπινων Δυναμικού, 

η οποία εμφανίζεται ως μοχλός την επιτυχημένης εφαρμογής τους μέσω της στρατηγικής και 

των πολιτικών που θα ακολουθήσει το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συναντήσαμε στην βιβλιογραφία που ενισχύουν την 

επιτυχημένη εφαρμογή των Πρότυπων Συστημάτων Διοίκησης και κατά συνέπεια τα 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης καθώς  και  της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και οι 

οποίοιθα πρέπει να εξεταστούν και αναδιαμορφωθούν μέσω της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, ώστε να επιτευχθεί η επιχειρηματική αριστεία και η συνεχή βελτίωση της 

απόδοσης των επιχειρήσεων, παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

3.1 Δέσμευση ηγεσίας 

Σύμφωνα με τον Juran«η ποιότητα δεν συμβαίνει έτσι απλά, αλλά πρέπει να διαχειρίζεται». 

Υποστηρικτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αναγνωρίζουν ότι η υπευθυνότητα για 

χαμηλή ποιότητα εξαρτάται πρωταρχικά από την διοίκηση, τόσο από την άποψη της πολιτικής 

που θα επιλέξει να ακολουθήσει όσο και από το να δίνει το καλό 

παράδειγμα.(AdrianWilkinson 1992) 

 

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ολοκληρωμένα 
Συστήματα 
Διοίκησης

Συστήματα
Διοίκησης
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Για να θεωρηθεί επιτυχημένο ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να γίνει 

απόλυτα αποδεκτό από την ανώτατη διοίκηση, η οποία με την σειρά της θα πρέπει να 

μεταφέρει την δέσμευσή της σε όλα τα μέρη του οργανισμού. Η πολιτική για την εφαρμογή 

και την διατήρηση του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να εκτίθεται 

γραπτώς και να ενσωματωθεί στην επιχειρηματική αποστολή και στη δήλωση των στόχων. 

ΣύμφωναμετουςClinton, RoyJ, Williamson, Stan, Bethke, ArtL (1994) τακύρια στοιχεία του 

ρόλου των ανώτερων διευθυντικών στελεχών στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι: 

 η θεσμοθέτηση της δομής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως ορίζεται από τους 

δεδηλωμένους στόχους και τις  επίσημες πολιτικές και διαδικασίες και 

 η παροχή ηγεσίας διαθέτοντας την ανάλογη συμπεριφορά στις καθημερινές διεργασίες 

όπως τους έχει επιδειχθεί από τις σαφής προσδοκίες της ανώτατης διοίκησης.(Clinton, 

RoyJ;Williamson, Stan;Bethke, ArtL, 1994) 

Η δέσμευση και η υποστήριξη των επικεφαλών είναι ουσιώδεις παράγοντες για την 

διαδικασία ολοκλήρωσης των συστημάτων διοίκησης για να ξεκινήσει, να  ολοκληρωθεί και 

ακόλουθα να διατηρηθεί εντός των επιχειρήσεων.Οι επικεφαλείς πρέπει προσωπικά να 

εμπλακούν στην επικοινωνία των στόχων και του πλάνου της επιχείρησης και να παρακινούν 

και να ανταμείβουν τους εργαζόμενους. Οι επικεφαλής πρέπει πρώτοι από όλους τους 

εργαζόμενους να δεσμευτούν απόλυτα και να εμπλακούν. (Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, 

C.M., Shen, L.Y. 2011) 

 

3.2 Κουλτούρα 

Η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται στα μοτίβα των πεποιθήσεων, τις αξίες και τους 

τρόπους μάθησης που έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία κατά τη διάρκεια της 

επιχειρηματικής ιστορίας της επιχείρησης και την συμπεριφορά των μελών της. Ο βαθμός τον 

οποίο θα δεχτούν οι εργαζόμενοι την κουλτούρα της επιχείρησης, έχει σημαντική επίδραση 

στο κλίμα μέσα στην επιχείρηση. Όταν τα συστήματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής 

και ασφάλειας εφαρμόζονται ξεχωριστά σε μια επιχείρηση, η σπουδαιότητα του κάθε 

συστήματος διοίκησης επικεντρώνετε σε  ξεχωριστούς στόχους, με αποτέλεσμα να  οδηγήσει 

στην ασυμβατότητας της κουλτούρας μέσα στην επιχείρηση. (Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, 

C.M., Shen, L.Y. 2011) 
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Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή εφαρμογή ενός 

συστήματος διοίκησης. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να κατανοήσει την δική της 

οργανωσιακή κουλτούρα για να εφαρμόσει αποτελεσματικά ένα σύστημα διοίκησης. Καθώς η 

οργανωσιακή κουλτούρα γίνει κατανοητή τότε και μόνο μπορεί η ανώτατη διοίκηση να κάνει 

τις απαραίτητες ενέργειες για να αλλάξει την κουλτούρα της επιχείρησης ώστε να γίνει πιο 

ευέλικτη και ανταποκρίσιμη σε αλλαγές. Η αλλαγή της κουλτούρας σε μια επιχείρηση δεν 

συμβαίνει γρήγορα, αλλά συχνά χρειάζεται μια μεγάλη χρονική περίοδος. (BonnieF. DailySu-

chunHuang, 2001) 

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης αποτελείται από ορισμένες θεμέλιες αξίες όπως είναι 

η ικανοποίηση των πελατών, η δέσμευση της ηγεσίας, η πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων, 

η εκπαίδευση και κατάρτιση, η λήψη αποφάσεων βασιζόμενη σε γεγονότα, η συνεχή 

βελτίωση, η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και η υλοποίηση της κοινωνικής ευθύνης, 

όπως περιγράφεται σε κάθε σύστημα διοίκησης. Η επιτυχημένη εφαρμογή του απαιτεί αυτές 

οι αρχές να εναρμονιστούν με τις αρχές της επιχείρησης. Ωστόσο δεν είναι εύκολο καθώς 

αυτές οι αρχές συνδέονται με την κουλτούρα της επιχείρησης με αποτέλεσμα η εφαρμογή 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης να απαιτεί αλλαγή κουλτούρας. (Asif, M., de 

Bruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, C., Steenhuis, H.-J., 2009) 

Ο μετασχηματισμός της κουλτούρας σημαίνει την διαμόρφωση διαφορετικών υποκουλτούρων 

μέσα σε μια συνολική οργανωσιακή κουλτούρα και μια συνολική οργανωσιακή κουλτούρα 

που προάγει τη μάθηση και την διαδικασία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διοίκησης. Οι σκοποί του συστήματος διοίκησης σχετίζονται με την κουλτούρα και η διαφορά 

στους σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές υποκουλτούρες μέσα στην επιχείρηση. 

Αυτές οι διαφορετικές υποκουλτούρες ίσως εμποδίσουν την ανάπτυξη μιας δυνατής κοινής 

κουλτούρας που θα δίνει έμφαση στις αξίες της συνεργασίας και συμμετοχής.Έτσι η 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης απαιτεί μια δυνατή κοινή κουλτούρα 

που προωθεί την διαδικασία μάθησης.(Asif, M., de Bruijin, E.J., Fisscher, O.A.M., Searcy, 

C., Steenhuis, H.-J., 2009) 

Σύμφωνα με τον Yang (2006), η εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να 

παρακινήσει τους εργαζόμενους και να αλλάξει την κουλτούρα ενός οργανισμού, ώστε να 

δεσμευτεί στην διαχείριση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της εμπλοκής των 

εργαζομένων και την συνεχή βελτίωση. (Abu-Doleh, 2012) 
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3.3Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση σύμφωνα με τον Deming (1982) διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν την 

ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας, ποιος είναι ο ρόλος τους στην συγκεκριμένη προσπάθεια 

και πώς εξελίσσονται οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης. Για να επιτευχτεί αυτό, η 

εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται μια δυναμική και αυτοδιαχειριζόμενη διαδικασία 

βασισμένη σε μακροπρόθεσμους στόχους. Επιπλέον το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να εμπεριέχει και τεχνικά και κοινωνικά θέματα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται 

στις καθημερινές δραστηριότητες και σε νέα προβλήματα. (J. 

