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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι μία 

διαδικασία η οποία απαιτεί την δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων, την 

επικοινωνία πολιτικής ποιότητας, τον σχεδιασμό διαδικασιών, διεργασιών και 

προδιαγραφών για κάθε δραστηριότητα, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών 

αλλά και την ανατροφοδότηση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο της αεροναυτιλίας. Ουσιαστικά, θα 

επιχειρηθεί η ανίχνευση των απόψεων των εμπλεκόμενων με το σύστημα ποιότητας 

στην αεροναυτιλία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Επιπρόσθετα, θα αναζητηθούν πιθανές 

συσχετίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων των ερωτώμενων αναφορικά με το σύστημα 

ποιότητας και των δημογραφικών στοιχείων, της θέσης εργασίας, της γνώσης των 

βασικών αρχών ποιότητας, της εκπαίδευσής σε αυτές καθώς και των ετών 

προϋπηρεσίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 

Αεροναυτιλία 
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ABSTRACT 
The effective implementation of a quality management system is a process that 

requires the commitment of management and employees, the quality policy 

communication, process planning, processes and standards for each activity, 

monitoring and control of these and feedback for continuous improving quality. 

The present study aims to assess the implementation of the quality management 

system in the aviation sector. Essentially, we will attempt to detect the opinions of the 

involved employees in the quality system in aviation regarding the effective 

implementation of the system.  

Additionally, possible correlations will be located between the respondents opinions 

regarding the quality system and demographics, job, knowledge of the basic quality 

principles, the employee training and service period. 

 

 

 

 

Keywords: Total Quality Management, Quality Management System, Aviation 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά 
Είναι ευρέως γνωστό πως η διοίκηση μία επιχείρησης ή ενός οργανισμού ενέχει τις 

λειτουργίες του προγραμματισμού πόρων και εργασιών, της οργάνωσης, της 

διεύθυνσης, της στελέχωσης καθώς και του ελέγχου έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί και 

εφαρμοστεί από αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Η ποιότητα είναι ένας από τους πιο σπουδαίους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης καθώς και την 

διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Έτσι, η αποτελεσματική διοίκηση 

ολικής ποιότητας αρχίζει από την αξιόπιστη και ακριβή μέτρηση της αντίληψης των 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών για την προσφερόμενη ποιότητα. Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι μία ευρύτερη φιλοσοφία όπου επιδιώκεται η εφαρμογή της 

μέσω συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που υιοθετεί μία επιχείρηση ή ένας 

οργανισμός.  

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που είναι περισσότερο δημοφιλές σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι το ISO 9001:2008. Το ISO 9001:2008 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο στο 

οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με 

τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που 

επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και 

υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας (Tricker, 

2014). Το ISO 9001:2008 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και 

οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο, το 

μέγεθος και τη δραστηριότητα τους, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν την 

ικανοποίηση των πελατών τους για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες διαμέσου 

της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (Tricker, 2014; Fonseca, 

2015). 
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Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι μία 

διαδικασία η οποία απαιτεί την δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων, την 

επικοινωνία πολιτικής ποιότητας, τον σχεδιασμό διαδικασιών, διεργασιών και 

προδιαγραφών για κάθε δραστηριότητα, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτών 

αλλά και την ανατροφοδότηση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

Οι κυριότερες παράμετροι που εξασφαλίζουν την επιτυχία της εφαρμογής της ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας συνοψίζονται στο σχεδιασμό, την εστίαση στον 

πελάτη (εσωτερικό και εξωτερικό) και την ικανοποίησή του, στην ηγεσία της 

ποιότητας, την ανάπτυξη του προσωπικού, την ποιοτική αξιολόγηση και τη συνεχή 

βελτίωση με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας.  

1.2. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι εργασίας 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο της αεροναυτιλίας. Ουσιαστικά, θα 

επιχειρηθεί η ανίχνευση των απόψεων των εμπλεκόμενων με το σύστημα ποιότητας 

στην αεροναυτιλία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι αφενός να παρουσιαστεί η 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας και αφετέρου να αναζητηθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων 

των ερωτώμενων αναφορικά με το σύστημα ποιότητας και των δημογραφικών 

στοιχείων, της θέσης εργασίας, της γνώσης των βασικών αρχών ποιότητας, της 

εκπαίδευσής σε αυτές καθώς και των ετών προϋπηρεσίας. 

1.3. Διάρθρωση της εργασίας 
Αρχικά, πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που ενέχει. Ακόμη, 

παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ποιότητας, οι βασικές μέθοδοι, οι βασικές 

διαστάσεις και οι guru της ΔΟΠ. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας καθώς και τα διεθνή 

βραβεία ποιότητας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο κεντρικό πυλώνα αποτελεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

στην αεροναυτιλία, το οποίο και έχει βασιστεί στο διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008. 
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Αναλύονται βασικές έννοιες του συστήματος, τα πλεονεκτήματα και η πολιτική 

ποιότητας της ΥΠΑ. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τη διοίκηση μέσω στόχων και 

παρατίθενται οι κατηγοριοποιήσεις των δεικτών επίδοσης στην αεροναυτιλία. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες του τμήματος ποιότητας στην αεροναυτιλία.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ερευνάς καθώς και το 

ερευνητικό εργαλείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και παρουσιάζονται οι κυριότερες συσχετίσεις που 

εντοπίστηκαν. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
Η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας γεννήθηκε στην Ιαπωνία μετά το 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο από τους Αμερικάνους Juran και Deming και υιοθετήθηκε ως μέθοδος 

διοίκηση στις αυτοκινητοβιομηχανίες στις Η.Π.Α στα μέσα της δεκαετίας του 1970 

(American Society for Quality, 2010).  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης μέσω του οποίου 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, δεδομένης της συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων (Τσιότρας, 2002). Σύμφωνα με τους Evans και Lindsay (2008) η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μία φιλοσοφία που αποσκοπεί στη συνεχή 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους ενεργοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό και προμηθευτές. Ενώ ο Δερβιτσιώτης 

(2005) ορίζει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μία στρατηγική επιλογή της 

ανώτατης διοίκησης που είναι δυνατή μόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη 

του οργανισμού, μιας και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας 

που διέπει το σύνολο των εμπλεκομένων.   

Η ΔΟΠ βασίζεται στη λογική ότι οι επιμέρους δραστηριότητες, τα διαθέσιμα μέσα 

παραγωγής καθώς και οι μέθοδοι αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη της 

ικανοποίησης του πελάτη, των προμηθευτών και του ανθρωπίνου δυναμικού. Η 

προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

είναι ομαδική, ενώ οι πελάτες θεωρούνται προέκταση της επιχείρησης μιας και οι 

απαιτήσεις το υς και η άπο ψή το υς λαμβάνεται σο βαρά υπό ψη στην εξέλιξη το υ 

συστήματος. Βασικός στόχος ενός συστήματος ΔΟΠ είναι η μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του πελάτη (Τσιότρας, 2002).  

Έχουν γίνει ποικίλες προσπάθειες για τον προσδιορισμό του ορισμού της ποιότητας. 

Είτε, ο σχετικός ορισμός παρουσιάζεται ως σύντομος όπως για παράδειγμα ότι 

ποιότητα αποτελεί ιδιαίτερες συμμορφώσεις με απαιτήσεις και προδιαγραφές, είτε 

εμφανίζεται ως σύνθετος. Η American Society for Quality (2010) ορίζει την ποιότητα 
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ως το σύνολο όλων των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών που διακρίνουν ένα 

προϊόν ή μία υπηρεσία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση τόσο των 

άμεσων όσο και έμμεσων αναγκών του πελάτη. Οι Heizer & Render (2008) 

προσδίδουν στην ποιότητα τρεις διαστάσεις, την ποιότητα του καταναλωτή, την 

ποιότητα παραγωγής και την ποιότητα των προδιαγραφών των προϊόντων.  

Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα του καταναλωτή – user based quality – αναφέρεται 

κυρίως σε υψηλής ποιότητας προϊόντα που εμφανίζουν υψηλή απόδοση και 

προδιαγραφές αναφορικά με την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Η 

ποιότητα της παραγωγής – manufacturing  based quality – αναφέρεται συμμόρφωση 

στις καθορισμένες προδιαγραφές καθώς και την πετυχημένη ολοκλήρωση των 

εργασιών. Η ποιότητα των προδιαγραφών – product based quality – η οποία 

αναφέρεται στις ακριβείς και μετρήσιμες μεταβλητές σχεδιασμού των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών (Heizer & Render, 2008). 

Όπως οι Heizer και Render (2008) επισημαίνουν η ακολουθία παράγωγης ενός 

προϊόντος με γνώμονα την ποιότητα αρχίζει με την ανεύρεση και τον προσδιορισμό 

των άμεσων και έμμεσων αναγκών του πελάτη, οι οποίες και λαμβάνονται υπόψη 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού προϊόντος, ενώ ολοκληρώνεται με την παραγωγή του 

προϊόντος υπό συγκεκριμένους ελέγχους και συνθήκες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

εξασφάλιση της παραγωγή προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο 

Δερβιτσιώτης (2005) αναφέρει πως από την πλευρά του κόστους, ένα υψηλής 

ποιότητας προϊόν ή υπηρεσία είναι σημαντικό να καλύπτει τόσο τις ανάγκες όσο και 

τις προσδοκίες των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση προσφερόμενης 

αξίας και της τιμής που καλείται να καταβάλλει (value for money).  

Επίσης, ορισμός για την ποιότητα δόθηκε και από τον Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης, καθώς θεώρησε ως ποιότητα ως εκείνο τον βαθμό, σύμφωνα με τον 

οποίο εγγενή χαρακτηριστικά πληρούν σχετικές απαιτήσεις (Kotler, 2003). 

Ένας ορισμός που δόθηκε για τη ποιότητα σε γενικό επίπεδο ήταν το 2004 

από τον Ovretveit, ο οποίος υποστήριξε ότι στον ορισμό για τη ποιότητα θα πρέπει να 

αναφερθούν και οι παρακάτω έννοιες (Ovretveit, 2004): 

Α) ένας ορισμός σε επαγγελματικό επίπεδο που να αφορά τις ανάγκες του 

πελάτη  
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Β) ένας συγκεκριμένος βαθμός που θα αναφέρεται στην κάλυψη και την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη  

Γ) η έκφραση της άπο ψης το υ πελάτη για την ικανο πο ίηση των εν λό γω 

αναγκών του. 

Σαν τελικό ορισμό αναφέρει ότι η ποιότητα εκφράζει τη σχετική ικανοποίηση 

των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σε αυτό 

τον ορισμό συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Η ποιότητα με βάση τον πελάτη 

Τα μεγέθη μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι τα παράπονα των πελατών, 

η ικανοποίηση τους αλλά και ο βαθμός ανταπόκρισης του προϊόντων και των 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. 

 Η επαγγελματική ποιότητα 

 Τα μεγέθη μέτρησης αποτελούν τα μεγέθη ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σε 

επαγγελματικό επίπεδο δηλαδή αν το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία ικανοποιεί τους 

πελάτες. 

 Η ποιότητα των διαδικασιών 

Τα μεγέθη μέτρησης αποτελούν η λειτουργία και ο σχεδιασμός των προϊόντων 

αλλά και των υπηρεσιών με το πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο ικανοποίησης που 

να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των εν λόγω πελατών. 