CarlosBou,InmaculadaBeltrán 2005) 

Σύμφωνα με την έρευνα των Noorliza Karia και Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari  

(2006), σε 10 επιχειρήσεις στην Μαλαισία αποδεικνύεται ότι η εκπαίδευση έχει θετική 

επιρροή σε ορισμένες στάσεις- διαθέσεις των εργαζομένων που σχετίζονται με την εργασία 

τους, όπως είναι «η δέσμευση των εργαζομένων στην επιχείρηση», «η ικανοποίηση από την 

εργασία» και «η εμπλοκή των εργαζομένων». Η συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση είναι 

ουσιώδη για την συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για την 

διασφάλιση των συγκεκριμένων διαθέσεων, οι οποίοι είναι σημαντικοί παράγοντες της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (Noorliza Karia, Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari  

2006) 

Σε έρευνες που έχουν γίνει μια από τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις που αποφασίζουν να ολοκληρώσουν τα συστήματα διοίκησης τους είναι η 

έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων για να ολοκληρώσουν την διαδικασία της ενοποίησης.  

Ο στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει κατά πρώτον να είναι η επαγρύπνηση 

για τις ανάγκες και τα οφέλη ενός ολοκληρωμένου συστήματος και κατά δεύτερον η 

κατανόηση για το πώς ένα ολοκληρωμένο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί, χρησιμοποιηθεί 

και συντηρηθεί. Έχει αποδειχτεί ότι η κατανόηση των εργαζομένων του σκοπού της 

ολοκλήρωσης και η συμμετοχή τους έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της αντίστασης των 

εργαζομένων στις αλλαγές.  
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Για να υιοθετηθεί, εφαρμοστεί και διατηρηθεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης και η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, απαιτούνται ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι με δεξιότητες. Για να 

είναι οι εργαζόμενοι ενδυναμωμένοι και με τις κατάλληλες δεξιότητες είναι απαραίτητο οι 

επιχειρήσεις συνεχώς να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους σε νέες διαδικασίες, συστήματα 

και τεχνολογίες και να τους εμπλέκουν στην διαδικασία των αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο 

θα διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι κατανοούν και το προϊόν και την σημασία του 

συστήματος. 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους ενταγμένο σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διοίκησης εξοικονομεί και χρόνο και χρήμα για την επιχείρηση και αποφεύγει τα 

συγκεχυμένα μηνύματα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ξεχωριστά ή ανεξάρτητα 

προγράμματα εκπαίδευσης. (Zutshi, A., &Sohal, A.S., 2005) 

Πολλές φορές παρατηρούνται αρνητικές στάσεις από τους εργαζόμενους και μια δυσμενή 

εταιρική κουλτούρα απέναντι σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης.Αυτό συνωμοτεί 

στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα, το οποίο δυσχεραίνει την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διοίκησης. (Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y. 2011)  

Η συμπεριφορά και οι στάσεις των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση μπορεί να δράσουν ως 

καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχημένη πραγμάτωση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος. Είναι ευρέως γνωστό ότι σε κανέναν δεν αρέσει να αλλάζει τον τρόπο με τον 

οποίο εργάζεται και πόσο μάλλον όταν ξεκινάει να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διοίκησης, 

το οποίο θα αλλάξει τις υπάρχουσες οδηγίες εργασίας του. Πολλές φορές αυτή η αλλαγή 

γίνεται και πρόκληση αλλά και εμπόδιο στους εργαζόμενους ώστε να επικοινωνήσουν και να 

εξηγήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων τους σε άλλους, αλλά και πώς αυτά τα συστήματα 

διοίκησης τους μπορούν να ενοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο με άλλα συστήματα. 

Κάποιου είδους αντίσταση είναι αναμενόμενη κατά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διοίκησης, ωστόσο μπορεί να ξεπεραστεί με εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζομένων. Σημειώνεται επίσης η αντίσταση εργαζομένων που νιώθουν ότι χάνουν την 

κυριότητα της θέσης τους εξαιτίας των αποτελεσμάτων της ολοκλήρωσης. (Zutshi, A., 

&Sohal, A.S., 2005) 
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Η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και η αποτελεσματική εκπαίδευση οδηγεί σε μια πιο 

αποτελεσματική επικοινωνία μέσα σε μια επιχείρηση, καθώς εργαζόμενοι σε διαφορετικές 

θέσεις εργασίας και ιεραρχικά επίπεδα χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα. Επιπλέον οι 

εργαζόμενοι ωφελούνται με το να αποκτούν νέες δεξιότητες, να ανταλλάσουν ιδέες και 

εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, πρακτική  η οποία συμβάλλει και στην ανάπτυξη 

ομαδικού πνεύματος μέσα στην επιχείρηση. (Zutshi, A., &Sohal, A.S., 2005) 

 

3.4Ενδυνάμωση, Παρακίνηση & εμπλοκή των εργαζομένων 

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων περιγράφεται ως η σπουδαιότητα του να δίνεις στον 

εργαζόμενο την δυνατότητα και την υπευθυνότητα να παίρνει πρωτοβουλίες για να 

αναγνωρίσει τα προβλήματα που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον τα οποία 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ποιότητας ή την εξυπηρέτηση του πελάτη και να τα 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. (BonnieF. DailySu-chunHuang, 2001) 

Σύμφωνα με τον Oakland 1989, για την εμπλοκή των εργαζομένων, όλοι οι εργαζόμενοι μιας 

επιχείρησης από την κορυφή μέχρι το κάτω μέρος, από τα γραφεία μέχρι τις τεχνικές 

υπηρεσίες, από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τους κατά τόπους χώρους πρέπει να εμπλακούν. Οι 

άνθρωποι είναι πηγή ιδεών και καινοτομιών και η εξειδίκευση τους, η εμπειρία τους, οι 

γνώσεις τους και η συνεργατικότητά τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να επιτευχθούν 

αυτές οι ιδέες. (Graham Dwyer, 2002) 

Όταν εφαρμόζεται η Ολοκλήρωση των Συστημάτων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν  

την παρακίνηση των εργαζομένων τους στην οργανωσιακή στρατηγική, καθώς τα υψηλά 

ποσοστά παρακίνησης εργαζομένων επιφέρουν μείωση των εσωτερικών συγκρούσεων και 

βελτίωση της αντίδρασης των εργαζομένων στις αλλαγές που προκύπτουν από την 

Ολοκλήρωση των Συστημάτων Διοίκησης.  (Simon, A., Karapetrovic, S., Casadesus, M., 

2012b) 

Σε έρευνα των Zutshi, A., & Sohal, A.S., 2005 προκύπτει ότι ένα από τα οφέλη που προκύπτει 

από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης είναι η αποδοχή και η 

κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων. Και οι 3 επιχειρήσεις που  συμμετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι βίωσαν λιγότερη αντίσταση, καλύτερη αφομοίωση και κατανόηση του 

ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης μεταξύ των εργαζομένων τους, καθώς το 

ολοκληρωμένο σύστημα βασίστηκε στο υπάρχον σύστημα ποιότητας, που είχαν ήδη 

αποδεχτεί και εφαρμόσει. 
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Επιπλέον οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν έγιναν εύκολα αποδεκτές από όλους τους 

εργαζομένους, οι οποίοι επιδίωξαν περισσότερο στο να ενημερωθούν για τις διασυνδέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων.(Zutshi, A., &Sohal, A.S., 2005) 

 

3.5 Ομάδες εργασίας 

Οι άνθρωποι παρακινούνται και εργάζονται καλύτερα όταν είναι μέρη μιας ομάδας. Οι ομάδες 

μπορούν να επιτύχουν περισσότερα μέσω συγκροτημένων προσπαθειών και επίλυσης 

προβλημάτων. Το εργασιακό περιβάλλον που είναι προσανατολισμένο στις ομάδες εργασίας 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

(Palo&Padhi 2005) 

Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις έχουν ξεχωριστές ομάδες εργαζομένων στην διαχείριση 

διαφορετικών συστημάτων διοίκησης, οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να οδηγήσουν σε 

αντιθέσεις με τα οργανωσιακά ενδιαφέροντα. Σε αντίθεση ο συντονισμός από τους 

επικεφαλείς στους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή είναι πολύ σημαντικός στην εφαρμογή 

των προτύπων ποιότητας. (Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M., Shen, L.Y. 2011) 

Η ομαδική εργασία αποτελεί κεντρικό σημείο στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αποτελεί ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα και προϋπόθεση της συνεχούς βελτίωσης.Διευκολύνει τις προσπάθειες 

συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας μοιράζει σε όλους μέσα την ομάδα 

τηνευθύνη για την ποιότητα, μειώνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για ατομικές ευθύνες και 

επιτρέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της ομαδική εργασία. (Daniel Jiménez-

Jiménez Micaela Martínez-Costa, 2009) 
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Ενότητα Γ 

Κεφάλαιο 1: Μελέτη περίπτωσης 

 

1.1 Σκοποί και στόχοι 

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης είναι να ερευνηθεί ένα πεδίο της 

ολοκλήρωσης των συστημάτων διοίκησης που δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος ακόμη. Μέσα 

από την παρούσα μελέτη περίπτωσης θα γίνει προσπάθεια ανάδειξης εκείνων των 

παραγόντων των ανθρώπινων πόρων που επηρρεάζουν την επιτυχημένη εφαρμογή των 

συστημάτων διοίκησης και την ολοκλήρωσή τους σε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

Σύμφωνα με το Yin 2006, η ισχύς της μεθόδου μελέτη περίπτωσης σε σύγκριση με άλλες 

μεθόδους, είναι η ικανότητά της να εξετάσει, σε βάθος, μια "υπόθεση" μέσα στο "πραγματική 

ζωή" του πλαισίου της. Για αυτό το λόγο και στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε 

η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης. 

Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου το οποίο 

απαντήθηκε από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας ISOMAT. Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν για την επιπλεόν συλλογή πληροφοριών το εγχειρίδιο ποιότητας της 

εταιρίας. 
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1.3 Ευρήματα 

Σύντομη Παρουσίαση εταιρίας 

Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της 

σύγχρονης δόμησης, παράγοντας και προωθώντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητα 

για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα παρουσιάζει μια 

σταθερή ανάπτυξη και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες του 

κλάδου στην Ελλάδα.  

Τα κεντρικά της γραφεία και η μονάδα παραγωγής βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα 

Οινόφυτα στεγάζονται τα γραφεία του υποκαταστήματος για την εξυπηρέτηση των πελατών 

της Νοτίου Ελλάδας. Η εταιρία έχει δημιουργήσει 6 θυγατρικές εταιρίες, στη Ρουμανία, τη 

Σερβία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία και τη Σλοβενία, μία συνδεδεμένη εταιρία στην 

Ισπανία, αλλά κι από ένα πυκνό δίκτυο τοπικών διανομέων, τα προϊόντα ISOMAT εξάγονται 

σε περισσότερες από 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.  

Η ISOMAT απασχολεί σήμερα συνολικά 327 άτομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 

εργαζόμενοι στην Ελλάδα ανέρχονται στους 233, εκ των οποίων οι 32 είναι διπλωματούχοι 

μηχανικοί και χημικοί, ενώ άλλοι 94 εργαζόμενοι απασχολούνται στις έξι θυγατρικές της στο 

εξωτερικό, εκ των οποίων οι 21 είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και χημικοί. 

Η ISOMAT παράγει και διαθέτει πάνω από 300 προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε γενικές 

και ειδικές οικοδομικές εφαρμογές, επισκευές, βελτιώσεις, κλπ. Αναλυτικότερα, διαθέτει 6 

βασικές κατηγορίες προϊόντων: 

1. Στεγανωτικά Υλικά 

2. Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων 

3. Κόλλες &Αρμόστοκους 

4. Επισκευαστικά Υλικά  

5. Χρώματα & Σοβάδες 

6. Δάπεδα 

Οι κατηγορίες αυτές εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με 10-15 νέα προϊόντα, ενώ τα υφιστάμενα 

βελτιώνονται συνεχώς από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας. 
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Κεντρική φιλοσοφία της ISOMAT αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας 

αλλά και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μέσω του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, 

το οποίο προσφέρει τεχνογνωσία και  παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα 

των σύγχρονων κατασκευών με στόχο πάντα την ολική ικανοποίηση των πελατών της. 

Η ISOMAT διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και σύστημα 

διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΕΛΟΤ 

1801 / OHSAS 18001. Επίσης, τα προϊόντα της ISOMAT φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα 

με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σήμανση CE, ως γνωστόν, απαιτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δομικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 και 

δηλώνει τη συμμόρφωση της ποιότητάς τους, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Στόχοι της εταιρείας αποτελούν: η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

προσφέρει, η εξασφάλιση μιας επιτυχημένης πορείας τόσο στην ελληνική όσο και στην αγορά 

του εξωτερικού, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών, η ικανοποίηση 

των σχετικών με το αντικείμενο λειτουργίας της νομοθετικών διατάξεων και κανονισμών. 

Όμως αντικείμενο της εταιρίας δεν αποτελεί απλά η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων, αλλά 

και η προσφορά τεχνογνωσίας και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των 

σύγχρονων κατασκευών. Για το λόγο αυτό διαθέτει τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που 

απαρτίζεται από ένα άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο μηχανικών οι οποίοι προσφέρουν 

υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή ιδιώτη. 

Κέντρο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι ο Πελάτης και φιλοσοφία της η Ποιότητα. Με το 

πνεύμα αυτό η ISOMAT έχει προβεί στο σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων της και έχει 

καθορίσει την οργανωτική της δομή, τους πόρους και τις διαδικασίες καθημερινών 

λειτουργιών της που στο σύνολό τους αποτελούν το Σύστημα Ποιότητάς της. Αντικείμενο του 

Συστήματος Ποιότητάς της είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και διάθεση 

δομικών χημικών προϊόντων και ετοίμων κονιαμάτων.  
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Πολιτική Ποιότητας 

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας παρουσιάζεται στο Εγχειριδίου Ποιότητας. Αντίγραφά 

της εκτίθενται σε εμφανή σημεία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και περιλαμβάνονται στα 

εγχειρίδια ποιότητας στις κατά τόπους θέσεις εργασίας, για να υπενθυμίζουν σε όλους τους 

εργαζόμενους το μέρος της ευθύνης που φέρουν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

Ποιότητας. Η καταλληλότητα της Πολιτικής αποτελεί αντικείμενο της Ανασκόπησης από τη 

Διοίκηση. Μέσα στη διαχείριση του συστήματος ποιότητας έχουν ενταχθεί και στοιχεία του 

συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Εστίαση στον πελάτη 

Η ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει πέρα από την εκπεφρασμένη 

ανάγκη του πελάτη και μια σειρά από άλλες, οι οποίες δύναται να προκύψουν στην πορεία και 

να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην πρώτη. Η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων αλλά 

και των προσδοκιών του Πελάτη αποτελεί έναν από τους Αντικειμενικούς Σκοπούς για την 

Ποιότητα της εταιρείας. Οι επιμέρους βασικές Διεργασίες της εταιρείας “Πωλήσεις-

Marketing” και “Υλοποίηση Προϊόντος”, είναι σχεδιασμένες με την λογική να υπηρετούν και 

να συμβάλλουν στην επίτευξη του προαναφερθέντος Αντικειμενικού Σκοπού για την 

Ποιότητα. Συμπληρωματικά, η συστηματική αποστολή ερωτηματολογίου στους πελάτες και 

αξιολόγηση των απαντήσεων από τη Διοίκηση, συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης 

της εταιρείας. Η πληροφόρηση που αντλείται βοηθά τη Διοίκηση της εταιρείας να 

οραματιστεί το μέλλον και να εξασφαλίσει τον έγκαιρο σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων 

αλλά και την αναπροσαρμογή του Συστήματος Ποιότητας με επίκεντρο τις μελλοντικές 

ανάγκες του πελάτη και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Με σκοπό τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, η ISOMAT προσπαθεί να βελτιώνει 

συνεχώς το : 

 Σύστημα Ποιότητάς της 

 τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και των προϊόντων και  

 τις Διεργασίες της 
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Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι : 

 η Πολιτική για την Ποιότητα και οι Αντικειμενικοί Σκοποί που θέτει η  Διοίκηση της 

εταιρείας, 

 οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, 

 η ανάλυση δεδομένων, 

 οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, 

 η Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

Όπου αναγνωρίζονται δυνατότητες βελτίωσης, αυτές εφαρμόζονται και παρακολουθούνται ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους. 