Ο Brook (1999) εξέφρασε την άποψη ότι στην έννοια της ποιότητας μπορούμε 

να συναντήσουμε δύο σημαντικές πλευρές: την ποιότητα του σχεδιασμού και την 

ποιότητα των συμφωνιών για τον σχεδιασμό, που αναφέρεται στο βαθμό 

ικανοποίησης των πελατών από τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που έλαβαν. 

Ως προσανατολισμός για την ποιότητα χρησιμοποιείται η ικανοποίηση του πελάτη. 

Στην αρχή σημαντική εμφάνιση έκανε η μορφή του Ποιοτικού Ελέγχου (QC, Quality 

Control), που αφορά τον έλεγχο των υπηρεσιών και των προϊόντων. Με τον όρο 

ποιοτικό έλεγχο αναφερόμαστε στις συστηματικές προσπάθειες που σκοπό έχουν να 

εντοπίζουν τα προβλήματα ποιότητας και να πραγματοποιεί κατάλληλους 

προγραμματισμούς για να τα επιλύσει αλλά και να τα ξεπεράσει χωρίς να 

δημιουργηθούν νέα προβλήματα. 
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2.2. Τα οφέλη της ποιότητας 
Είναι ευρέως γνωστό πως όταν ένας οργανισμός προσανατολίζει τη λειτουργία και 

την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών με βάση την ποιότητα τείνει να 

οδηγεί στην δημιουργία πολλαπλών ωφελειών. Με άλλα λόγια, η ποιότητα τείνει να 

επηρεάζει θετικά (Heizer & Render, 2008) : α) την αξιοπιστία και τη φήμη της 

εταιρείας, β) την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών, γ) τη δυνατότητα 

ενός οργανισμού να εξαχθεί και να παγκοσμιοποιηθεί καθώς και δ) την κερδοφορία 

και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Στην παρούσα ενότητα θα παρατεθούν τα κύρια κόστη ποιότητας (Baiman et al, 

2000):  

• Τα κόστη πρόληψης που αφορούν το σύνολο του κόστους που συσχετίζονται 

με τις διάφο ρες ενέργειες με στό χο την πρό ληψης καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των ελαττωματικών ή των γενικότερων αστοχιών. Οι 

ενέργειες αυτές είναι συνήθως η εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και τα 

προγράμματα που υλοποιούνται και αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση.  

• Τα κόστη αμοιβών που αναφέρονται στα γενικότερα κόστη λειτουργίας που 

συσχετίζονται με τις επιθεωρήσεις ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο.  

• Τα κόστη εσωτερικών αστοχιών που αφορούν τα κόστη που προέρχονται 

από την παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων, τα οποία και εντοπίζονται πριν 

την παράδοση στον καταναλωτή.   

• Τα εξωτερικά κόστη που αναφέρονται στα κόστη που προέρχονται από 

ελαττωματικά προϊόντα έπειτα από την παράδοση στον πελάτη. Με άλλα 

λόγια εννοούνται τα κόστη που απορρέουν για παράδειγμα από τις επιστροφές 

προϊόντων.  

Σύμφωνα με τους Heizer & Render (2008) τα κόστη πρόληψης, αμοιβών και 

εσωτερικών αστοχιών δύνανται να υπολογιστούν. Ωστόσο, τα εξωτερικά κόστη είναι 

αδύνατο να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Από την άλλη, ο Crosby (1979) υποστηρίζει πως 

δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει αλλά η έλλειψή της. 

2.2.1.Πλεονεκτήματα της ΔΟΠ 
Η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι γεγονός, πως αποτελεί μία 

πρόκληση αλλά ταυτόχρονα μονόδρομο για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν 



21 
 

ανταγωνιστικές και να επιβιώσουν. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

για μια επιχείρηση είναι συνοψίζονται ως κάτωθι:   

1. Υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

2. Μακροχρόνια επιβίωση της εταιρείας 

3. Αύξηση των πωλήσεων και μεριδίων αγοράς  

4. Μείωση του ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών 

5. Μείωση του κόστους της παραγωγής 

6. Αύξηση παραγωγικότητας 

7. Ομαδικό πνεύμα μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης 

8. Ασφάλεια εργαζομένων 

9. Καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός 

10. Ικανοποίηση πελατών 

11. Ικανοποίηση εργαζομένων 

2.3. Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές (Evans & 

Lindsay, 2008): 

1. Εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη και των όλων των stakeholders  

Είναι σημαντικό να επικεντρώνεται η επιχείρηση στα πλαίσια ΔΟΠ στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν αρκεί 

απλά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών αλλά να υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες τους. Επομένως, οι οργανισμοί πρέπει να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά 

εκείνα των προϊόντων που προσδίδουν αξία στον πελάτη και οδηγούν στην 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησής και την αύξηση της πιστότητάς του. 

2. Συμμετοχή  όλων των εργαζόμενων 

Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων και η προώθηση της ομαδικότητας είναι πολύ 

σημαντική αρχή της ΔΟΠ. Ουσιαστικά, επιδιώκεται και η δέσμευση και η συμμετοχή 

όλων των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση των προβλημάτων και 

στη μείωση των ελαττωματικών και των αστοχιών. Με άλλα λόγια, συγκροτούνται 

ομάδες εργασίας οι οποίες στοχεύουν στην άριστη συνεργασία και τον συντονισμό 

όλων των τμημάτων εντός της επιχείρησης. 
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3. Εστίαση στις διαδικασίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση 

Οι διαδικασίες αποτελούν μια σειρά από δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ουσιαστικά, ο βασικός  και κοινός στόχος σε έναν 

οργανισμό είναι η δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Είναι σημαντικό να δίδεται 

έμφαση στο σύνολο των διαδικασιών είτε εντός της παραγωγής είτε κατά τη διάρκεια 

της εξυπηρέτησης του πελάτη. 

 

Εικόνα 1. Κύκλος Συνεχής Βελτίωσης PDCA – Πηγή: (Heizer & Render, 2008) 

 

4. Συνεχής βελτίωση 

Στα πλαίσια υιοθέτησης της κουλτούρας ΔΟΠ επιδιώκεται μια διαρκής προσπάθεια 

βελτίωσης σε όλους τους τομείς και τις διαδικασίες. Σύμφωνα με τους Heizer και 

Render (2008), οποιαδήποτε λειτουργία ενός οργανισμού μπορεί να βελτιωθεί ενώ ο 

τελικός στόχος είναι η αριστεία,  

2.4. Βασικές μέθοδοι ΔΟΠ 
 Η Ολική Ποιότητα βασίζεται σε ορισμένες τεχνικές και μεθοδολογίες έτσι 

ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία τις αρχές τις.  

Six Sigma  

To Six Sigma είναι ένα πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας και  μείωσης χρόνου και 

κόστους. Στατιστικά περιγράφει μια διαδικασία όπου ένα προϊόν ή μία υπηρεσία 

παράγεται με ακρίβεια προδιαγραφών μεγαλύτερη από 99,9997% (Heizer & Render, 

2008).  

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 
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Employee Empowerment  

Η ενίσχυση τόσο της υπευθυνότητας όσο και της αυτονομίας των εργαζομένων 

αναφορικά με τη λήψη των αποφάσεων σε χαμηλότερες βαθμίδες (Heizer & Render, 

2008).  

Quality Circle  

Οι κύκλοι ποιότητας είναι ομάδες εργαζόμενων, οι οποίοι συναντιούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με έναν συντονιστή με στόχο την επίλυση προβλημάτων 

αναφορικά με την εργασία τους (Heizer & Render, 2008).  

Benchmarking  

Το benchmarking αποτελεί τη σύγκριση των επιμέρους αποδόσεων ενός οργανισμού 

με τις βέλτιστες τιμές που επιτυγχάνονται από τον ανταγωνισμό. (Τσιότρας, 2002).  

Just in Time  

Δεδομένου οτι το ιδανικό απόθεμα είναι το μηδενικό, η φιλοσοφία just in time 

βασίζεται στη συνεχή βελτίωση, την ελαχιστοποίηση των αστοχιών, την συνεχή 

επίλυση προβλημάτων και τη μείωση χρόνου και κόστους (Τσιότρας, 2002). 

2.5. Τα εργαλεία της ΔΟΠ 
Τα εργαλεία της ΔΟΠ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1. Εργαλεία ΔΟΠ Πηγή:  (Heizer & Render, 2008) 

2.6. Οι guru της ποιότητας 
Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ποιότητα, ορισμένοι από τους οποίους με τις 

ιδέες τους ανέδειξαν και καθιέρωσαν τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και οδήγησαν 

επιχειρήσεις στην αριστεία. Οι γκουρού της ποιότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2, ενώ παρατίθενται τα κύρια σημεία της φιλοσοφίας τους 

 

Πίνακας 2. Οι guru της ποιότητας Πηγή: (Ghobadian & Speller, 1994) 
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2.6.1.Η προσέγγιση του Deming 
Η θεωρητική ουσία της προσέγγισης του Deming σε σχέση με το TQM αφορά τη 

δημιουργία ενός οργανωτικού συστήματος που προωθεί τη συνεργασία και τη διαρκή 

μάθηση για τη διευκόλυνση της εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης της 

διαδικασίας, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί σε συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, 

των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και την εκπλήρωση των αναγκών των 

εργαζομένων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή ικανοποίηση των 

πελατών, και, τελικώς, την εδραίωση της επιβίωσης ενός οργανισμού (Anderson et 

al., 1994α).  

Ο Deming (1986) υπογράμμισε την ευθύνη της ανώτατης διοίκησης να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στην αλλαγή των διαδικασιών και τον σχεδιασμό των συστημάτων. Η 

ορθολογιστική ηγεσία συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση της επιτυχίας της 

διαχείρισης της ποιότητας, διότι είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης να 

δημιουργήσει και να επικοινωνήσει ένα όραμα που κατευθύνει την εταιρεία προς τη 

συνεχή βελτίωση. Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα 

προβλήματα ποιότητας. Επομένως, θα πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους σαφή 

πρότυπα για το τι θεωρείται αποδεκτό στην εκάστοτε εργασία, καθώς επίσης και να 

παρέχει τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα για την επίτευξή του αποδεκτού. Αυτές 

οι μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και κλίμα για 

την εργασία χωρίς συναισθήματα υπαιτιότητας ή φόβου.  

Ο Deming (1986) υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της αναγνώρισης και μέτρησης 

των απαιτήσεων του πελάτη, τη δημιουργία της εταιρικής σχέσης με τους 

προμηθευτές, τη δημιουργία των λειτουργικών ομάδων για τον εντοπισμό και την 

επίλυση προβλημάτων ποιότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την 

αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, και την άσκηση 

ενεργειών με κατεύθυνση τη συνεχή βελτίωση. Οι Anderson et al. (1994α) ανέπτυξαν 

μια θεωρία διαχείρισης της ποιότητας η οποία βασίζεται στη μέθοδο διαχείρισης του 

Deming. Ουσιαστικά πρότειναν ότι: Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου διαχείρισης 

Deming προκύπτει από τις προσπάθειες ηγεσίας προς την ταυτόχρονη δημιουργία 

ενός συνεταιρισμού οργανωσιακής μάθησης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των 