 

Συστήματα Διοίκησης και Πρότυπα 

1. Σύστημα Ποιότητας 

Η ISOMAT έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, με σκοπό να βελτιώνει συνεχώς την 

αποτελεσματικότητα όλων της των Διεργασιών. Το Σύστημα Ποιότητας περιλαμβάνει την 

οργανωτική δομή, τις διαδικασίες, τις Διεργασίες και τα μέσα που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της Διαχείρισης της Ποιότητας. 

Το Σύστημα Ποιότητας (Σ.Π.) αποτελείται και τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Δ.Π. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 

ΣΚΟΠΟΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΕΙΑ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ & 

ΑΛΛΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 
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Αναλυτικά τα 5 στοιχεία του Σ.Π. είναι: 

1. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Ε.Π 

2. Οι Διαδικασίες. Οι καταγεγραμμένες Διεργασίες και λειτουργίες της εταιρείας αποτελούν 

τις διαδικασίες του Σ.Π. Κάποιες από τις διαδικασίες της εταιρείας έχουν καταγραφεί σε 

μορφή διαγραμμάτων ροής και αποτελούνται συνήθως από ένα σύνολο επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Όταν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε κάποιες δραστηριότητες 

προκύπτουν οι Οδηγίες Εργασίες. Οι Διαδικασίες και οι Οδηγίες Εργασίας αποτελούν 

ελεγχόμενα έγγραφα του Σ.Π. και διαχειρίζονται σύμφωνα με τη Διαδικασία :Έλεγχος 

Εγγράφων και Δεδομένων.  

3. Έγγραφα Εξωτερικής Προέλευσης. Έγγραφα αυτού του τύπου είναι συνήθως νομοθεσία, 

διεθνή πρότυπα (ISO, ASTM, DIN) και συνοδευτικά έγγραφα Α’ υλών, τα οποία 

ενσωματώνονται στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας. Αποτελούν ελεγχόμενα έγγραφα 

του Σ.Π. και διαχειρίζονται σύμφωνα με τη Διαδικασία 

4. Έντυπα του Συστήματος Ποιότητας, τα οποία συμπληρώνονται και αποτελούν τα Αρχεία 

Ποιότητας. Είναι οι αντικειμενικές αποδείξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

Διαδικασιών της Εταιρείας. Τα έντυπα ανασκοπούνται, εγκρίνονται, διανέμονται και 

διατηρούνται σύμφωνα με τη Διαδικασία 

5. Η Πολιτική Ποιότητας και οι Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα. Στα πλαίσια της 

Ανασκόπησης του Σ.Π. από τη Διοίκηση τεκμηριώνονται στα αντίστοιχα πρακτικά, 

ανασκοπούνται και παρακολουθούνται οι Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα  

6. Προγράμματα Υγιεινής και  Ασφάλειας στην Εργασία  και  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας περιγράφει την οργάνωση του Σ.Π. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

κεφαλαίων του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001. Επίσης τεκμηριώνει την Πολιτική για την 

Ποιότητα, κάνει αναφορά στους Αντικειμενικούς Σκοπούς για την Ποιότητα και παραπέμπει 

στις Διαδικασίες. Επίσης στο Εγχειρίδιο Ποιότητας γίνεται αναφορά στο Αντικείμενο του 

Συστήματος Ποιότητας και παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση των Διεργασιών του. 
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2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η ISOMAT στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μεριμνά για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η διοίκηση δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει 

υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές 

επιλογές, την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συναφών 

κανονισμών. Στην ISOMAT εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. 

Το σύστημα αποτελεί βασικό μοχλό για : 

 Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο 

φυσικό περιβάλλον και ενεργοποίηση μέτρων πρώτιστα προληπτικών και κατά δεύτερο 

λόγο, κατασταλτικών. 

 Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας. 

 Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - προσωπικό, προμηθευτές, τοπική 

κοινωνία, εταιρείες με ίδιο επιχειρησιακό αντικείμενο - για περιβαλλοντικά θέματα που 

αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση 

όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων. 

Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την εταιρεία είναι η ορθολογική διαχείριση Α΄ υλών και 

λοιπών υλικών, ενέργειας και η συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόμενων υλικών. 

Η εταιρεία ISOMAT έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες που αφορούν 

αποκλειστικά τη περιβαλλοντική διαχείριση : 

 Εντοπισμός - Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Ζητημάτων και  Σχετικών Επιδράσεων   

 Περιβαλλοντικοί σκοποί και  στόχοι    

 Παρακολούθηση και  μετρήσεις   

 Παρακολούθηση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας   

 Εσωτερική Επικοινωνία για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης    

 Εξωτερική Επικοινωνία για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων   
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Για να διασφαλίσει την σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης η εταιρεία φροντίζει για: α) την συστηματική ενημέρωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού της, β) την συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της, γ) 

την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. 

Όραμα της εταιρίας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και η 

αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος και  την 

υπερκάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων. 

H προαναφερόμενη νομοθεσία μπορεί να περιλάβει τις παρακάτω κατηγορίες εγγράφων: 

• Διεθνείς Συμβάσεις, 

• Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις), 

• Εθνική Νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ.), 

• Περιφερειακή Νομοθεσία (Αποφάσεις Νομαρχιών και  Τοπικών Δημοτικών Αρχών), 

• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων  

• Άδειες που αφορούν την λειτουργία της εταιρείας, άδειες διάθεσης αποβλήτων κλπ. 

 

3. Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και  Ασφάλειας στην εργασία 

Πολιτική της ISOMAT είναι να επιτύχει την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών υγιεινής 

και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία. Η πολιτική της εταιρείας για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια 

περιλαμβάνει :  

• την αποφυγή των επαγγελματικών κινδύνων 

• την υποκατάσταση των επικίνδυνων παραγόντων με άλλους μη επικίνδυνους ή ακίνδυνους 

• την καταπολέμηση των επικίνδυνων καταστάσεων στην πηγή 

• την εφαρμογή μέτρων ομαδικής προστασίας αντί για ατομικά 

• την επιδίωξη της βελτίωσης του επιπέδου πρόληψης και  προστασίας. 
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Η εταιρεία υποστηρίζει την εφαρμογή διεργασίας εκτίμησης και  πρόληψης κινδύνων και  

ενεργειών και  προγραμμάτων προστασίας της υγιεινής και  ασφάλειας των εργαζομένων 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001 . Η εταιρεία ISOMAT  έχει 

τεκμηριώσει και  εφαρμόζει διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά τη διαχείριση Υγιεινής 

και  Ασφάλειας στην εργασία,έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Πολιτική για την Υγιεινή και  

Ασφάλεια στην εργασία η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Διοίκηση και θέτει ευκρινώς 

τους αντικειμενικούς σκοπούς υγείας και  ασφάλειας και  την δέσμευση της Διοίκησης για την 

βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στον τομέα αυτό. 

Η εταιρεία έχει καθιερώσει και  τεκμηριώσει διαδικασία, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται 

ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο εντοπισμός, η συνεχής παρακολούθηση και  η 

ενημέρωση των εμπλεκομένων για την νομοθεσία που αφορά στην Υγιεινή και  Ασφάλεια 

στην εργασία.  