πρακτικών της διαδικασίας διαχείρισης, η οποία, όταν εφαρμοστεί οδηγεί στην 

ικανοποίηση των πελατών και την οργανωτική επιβίωση του οργανισμού μέσω της 
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συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, 

των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

Τα μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας βρίσκονται στην ικανότητα που έχει ένας 

οργανισμός να διαχειρίζεται τα συστήματα και τις διαδικασίες σωστά με γνώμονα την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Ο Deming (1986) υποστήριξε ότι οι μεθοδολογικές 

πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων και 

στατιστικών μεθόδων στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, και τη βελτίωση της 

διαδικασίας, στοχεύουν στη μείωση των μεταβολών και των αιτιών που επέρχονται 

στην παραγωγή. Οι «κοινές αιτίες» των μεταβολών είναι συστημικές και προέρχονται 

από πολλούς φορείς, πρώτες ύλες και μηχανήματα. Με άλλα λόγια, οι κοινές αιτίες 

περιλαμβάνουν τον κακό σχεδιασμό του προϊόντος, τα μη συμμορφούμενα 

εισερχόμενα υλικά, καθώς και τις κακές συνθήκες εργασίας. Αυτές οι αιτίες 

αποτελούν ευθύνες της διοίκησης. Ωστόσο, υπάρχουν και «ειδική αιτίες» που 

αφορούν την έλλειψη γνώσης ή δεξιότητας, ή την κακή απόδοση. Αυτές είναι οι 

ευθύνες που επιμερίζονται συνήθως στους εργαζόμενους. Ο Deming προτείνει 14 

σημεία ως τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Deming, 1986), οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω: 

1. Δημιουργία σταθερότητας του σκοπού προς τη βελτίωση των προϊόντων και 

υπηρεσιών, με στόχο να γίνει ανταγωνιστική η επιχείρηση και να προσφέρει 

θέσεις εργασίας. 

2. Υιοθέτηση μίας νέας φιλοσοφίας από πλευράς της διοίκησης. Η διοίκηση 

πρέπει να επικοινωνήσει ότι δεν είναι αποδεκτά τα ελαττώματα ή τα 

σφάλισμα. 

3. Ανεξαρτητοποίηση της μαζικής επιθεώρησης στην ποιότητα εκ των υστέρων. 

Η ποιότητα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραγωγική 

διαδικασία. 

4. Οι προμηθευτές δεν πρέπει να επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο την τιμή. 

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση του συνολικού 

κόστους. 

5. Διαρκής βελτίωση του συστήματος παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας και 

της παραγωγικότητας, με παράλληλη μείωση του κόστους. 

6. Καθιέρωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους 

εργαζομένους 
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7. Αποτελεσματική ηγεσία στο ανθρώπινο δυναμικό  έτσι ώστε να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Παράλληλα πρέπει να 

παρέχονται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι και τεχνικές στους ανθρώπους 

προκειμένου να γίνουν αποδοτικότεροι και αποτελεσματικότεροι. 

8. Απομάκρυνση συναισθημάτων φόβου στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε οι 

άνθρωποι να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά για την εταιρεία. 

9. Κατάργηση των φραγμών μεταξύ των τμημάτων και υπηρεσιών. Οι άνθρωποι 

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

εργάζονται ως ομάδα, να προ βλέπο υν και να επιλύο υν μαζί τα προ βλήματα 

της παραγωγής. 

10. Εξάλειψη συνθημάτων, προτροπών και στόχων για το εργατικό δυναμικό 

ζητώντας μηδέν ελαττώματα και νέα επίπεδα παραγωγικότητας. Τέτοιες 

παραινέσεις δημιουργούν μόνο προβλήματα στις σχέσεις, καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος από τις αιτίες της χαμηλής ποιότητας και χαμηλή 

παραγωγικότητα ανήκουν στο σύστημα και ως εκ τούτου βρίσκονται πέρα 

από τη δύναμη του εργατικού δυναμικού. 

11. (α) Εξάλειψη πρότυπων ποσοστώσεων παραγωγικότητας και τους 

αριθμητικούς στόχους, ενώ τονίζεται η ενθάρρυνση της εμπνευσμένης 

ηγεσίας 

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

αισθάνεται υπερηφάνεια για την εργασία του. 

13. Ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης και εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. 

14. Ενίσχυση της συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων. 

2.6.2.Η προσέγγιση του Juran 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα των δραστηριοτήτων που 

απευθύνονται στην ικανοποίηση των πελατών, την ικανοποίηση των εργαζομένων, 

την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων σε συνδυασμό με το  χαμηλότερο δυνατό 

κόστος (Juran και Gryna, 1993).  

Ο Juran πίστευε ότι τα κύρια προβλήματα ποιότητας οφείλονται στη διαχείριση και 

όχι στους εργαζόμενοι. Η επίτευξη της ποιότητας απαιτεί δραστηριότητες σε όλες τις 

λειτουργίες μιας επιχείρησης. Σε επίπεδο επιχείρησης, η προσέγγιση του Juran 

εστιάζει στην αξιολόγηση της ποιότητας, τη διαχείριση της ποιότητας των 
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προμηθευτών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων, την ποιότητα του συστήματος 

πληροφοριών και στην ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση. Η προσέγγιση Juran 

δίνει έμφαση στην ομαδικότητα μέσω κύκλων ποιότητας και αυτοδιαχείρισης των 

ομάδων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 

της διοίκησης και των εργαζομένων, καθώς και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ 

των εργαζομένων. Ακόμη, ο Juran τόνισε επίσης τη σημασία της δέσμευσης της 

διοίκησης και την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή, τη αναγνώριση και τις ανταμοιβές. 

Σύμφωνα με τον Juran, είναι πολύ σημαντικό αρχικά να κατανοηθούν οι ανάγκες των 

πελατών. Η απαίτηση αυτή ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία και 

την παραγωγή, δηλαδή στο σχεδιασμό, την κατασκευή, αλλά και τις επιμέρους 

διοικητικές υπηρεσίες ενός οργανισμού. Αρχικά, η έρευνα αγοράς είναι απαραίτητη 

για τον προσδιορισμό των αναγκών των πελατών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ποιότητα του σχεδιασμού, ο Juran πρότεινε τη χρήση τεχνικών συμπεριλαμβανομένης 

της ανάπτυξης της ποιότητας λειτουργίας, τον πειραματικό σχεδιασμό και την 

αξιοπιστία της κατασκευής προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Juran θεωρεί τη διαχείριση 

της ποιότητας με βάση τρεις βασικές διεργασίες (Τριλογία Juran): το σχεδιασμός της 

ποιότητας, τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας (Εικόνα 

2).  

 

Εικόνα 2. Juran Trilogy (Google.com) 

Κατά την άποψή του, η προσέγγιση στη διαχείριση της ποιότητας αποτελείται από α) 

σποραδικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται και διεκπεραιώνονται από τη 

διαδικασία ελέγχου της ποιότητας, β) ακολουθούνται διαδικασίες βελτίωσης της 

ποιότητας τέτοιων προβλημάτων και επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες με στόχο τη 

συνεχή βελτίωση (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Επιμέρους διαδικασίες Τριλογίας Juran 

Σύμφωνα με τον Juran ορίζονται τέσσερις ευρείες κατηγορίες δαπανών ποιότητας, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κόστους της επιχείρησης 

που σχετίζονται με την ποιότητα. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες για τη 

βελτίωση της ποιότητας. Οι τέσσερις κατηγορίες εξόδων ποιότητας είναι α) δαπάνες 

εσωτερικής ανεπάρκειας που σχετίζονται με ελαττώματα που βρέθηκαν πριν από τη 

μεταφορά του προϊόντος στον πελάτη, β) τα εξωτερικά κόστη αποτυχίας που 

σχετίζονται με ελαττώματα που διαπιστώθηκαν αφού το προϊόν αποστέλλεται στον 

πελάτη, γ) το κόστος αξιολόγησης που πραγματοποιούνται για τον καθορισμό του 

βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας και δ) το κόστος πρόληψης που 

προκύπτουν από τη διατήρηση του κόστους αποτυχίας και αξιολόγησης στο ελάχιστο. 

2.6.3.Η προσέγγιση του Crosby 
Ο Crosby (1979) προσδιόρισε μια σειρά από σημαντικές αρχές και πρακτικές για ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, τη συμμετοχή και την ευθύνη της διοίκησης για την ποιότητα, την 

αναγνώριση των εργαζομένων, την εκπαίδευση, τη μείωση του κόστους της 

ποιότητας (κόστος πρόληψης, το κόστος εκτίμησης, και το κόστος αστοχιών), την 

έμφαση στην πρόληψη και όχι στην επιθεώρηση, ενθάρρυνση της φιλοσοφίας 

«σωστά την πρώτη φορά», και την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων.  

Ο Crosby (1979) υποστήριξε ότι τα λάθη προκαλούνται από δύο λόγους. Πρώτον, την 

έλλειψη της γνώσης και, δεύτερον, την έλλειψη προσοχής. Η εκπαίδευση και 

κατάρτιση του προσωπικού μπορεί να εξαλείψει την πρώτη αιτία ενώ μια προσωπική 

δέσμευση για την αριστεία (μηδέν ελαττώματα) και η προσοχή στη λεπτομέρεια 

δύναται να θεραπεύσει τη δεύτερη. Επιπρόσθετα, ο Crosby τόνισε τη σημασία του 

στυλ διοίκησης για την επιτυχή βελτίωση της ποιότητας. Το κλειδί για τη βελτίωση 

της ποιότητας είναι να αλλάξει ο οργανισμός τον τρόπο σκέψης του top management 
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καθώς η κατανόηση, η δέσμευση και η επικοινωνία είναι όλα απαραίτητα. Ο Crosby 

προσέφερε ένα πρόγραμμα με 14 βήματα που δύνανται να καθοδηγήσουν τις 

επιχειρήσεις στην επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας. Τα βήματα αυτά παρατίθενται 

ως εξής: 

1. Δέσμευση της Διοίκησης: Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η διοίκηση 

υποστηρίζει την ποιότητα. 

2. Δημιουργία ομάδας βελτίωσης της ποιότητας. 

3. Η μέτρηση της ποιότητας. Είναι σημαντικό να παρέχεται μια απεικόνιση της 

τρέχουσας κατάστασης και των πιθανών προβλημάτων μη συμμόρφωσης με 

τρόπο που να επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση και διορθωτικές 

ενέργειες. 

4. Το κόστος της ποιότητας. 

5. Η συνειδητοποίηση της ποιότητας: Να παρέχεται μια μέθοδος για την 

αύξηση της προσωπικής ανησυχίας από όλο το προσωπικό της εταιρείας 

προς την συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τη φήμη της 

εταιρείας. 

6. Διορθωτικές ενέργειες: Να παρέχεται μια συστηματική μέθοδος επίλυσης για 

όλα τα προβλήματα που είναι ταυτόσημα με τα βήματα δράσης. 

7. Μηδέν ελαττώματα κατά το σχεδιασμό: Ο οργανισμός είναι σημαντικό να 

διερευνήσει τις διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να διεξάγονται στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας με στόχο την εκμηδένιση των ελαττωμάτων. 

8. Εδραίωση υπεύθυνου εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου της εκπαίδευσης 

που οι εποπτικές αρχές χρειάζονται προκειμένου να ασκήσουν ενεργά τα 

δικό τους μέρος του προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. 