H προαναφερόμενη νομοθεσία μπορεί να περιλάβει τις παρακάτω κατηγορίες εγγράφων: 

• Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις), 

• Εθνική Νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ.), 

• Περιφερειακή Νομοθεσία (Αποφάσεις Νομαρχιών και  Τοπικών Δημοτικών Αρχών), 

• Μελέτες Επικινδυνότητας  

• Άδειες που αφορούν την λειτουργία της εταιρείας κλπ. 

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας και  η τήρηση της πολιτικής Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργαζομένων, διασφαλίζεται μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων σκοπών και  

της οριοθέτησης στόχων, οι οποίοι αφορούν όλα τα τμήματα της εταιρείας.   

Οι Σκοποί Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων προκύπτουν από την ανάλυση 

επικινδυνότητας που πραγματοποιείται όπως περιγράφηκε παραπάνω.  Ο καθορισμός τους 

γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση ή/ και  εξάλειψη των συνθηκών που 

συντελούν στην εμφάνιση των κινδύνων.  Οι Στόχοι Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων 

είναι καθορισμένοι και όπου είναι εφικτό ποσοτικοποιημένοι δείκτες. Η διαδικασία 

διεκπεραιώνεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργαζομένων, σε συνεργασία  με τους εκάστοτε Υπεύθυνους και  με ενεργό 

συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού.  
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Η υλοποίηση των στόχων ελέγχεται και  παρακολουθείται μέσα από συγκεκριμένα 

προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων που σχεδιάζονται. Στα προγράμματα 

αυτά καθορίζονται οι πόροι, ο εξοπλισμός, οι υπευθυνότητες και  το χρονοδιάγραμμα για την 

υλοποίησή τους. Τα προγράμματα αυτά λαμβάνονται υπόψη στον γενικό επιχειρησιακό πλάνο 

της εταιρείας και  όποτε υλοποιούνται έργα για εισαγωγή νέων διεργασιών ή νέων προϊόντων.  

 

Υπεύθυνοι Συστημάτων 

Για τους στόχους και τα προγράμματα των συστημάτων διοίκησης τηρείται κεντρικό αρχείο 

από τους Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγιεινής και Ασφάλειας 

Εργαζομένων. Η ανασκόπηση γίνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από το Συμβούλιο 

Ποιότητας, ενώ για κάθε πρόγραμμα συντάσσεται τακτική αναφορά προόδου από τους 

αρμόδιους υλοποίησης. 

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (Υ.Δ.Π.) 

ως εκπρόσωπό της για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας. 

Ευθύνεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Διεργασιών της 

εταιρείας, το συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν, τη γραπτή 

ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Ποιότητας, 

καθώς και το συντονισμό της προσπάθειας για τη βελτίωσή του. 

Η Διεύθυνση της εταιρείας έχει ορίσει τον εκπρόσωπό της για τον έλεγχο της εφαρμογής και 

την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διοίκησης και 

του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και  Ασφάλειας στην εργασία. Οι Υπεύθυνοι 

Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία 

εκπροσωπούν την εταιρεία, στις όποιες επαφές και  επικοινωνίες με τον φορέα πιστοποίησης 

ενώ παράλληλα συνεργάζονται με την Διευθύντρια Διοικητικού ή τον Διευθυντή του 

εργοστασίου σε περιπτώσεις που απαιτείται επικοινωνία με αρμόδιους φορείς ή την τοπική 

κοινωνία. Έχουν άμεση πρόσβαση στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας για 

κάθε ζήτημα σχετικό με την ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων.  
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Παράλληλα με τους υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγιεινής και  

Ασφάλειας στην εργασία, δρα υποστηρικτικά ο Διευθυντής Εργοστασίου, οι οποίοι 

βρίσκονται σε συνεχή και  άμεση  επικοινωνία με το προσωπικό της εταιρίας. Αποτελούν 

επίσης και την Ομάδα Έκτακτων Καταστάσεων (ΟΕΚ) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

καταστάσεων. Η (ΟΕΚ) έχει ως βασικό σκοπό : 

• Τον εντοπισμό των κινδύνων για περιβαλλοντική επιβάρυνση ή ακόμα και  ατυχηματικές 

καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το προσωπικό, 

• Την αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων απόκρισης και  αντιμετώπισης τέτοιου είδους 

περιστατικών, 

• Την κατάρτιση Σχεδίων Έκτακτων Καταστάσεων και  την αξιολόγηση απόκρισης του 

προσωπικού σε δοκιμαστικές ασκήσεις για την εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων  

• Τον προγραμματισμό των δοκιμαστικών ασκήσεων για την αξιολόγηση των 

προαναφερόμενων Σχεδίων 

 

Στοιχεία Ολοκλήρωσης 

1. Δέσμευση της Διοίκησης 

Η Ανώτατη Διοίκηση της ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη, 

εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, μέσω: 

 της γνωστοποίησης στην εταιρεία της σημασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων του 

πελάτη, καθώς και των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Η Ανώτατη 

Διοίκηση μυεί το προσωπικό μέσω της καθημερινής πρακτικής και άλλων 

συμπληρωματικών ενεργειών, όπως συναντήσεις του προσωπικού, έκδοση 

Εσωτερικών Σημειωμάτων κ.λ.π. σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στη Διαδικασία 

“Εσωτερική Επικοινωνία”  

 της καθιέρωσης της Πολιτικής για την Ποιότητα.Η Πολιτική για την Ποιότητα έχει 

τεκμηριωθεί και διαδοθεί σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μέσω της ανάρτησής της σε 

εμφανή σημεία και την παρουσίασή της σε όλα τα στελέχη στα πλαίσια της 

εισαγωγικής εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται με την πρόσληψή τους. 

 της καθιέρωσης Αντικειμενικών Σκοπών για την Ποιότητα  

 της διεξαγωγής Ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας από τη Διοίκηση  
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 της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

της εταιρείας  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και  

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που περιγράφεται στο εγχειρίδιο ποιότητας, υποστηρίζεται 

πλήρως από την διοίκηση της εταιρείας και  οι απαιτήσεις του πρέπει να εφαρμόζονται 

πάντοτε από όλο το προσωπικό, το οποίο πρέπει να φροντίζει για την υπεύθυνη αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών θεμάτων και των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

σύμφωνα με τους στόχους και τα προγράμματα της εταιρείας. 

 

2. Επικοινωνία 

Οι Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα, οι μέθοδοι μέτρησής τους και οι 

προκαθορισμένες ενέργειες για την επίτευξή τους, γνωστοποιούνται στους εμπλεκόμενους 

είτε μέσω της Διαδικασίας “Εσωτερική Επικοινωνία” είτε μέσα από τις αντίστοιχες 

διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας. 

Εσωτερική Επικοινωνία  

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει τη Διαδικασία “Εσωτερική 

Επικοινωνία” μέσω της οποίας εξασφαλίζει ότι επικοινωνείται αποτελεσματικά σε όλα τα 

επίπεδα της εταιρείας η Πολιτική Ποιότητας, οι Αντικειμενικοί Σκοποί, καθώς και η 

γενικότερη πορεία και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. 

Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων θεωρείται στοιχείο ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια 

της εξασφάλισης της συμμετοχής όλων των στελεχών προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης 

του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει 

συναντήσεις με τους επικεφαλής των τμημάτων ώστε να εξασφαλίζεται ότι μεταδίδεται στο 

προσωπικό η ορθή πληροφόρηση όταν τη χρειάζεται και ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα 

για την αντίστροφη επικοινωνία μέσω της συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων και 

των ευρημάτων των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, τα οποία καταλήγουν στην Ανώτατη 

Διοίκηση για την περαιτέρω αξιολόγησή τους. 
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Η εταιρεία ISOMAT  έχει καθιερώσει διαδικασίες τόσο για την εσωτερική όσο και  για την 

εξωτερική επικοινωνία. Η εσωτερική επικοινωνία εντοπίζεται κυρίως στα στοιχεία που 

διασφαλίζουν την διακίνηση πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και τα 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας μεταξύ των εμπλεκομένων τμημάτων. Κύριοι 

στόχοι είναι : 

 Η προβολή της δέσμευσης της διοίκησης ως προς την διαχείριση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων και των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας σε όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό επιχείρησης, 

 Η διαχείριση όλων των αναζητήσεων προς πληροφόρηση από το προσωπικό, για τα 

περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν την 

επιχείρηση, 

 Η βελτίωση της ευαισθησίας όλου του προσωπικού σε σχέση με την πολιτική 

ποιότητας, τα περιβαλλοντικά θέματα, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τους 

στόχους της επιχείρησης, 

 Η πληροφόρηση του προσωπικού για τα συστήματα, την οργάνωση, την απόδοση 

τους και  τις προγραμματισμένες τροποποιήσεις τους 

Για την εξωτερική επικοινωνία οι στόχοι είναι : 

 Προβολή της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας 

πέρα από τα όρια της επιχείρησης, 

 Πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού ως προς το περιβαλλοντικό και τα υγιεινής 

και ασφάλειας έργο της εταιρείας, 

 Εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, 

 Αξιόπιστη ανταπόκριση της εταιρείας σε απαιτήσεις για πληροφόρηση ή υποβολή 

θέσεων προς διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικών με συμμόρφωση με την 

νομοθεσία,  

Η εταιρεία υποστηρίζεται από εξωτερικό σύμβουλο στην διαδικασία συγκέντρωσης της 

απαραίτητης νομοθεσίας ενώ σε τακτική βάση (μηνιαία, εξαμηνιαία) υποβάλλει στην Δ/νση 

αναφορές πεπραγμένων και  στοιχεία μετρήσεων για διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους.  
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Παράλληλα οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας αξιολογούνται σε τακτικές συσκέψεις 

Για κάθε επικοινωνία εσωτερική ή εξωτερική έχουν καθορισθεί τακατάλληλα δίκτυα και  οι 

αρμόδιοι μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση περιβαλλοντικών πληροφοριών και  η 

μετάδοσή τους σε τρίτους. 

 

3. Διαχείριση Πόρων  

Διάθεση πόρων 

Οι βασικές κατηγορίες πόρων στην εταιρείας είναι οι εξής : 

I. ανθρώπινοι πόροι 

II. υποδομές (κτίρια, εξοπλισμοί) 

III. περιβάλλον εργασίας 

Στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης, παρακολουθείται συστηματικά η επάρκεια 

πόρων σε σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών και ενός συνεχώς βελτιούμενου Συστήματος 

Ποιότητας και οποιαδήποτε ανάγκη που προκύπτει περιλαμβάνεται στα Πρακτικά 

Συνεδρίασης Επιτροπής Διαχείρισης Ποιότητας.    

Η αναγκαιότητα παροχής νέων πόρων δύναται να προκύψει ως επίλυση ενός προβλήματος 

που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής επιθεώρησης ή κατά την καθημερινή 

λειτουργία της εταιρείας. 

I. Ανθρώπινοι πόροι 

Η αρχική αξιολόγηση και επιλογή όλων των στελεχών της εταιρείας, πραγματοποιείται με 

κριτήρια τη συνολική τους ικανότητα και απόδοση στην υλοποίηση των απαιτούμενων 

δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η 

επιμόρφωση, οι δεξιότητες και η εμπειρία. Βασικό στοιχείο στην αρχική αξιολόγηση αποτελεί 

ο χαρακτήρας και τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. 

Στις περιγραφές θέσεων εργασίας που διατηρούνται στην εταιρεία φαίνονται οι επιμέρους 

υπευθυνότητες του προσωπικού για δραστηριότητες που έχουν επίδραση στην περιβαλλοντική 

απόδοση της εταιρείας και στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 
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Η εταιρεία διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, όσον αφορά σε προσωπικό, εξοπλισμό και  

τεχνογνωσία για την εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης Υγιεινής και 

Αασφάλειας Εργαζομένων, την παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων καθώς και  την 

εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων και μετρήσεων. Επίσης φροντίζει για την κατάρτιση του 

εμπλεκόμενου προσωπικού και  την ενημέρωσή του για για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και τους κινδύνους από κάθε δραστηριότητα της εταιρείας.  

 

II. Υποδομές  

Η εταιρεία προσδιορίζει, διαθέτει και διατηρεί την υποδομή που χρειάζεται για την επίτευξη 

της συμμόρφωσης για το προϊόν ή / και την υπηρεσία που παρέχει. 

Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει : 

 Κτίρια, χώρους εργασίας και συνδεόμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις 

 Εξοπλισμό διεργασιών, τόσο υλισμικό όσο και λογισμικό 

 Υπηρεσίες υποστήριξης (λογιστήριο, γραμματεία) 

Η επάρκεια και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα των υποδομών παρακολουθείται συνεχώς και 

αξιολογείται κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας. Στα πλαίσια της 

αξιολόγησης η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα εξής : 

 Την ασφάλεια και αποδοτικότερη επίδοση του προσωπικού  

 Την περιβαλλοντική προστασία  

 Την απόδοση και το κόστος του εξοπλισμού που διαθέτει 

 Το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού 
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III. Περιβάλλον εργασίας 

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει και διαχειρίζεται το περιβάλλον εργασίας που χρειάζεται για την 

επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. 

Η επάρκεια και η συνεχιζόμενη καταλληλόλητα του περιβάλλοντος εργασίας 

παρακολουθείται μέσω των προγραμματισμένων εσωτερικών επιθεωρήσεων και αξιολογείται 

κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας.   

 

4. Εκπαίδευση  

Για το προσωπικό της, η εταιρεία έχει καθιερώσει μηχανισμούς ώστε να : 

i. τους παρέχει εκπαίδευση είτε με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 

είτε μέσω της καθημερινής πρακτικής (onjobtraining). Οι πραγματοποιηθείσες 

εκπαιδεύσεις καταγράφονται στο έντυπο “Ατομική Καρτέλα Εκπαίδευσης”  

ii. αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης μέσω της καθημερινής 

πρακτικής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταγράφονται επίσης στο έντυπο 

“Ατομική Καρτέλα Εκπαίδευσης” 

iii. Διατηρεί κατάλληλα αρχεία μόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Για 

κάθε στέλεχος της εταιρείας ο Υ.Δ.Π. διατηρεί αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει 

αντίγραφο πτυχίων, πιστοποιητικών καθώς και το έντυπο “Ατομική Καρτέλα 

Εκπαίδευσης” 

Η Διοίκηση της εταιρείας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του 

προσωπικού της. Οι ενέργειες που εφαρμόζει για το σκοπό αυτό περιγράφονται στη 

Διαδικασία “Εκπαίδευση”. 

Πολιτική της εταιρείας είναι η παροχή εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό, ιδιαίτερα σε αυτό 

που οι ενέργειές του επηρεάζουν άμεσα την συνολική απόδοση της εταιρείας για το 

περιβάλλον και για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.. Η παροχή εκπαίδευσης έχει 

ως στόχους : 

 Την ευαισθητοποίηση και  επαγρύπνηση του προσωπικού, 

 Την βέλτιστη εφαρμογή των προβλεπομένων από το Σύστημα Ποιοτικής 

Διαχείρισης, 
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 Την κατάρτιση του προσωπικού ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 

επιπτώσεις και του κινδύνους κάθε θέσης εργασίας, 

 Την αφομοίωση των αρμοδιοτήτων κάθε εργαζομένου στα πλαίσια επίτευξης των 

οριοθετημένων στόχων της εταιρείας 

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας & Περιβάλλοντος 

προσδιορίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης σε σχέση με ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, 

υγιεινής και ασφάλειας και κάθε εκαπιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται εντός ή εκτός της 

εταιρείας. Οι ίδιοι έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού ως προς τις 

απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης. Όλος ο προγραμματισμός 

εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό εκπαίδευσης που προδιαγράφεται μέσα στις σχετικές 

διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο 

Οικονομικών. 
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Κεφάλαιο 2: Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Η εταιρία ISOMAT είναι μια από τις αναπτυσσόμενες βιομηχανικές εταιρίες του κλάδου των 

δομικών υλικών στην Ελλάδα. Ανήκει στην κατηγορία των Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς οι 

εργαζόμενοι της ξεπερνούν τους 200. Επίσης ανήκει στην κατηγορία των Πολυεθνικών 

επιχειρήσεων καθώς οι δραστηριότητες της επεκτείνονται και σε άλλες χώρες. 