9. Μηδέν ελαττώματα ημέρας (zero defects day): Δημιουργία ενός συμβάντος 

που θα βοηθήσει όλους τους εργαζόμενους να αντιληφθούν, μέσα από μια 

προσωπική εμπειρία, ότι υπήρξε μια σημαντική αλλαγή. 

10. Προσδιορισμός στόχων: Ενεργοποίηση της δέσμευσης με την ενθάρρυνση 

των ανθρώπων να θέσουν στόχους βελτίωσης για τους ίδιους και τις ομάδες 

τους. 

11. Μείωση των σφαλμάτων κοινών αιτιών: Δημιουργία ενός πλαισίου γόνιμης 

επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και top management για την διαχείριση 
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της κατάστασης που καθιστά δύσκολο για τον εργαζόμενο να ανταποκριθεί 

στην υπόσχεση να βελτιωθεί. 

12. Αναγνώριση: Η εκτίμηση της συμβολής όσων συμμετέχουν στις διαδικασίες 

της εταιρείας. 

13. Θεσμοθέτηση συμβουλών για την ποιότητα Σκοπός τους είναι να φέρουν σε 

επαφή τους επαγγελματίες ποιότητας με το ανθρώπινο δυναμικό στα πλαίσια 

μίας προγραμματισμένης επικοινωνίας σε τακτική βάση. 

14. Κάν 'το ξανά: Το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας δεν τελειώνει ποτέ. 

2.7. Βασικές διαστάσεις ποιότητας 
 Οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας περιγράφονται ως εξής αρχές (Evans & 

Lindsay, 2008): 

• Αξιοπιστία – η ικανότητα να πραγματοποιείται ό,τι έχει υποσχεθεί  

• Ασφάλεια – η γνώση και η εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους, η ικανότητα οι 

πελάτες να εμπιστεύονται της εταιρεία. 

• Απτά στοιχεία – τα υλικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση του προσωπικού 

• Ενσυναίσθηση – ο βαθμός ενδιαφέροντος στον πελάτη μεμονωμένα 

• Προσβασιμότητα – ευκολία στην πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

• Ανταποκρισιμότητα – η επιθυμία των εργαζομένων να βοηθήσουν στην 

επίλυση των προβλημάτων του πελάτη και να προσφέρουν μια υψηλών 

προδιαγραφών εξυπηρέτηση 

• Χαρακτηριστικά – τα βασικά στοιχεία που διέπουν προϊόν ή υπηρεσία 

• Απόδοση – υψηλή απόδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

• Συμμόρφωση – λειτουργία βάσει προδιαγραφών 

• Αντοχή – αντοχή των προϊόντων στο χρόνο 

• Ικανότητα επισκευής – τα προϊόντα μπορούν να επισκευαστούν σε 

περιπτώσεις προβλημάτων 

• Αισθητικά στοιχεία – τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες συνοδεύονται από μία 

αισθητική 
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2.8. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης συμβάλλουν στην εναρμόνιση των 

επιχειρήσεων με βάση Διεθνή Πρότυπα τα οποία πιστοποιούν στους πελάτες και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι προμηθευτές την ικανότητα που έχει ο οργανισμός να 

παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαιτήσεις 

παραγωγής και διάθεσης. Μία επιχείρηση γίνεται πραγματικά αποτελεσματική και 

αποδοτική, όταν διαχειρίζεται τις μεθόδους δραστηριοτήτων μέσω εφαρμοζόμενων 

συστημάτων. Η τακτική αυτή τείνει να διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν 

παραλείπεται.  

Τα κυριότερα συστήματα διαχείρισης ποιότητας είναι συνοπτικά τα κάτωθι: 

• ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  

• ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης    

• ISO 22000:2005 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας 

Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 

• ISO 39001:2012 - Σύστημα για την Οδική Ασφάλεια 

• OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας 

στην Εργασία    

• ISO 17025:2005 - Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και 

Διακριβώσεων    

• ISO 27001:2013 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών  

• ISO 13485:2003 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για Ιατρική 

Χρήση  

• ΚΠΑ (CAF) - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης  - Common Assessment 

Framework  

• EFQM - Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας  

• SA 8000 Πρότυπο Κοινωνικής Μέριμνας και Ευθύνης για τη διασφάλιση της 

ορθής και ηθικά αποδεκτής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών  

• IWA 1:2005 Quality Management Systems – Guidelines for process 

improvements in health service organizations  

• IWA 2:2003 Quality Management Systems – Guidelines for the application of 

ISO 9001:2000 in education  
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• IWA 4:2005 Quality Management Systems – Guidelines for the application of 

ISO 9001:2000 in local government  

• ISO 10012:2003 Measuring Management Systems – Requirements for 

measurement processes and measuring equipment  

• ISO 15189:2003 Medical laboratories – Particular requirements for quality 

and competence  

• ISO 15378:2006 Primary packaging materials for medicinal products – 

Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference 

to Good Manufacturing Practice (GMP)  

• ISO/TS 16949:2002 Quality Management Systems - Particular requirements 

for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant 

service part organizations  

• ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and 

competence  

• ISO/TS 29001:2003 Petroleum, petrochemical and natural gas industries – 

Sector-specific quality management systems – Requirements for product and 

service supply organizations 

2.9. Διεθνή βραβεία ποιότητας 

2.9.1. Malcolm Baldrige National Quality Award (US) 
Ένα βραβείο που ιδρύθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 1987 για την 

ευαισθητοποίηση της διαχείρισης της ποιότητας και να αναγνωρίση εταιρειών των 

ΗΠΑ που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Το 

Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige απονέμεται κάθε χρόνο σε έξι κατηγορίες: 

βιομηχανία, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, μικρομεσαία επιχείρηση, εκπαίδευση, 

φροντίδα υγείας και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Peng et al, 2015). 