Κεντρική φιλοσοφία της ISOMAT αποτελεί η προσφορά προϊόντων ανώτατης ποιότητας αλλά 

και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Στόχοι της εταιρείας αποτελούν: α) η σταθερή 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) η εξασφάλιση μιας 

επιτυχημένης πορείας τόσο στην ελληνική όσο και στην αγορά του εξωτερικού και γ) η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των εμπλεκόμενων μερών της 

επιχείρησης, όπως είναι οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία και η νομοθεσία. 

 

Κίνητρα πιστοποίησης  

Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν την εταιρία στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πρότυπων 

συστημάτων διοίκησης τους οποίους συναντήσαμε και στην βιβλιογραφία ως τους πιο 

σημαντικούς είναι οι ακόλουθοι: 

α) η ικανοποίηση του πελάτη: η φιλοσοφία και οι στόχοι της εταιρίας έχουν ως κέντρο την 

ολική ικανοποίηση των πελατών μέσω της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Με σκοπό αυτό, ο σχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων και ο καθορισμός της οργανωτικής 

δομής, των πόρων και των διαδικασιών καθημεριών λειτουργιών έχουν ενταχθεί στο Σύστημα 

Ποιότητας το οποιό βασίζεται στο ISO 9001. 

β) η συμμόρφωση με την εθνική και κοινωτική νομοθεσία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

προστατεύουν το περιβάλλον και να μεριμνούν για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων. Η ISOMAT στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μεριμνά για την προστασία 

του περιβάλλοντος και  λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει υψηλές 

περιβαλλοντικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές, 

την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συναφών κανονισμών. 

Πολιτική της ISOMAT επίσης είναι να επιτύχει την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών 

υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς προχώρησε στην υιοθέτηση και εφαρμογή των 

προτύπων ISO 14001 και OHSAS 18001. 



84 
 

γ) Παραγωγική και λειτουργική μείωση κόστους: σύμφωνα με τους MacDonald, M., Mors, 

T.A., Phillips, A. 2003 μερικοί οργανισμοί υιοθετούν τα ISO 9001, ISO 14001 και το OHSAS 

18001 για να μειώσουν το παραγωγικό και λειτουργικό κόστος των οργανισμών. Κάθε 

εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή και λειτουργία σημαίνει μείωση των 

δαπανών, η οποία γίνεται καθαρό κέρδος που ενισχύει την κατώτατη γραμμή.  

Μερικά επιπλεόν κίνητρα για την πιστοποίηση της εταιρίας σύμφωνα με τα διεθνή πότυπα 

είναι: 

 η βελτίωση των συστημάτων ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας: η 

εταιρία θέλοντας να βελτιώσει τα υπάρχoντα συστήματα διοίκησης αποφάσισε την 

υιοθέτηση των προτύπων βάση των οποίων θα διασφαλίσει την βελτίωση της 

ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

 μείωση των εμποδίων στο εμπόριο: η ISOMAT είναι μια εξαγωγική εταιρία η οποία 

έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της σε διάφορες χώρες στον κόσμο. Η μη 

πιστοποίησή της με τα διεθνή πρότυπα θα της παρουσίαζε εμπόδια στην πρόωθηση 

των προϊόντων της. 

 

Ολοκλήρωση των συστημάτων διοίκησης  

Η επιλογή της ολοκλήρωσης των συστημάτων διοίκησης μια επιχείρησης φαίνεται να είναι 

κυρίαρχη σύμφωνα με τις έρευνες των Karapetrovic, S.&Casadesus, M. 2009, Zeng, S., Shi, J. 

&Lou, G. 2007 και Douglas, A.&Glen, D., 2000. 

Σύμφωνα και με τον Wright 2000 και τα τρία πρότυπα για την διοίκηση ποιότητας, του 

περιβάλλοντος και της υγιεινής και ασφάλειας, περιλαμβάνουν τις ίδιες βασικές αρχές και 

κοινή δομή, καθώς και τα τρία απαιτούν τήρηση εγγράφων, συνεχή βελτίωση μέσω 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου, έλεγχο των εγγράφων 

και των δεδομένων και δήλωση πολιτικής. 

Η ISOMAT παρατηρώντας αυτές τις ομοιότητες επέλεξε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση 

των πρότυπων συστημάτων διοίκησης, με αποτέλεσμα μέσα στη διαχείριση του συστήματος 

ποιότητας να έχουν ενταχθεί και στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και 

υγιεινής και ασφάλειας. 
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Η στρατηγική που ακολούθησε η εταιρία είναι σύμφωνη με τους τους Karapetrovic, S., & 

Willborn, W., 1998a. Η εταιρία πρώτα πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 το 1998 και έπειτα 

πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001 & OHSAS 18000 το 2014, εντάσσοντας στοιχεία των δύο 

τελευταίων στο σύστημα ποιότητας που εφάρμοζε.  

Τα στοιχεία των προτύπων τα οποία είναι κοινά και στα 3 πρότυπα και που ενοποίηθηκαν στο 

εγχειρίδιο ποιότητας είναι: 

 η δέσμευση της διοίκησης 

 η επικοινωνία 

 οι πόροι 

 η εκπαίδευση 

Το επίπεδο ολοκλήρωσης των συστημάτων διοίκησης που έχει επιλέξει η εταιρία είναι αυτό 

της ευθυγράμμισης σύμφωνα με τους Wilkison και Dale 2002. Η ευθυγράμμιση είναι ένας 

παραλληλισμός των συστημάτων διοίκησης χρησιμοποιώντας τις ομοιότητες των προτύπων για 

να δομηθεί το σύστημα. Ο σκοπός της ευθυγράμμισης είναι να μειώσει τα κόστη της διοίκησης 

και του ελέγχου. Υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες για κάθε περιοχή διοίκησης αλλά μέσα σε 

ένα κοινό εγχειρίδιο, το εγχειρίδιο ποιότητας. Επίσης σύμφωνα με τους Jorgense, Remmen και 

Mellado 2006 θα μπορούσε να θεωρηθεί το αντίστοιχο. Το Αντίστοιχο αυξάνει την 

συμβατότητα των διασταυρωμένων αναφορών μεταξύ παράλληλων συστημάτων με 

αποτέλεσμα τη μείωση των εγγράφων και αρχείων, τη λιγότερη γραφειοκρατία, την 

εξοικονόμηση κόστους εξαιτίας της μείωσης του χρόνου και της καλύτερης αξιοποίησης των 

πόρων, καθώς και την απλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. 

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρία στην διαδικασία ενοποίησης των 

συστημάτων είναι: 

 η αντίσταση των εργαζομένων 

 η έλλειψη στρατηγικής για την ολοκλήρωση 

 η δημιουργία ασύμβατης κουλτούρας 

 η μειωμένη εμπλοκή της Διοίκησης 
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Τα σημαντικότερα οφέλη, σύμφωνα με την εταιρία από την ενοποίηση των πρότυπων 

συστημάτων διοίκησης είναι: 

 η μείωση κόστους 

 η απλούστευση του συστήματος 

 η μείωση της γραφειοκρατίας 

Η εταιρία θεωρεί ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός για την επιτυχημένη 

εφαρμογή και ολοκλήρωση των συστημάτων διοίκησης. Αναφέρει «αφού όλα τα συστήματα 

χρειάζονται την εμπλοκή των εργαζομένων ανεξαρτήτως βαθμίδας, σίγουρα ότι είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας επιτυχημένης λειτουργίας τους». 

Από τους παράγοντες ανθρώπινων πόρων που σύμφωνα με τον Rahman, 2004 είναι τα “soft” 

στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η εταιρία θεωρεί τους πιο σημαντικούς την ηγεσία, 

την εμπλοκή των εργαζομένων και την εκπαίδευση για την επιτυχημένη εφαρμογή των 

συστημάτων διοίκησης. 

Παρόλο που η εταιρία δεν έχει τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για να εφαρμόσει 

πολιτικές και πρακτικές για να ενισχύσει αυτούς του παράγοντες επιτυχημένης εφαρμογής των 

προτύπων, εκπαιδεύει τους εργαζομένους με εσωτερικά σεμινάρια και προσπαθεί να τους 

εμπλέξει  περισσότερο  εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις καθημερινές τους εργασίες.  

Οι πολιτικές και πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που θεωρεί η εταιρία ότι θα 

διευκόλυναν και θα ενίσχυαν τα συστήματα διοίκησης και την βελτίωση της ποιότητας της 

εταιρίας είναι: 

 Η Εφαρμογή της Διοίκησης βάση στόχων (ΜΒΟ)  

 η παρακίνηση με επιβράβευση των πιο δραστήριων εργαζομένων και  

 η αξιολόγηση των εργαζομένων 

Επίσης θεωρεί σημαντική την ύπαρξη τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο 

θα υποστήριζε τις προσπάθειες βελτίωσης των συστημάτων διοίκησης. Θεωρεί ότι θα έπαιζε 

διευκολυντικό ρόλο στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας αρκεί βέβαια να είχε την απόλυτη 

δέσμευση της Διοίκησης, η οποία όπως αναφέρθηκε είναι μια από τις δυσκολίες που 

συναντήθηκε κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης των συστημάτων. 
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Η εταιρία ISOMAT είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρία όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της 

ενότητας, η οποία κάνει προσπάθειες βελτίωσης των συστημάτων διοίκησης ενοποιώντας και 

εντάσσοντας τα στο εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρίας. Ωστόσο δεν έχει δόσει την απαραίτητη 

προσοχή στους παράγοντες που θα ενίσχυαν αυτές τις προσπάθειες, αλλά αρκείτε προς το 

παρόν στο «τεχνικό κομμάτι» των συστημάτων και της εφαρμογής τους, ώστε να διασφαλίζει 

την ικανοποίηση των πελατών της προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και να είναι 

σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλον και την 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Η δημιουργία τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ίσως θα εξυπηρετούσε την εταιρία 

να ευθυγραμμίσει τους στόχους των συστημάτων με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, 

αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους πόρους που διαθέτει και αντιμετωπίζοντας τις 

δυσκολίες που θα προκύπτουν. 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να συνεχιστεί μελετώντας περισσότερες εταιρίες που έχουν 

προχωρήσει στην ολοκλήρωση των συστηματων διοίκησης και έχουν τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού για να ερευνηθεί κατά πόσο οι πολιτικές και οι πρακτικές που εφαρμόζει το τμήμα 

θα βελτίωναν την απόδοση των συστημάτων και θα διευκόλυναν στην ενοποίησή τους. 
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο 

1) Ποια από τα παρακάτω αποτέλεσαν  κίνητρα για να πιστοποιηθεί η 

εταιρία κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001? 

a) Η ικανοποίηση των πελατών 

b) Εμπόδια στο εμπόριο 

c) Βελτίωση των συστημάτων διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος, 

υγιεινής και ασφάλειας 

d) Παραγωγική και λειτουργική μείωση κόστους 

Αναφέρεται αν υπήρξαν άλλα κίνητρα: 

Αυστηροποίηση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 

2) Ποια είναι η σειρά υιοθέτησης των προτύπων - χρονολογίες? 

 ISO 9001 1998 

 ISO 14001 2014 

 OHSAS 18001 2014 

  

3) Από τις παρακάτω δυσκολίες, ποιες θεωρείται προέκυψαν κατά την 

υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων? 

a) Η διαφορετική φύση των προτύπων  

b) Αντίσταση εργαζομένων 

c) Έλλειψη πόρων οικονομικών και ανθρώπινων 

d) Έλλειψη στρατηγικής για την ολοκλήρωση 

e) Αύξηση της γραφειοκρατίας 

f) Δημιουργία ασύμβατης κουλτούρας 

g) Αργή ανταλλαγή πληροφοριών 

Αναφέρεται αν παρουσιάστηκαν κάποιες άλλες δυσκολίες: 

Μειωμένη εμπλοκή της Διοίκησης 
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4) Ποια από τα παρακάτω οφέλη θεωρείται ότι προκύπτουν από την 

ενοποίηση των συστημάτων διοίκησης? 

a. Βελτιστοποίηση των πόρων οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού 

b. Μείωση του κόστους διοίκησης 

c. Ενοποίηση των εσωτερικών ελέγχων 

d. Αύξηση της εκπαίδευσης των εργαζομένων 

e. Καλύτερος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της 

διοίκησης και των εργαζομένων 

f. Απλούστευση τους συστήματος διοίκησης που οδηγεί σε λιγότερη 

σύγχυση, πλεονασμό και συγκρουόμενων εγγράφων 

g. Μείωση τη γραφειοκρατίας 

h. Ευκολότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία 

i. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης 

j. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης 

k. Καλύτερο και ευκολότερο σύστημα επικοινωνίας 

Αναφέρεται να υπάρχουν και άλλα οφέλη: 

 

5) Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα συστήματα διοίκησης, υπάρχει ένας 

υπεύθυνος ή κάθε σύστημα έχει το δικό του υπεύθυνο? 

9001 : Ηλιόπουλος, 14001 : Αβραμιδης Κ., 18001 : Ζαχάρος 

 

6) Τι πιστεύεται θα βοηθούσε στην επιτυχημένη εφαρμογή και ολοκλήρωση 

των συστημάτων διοίκησης? 

Η ενεργή συμμετοχή και ο έλεγχος από την ανώτατη Διοίκηση 

 

7) Θεωρείται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός για την 

επιτυχημένη εφαρμογή και ολοκλήρωση των συστημάτων? 

 

Αφού όλα τα συστήματα χρειάζονται την εμπλοκή των εργαζομένων 

ανεξαρτήτως βαθμιδας, σίγουρα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας 

επιτυχημένης λειτουργίας τους. 
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8) Ποιοι παράγοντες ανθρώπινων πόρων θεωρείται σημαντικούς για την 

επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης? 

 η ηγεσία,  

 η εμπλοκή των εργαζομένων 

 η ενδυνάμωση των εργαζομένων 

 η εκπαίδευση 

 η ομαδική εργασία και επικοινωνία 

 η στρατηγική διοίκηση ποιότητας 

 η επικέντρωση στον πελάτη 

Αναφέρεται αν υπάρχουν άλλοι: 

 

9) Τι ενέργειες κάνει η εταιρία για να ενισχύσει τους παράγοντες αυτούς? 

Ενημερώνει τη Διοίκησ στο βαθμό που μπορεί για τα αποτελέσματα λειτουργίας 

τους. 

Εκπαιδεύει τους εργαζομένους με εσωτερικά σεμινάρια 

Προσπαθεί να τους μπλέκει περισσότερο  εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις 

καθημερινές τους εργασίες.  

 

10) Ποιες πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

πιστεύεται θα διευκόλυναν και θα ενίσχυαν τα συστήματα διοίκησης και 

την βελτίωση της ποιότητας της εταιρίας? 

Εφαρμογή της Διοίκησης βάση στόχων (ΜΒΟ) όπου θα υπήρχε η παρακίνηση με 

επιβράβευση των πιο δραστήριων εργαζομένων και εύκολη διαπίστωση αυτών που 

δεν ενδιαφέρονται και κρύβονται. 

 

11) Θεωρείται ότι η ύπαρξη τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα 

διευκόλυνε την εφαρμογή και ολοκλήρωσε των συστημάτων διοίκησης? 

Και αν ναι με ποιον τρόπο? 

Προσπαθώντας να εφαρμόσει μια αξιολόγηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

προηγούμενο ερώτημα. 
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