Οι παραλήπτες του βραβείου επιλέγονται με βάση την επίτευξη και τη βελτίωση σε 

επτά περιοχές, γνωστές και ως Κριτήρια Baldrige for Excellence Performance (Lee et 

al, 2003): 

• Ηγεσία: Πώς η ανώτερη διοίκηση καθοδηγεί τους εργαζομένους και τις 

δραστηριότητες. 
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• Στρατηγικός σχεδιασμός: Πώς ο οργανισμός καθιερώνει, σχεδιάζει και 

εφαρμόζει στρατηγικές κατευθύνσεις. 

• Εστίαση στον πελάτη και την αγορά: Πώς ο οργανισμός χτίζει και διατηρεί 

ισχυρές, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. 

• Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης: Πώς ο οργανισμός 

χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την υποστήριξη των βασικών διαδικασιών και 

τη διαχείριση των επιδόσεων. 

• Εστίαση στους ανθρώπινους πόρους: Πώς η ο ργάνωση ενισχύει και 

περιλαμβάνει στις εργασίες το εργατικό δυναμικό της. 

• Διαχείριση διαδικασιών: Πώς η οργάνωση σχεδιάζει, διαχειρίζεται και 

βελτιώνει τις βασικές διαδικασίες. 

• Επιχειρηματική απόδοση: Πώς ο οργανισμός λειτουργεί αναφορικά με την 

ικανοποίηση των πελατών, τα οικονομικά της, τους ανθρώπινους πόρους, τους 

προμηθευτές και συνεργάτες, την απόδοση, τη διακυβέρνηση και την 

κοινωνική ευθύνη, και πώς λειτουργεί σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. 

2.9.1. EFQM 
Το Ευρωπαϊκοί Βραβείο Αριστείας EFQM διοργανώνεται μία φορά το χρόνο και 

είναι σχεδιασμένο να αναγνωρίζει τις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης,  είτε το υ 

ιδιωτικού, του δημόσιου ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αναγνωρίζει ηγέτες της 

βιομηχανίας με ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό επιτυχίας στη μετατροπή της 

στρατηγικής σε δράση και τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού τους 

(Gomez et al, 2011). 

Ο νικητής του βραβείου είναι ένας οργανισμός που καταδεικνύει τη συμπεριφορά 

πρότυπο σε ένα από τις  Βασικές Έννοιες της Αριστείας (Bou et al, 2009): 

• Η προσθήκη αξίας για τους πελάτες 

• Δημιουργία βιωσιμότητας 

• Ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητα 

• Δημιουργικότητα & Καινοτομία 

• Όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα 

• Επιτυχία μέσω του ταλέντου των ανθρώπων 

• Τη διατήρηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων 
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Τα επίπεδα αριστείας του EFQM παρουσιάζονται στην εικόνα  3 που ακολουθεί 

(Suárez et al, 2014). 

                        

Εικόνα 3. Επίπεδα EFQM 

Η δέσμευση μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στην επιχειρηματική 

αριστεία πραγματοποιείται μέσα από μία καθορισμένη διαδικασία τριών φάσεων. 

Αρχικά, οι αιτούντες πρέπει να ακολουθήσουν μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης 

απαντώντας σε ένα απλοποιημένο ερωτηματολόγιο που έχει σαν βάσει τα εννέα 

κριτήρια. Η αυτοαξιολόγηση στοχεύει στον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση εντός 

της επιχείρησης. Έπειτα, οι αιτούντες καλούνται να υποδείξουν πως υλοποιήθηκαν οι 

διορθωτικές ενέργειες. Η διαδικασία επικυρώνεται από έναν εκπαιδευμένο και 

εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή εντός μίας ή δύο ημερών. Τέλος, οι επιτυχόντες 

αμείβονται με τη δυνατότητα της χρήσης του εμβλήματος του βραβείου EFQM στις 

διαφημιστικές ή εμπορικές τους προβολές.  

Βασικές αρχές επιχειρηματικής αριστείας (Suárez et al, 2014; Bou et al, 2009). 

• Προσανατολισμός στα αποτελέσματα σε ότι αφορά την ικανοποίηση των 

αναγκών και προσδοκιών της επιχείρησης. 

• Προσανατολισμός στον πελάτη. 

• Αφοσίωση της ηγεσίας στην επίτευξη των στόχων. 

• Ανάπτυξη της διοίκησης βάσει διαδικασιών και δεδομένων 

• Ανάπτυξη και εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Συνεχής μάθηση βελτίωση και καινοτομία.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών.  

• Ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

Δέσμευση 

Αναγνώριση 

Ευρωπαϊκό 
Βραβείο 
Ποιότητας 
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Εικόνα 4. EFQM Model 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 

3.1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 
Το ISO 9001:2008 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και 

είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές 

απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που επιθυμούν να αποδεικνύουν 

την ικανότητα τους να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας (Tricker, 2014). 

Το ISO 9001:2008 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 

(ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη 

δραστηριότητα τους, οι οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν την ικανοποίηση των 

πελατών τους για τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες διαμέσου της εφαρμογής ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας (Tricker, 2014; Fonseca, 2015). 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 αναπτύσσεται 

ακολουθώντας τις ακόλουθες φάσεις (International Organization for Standardization, 

2000): 

• Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για τα 

παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες 

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και 

των αρχείων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου 

• Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων 

διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη 

• Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος 

• Εφαρμογή του συστήματος 

• Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κριθεί απαραίτητο  

• Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης 
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3.1.1. Βασικές έννοιες 
Ως Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ (Quality Management System - QMS) 

καλείται η οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη 

αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της ποιότητας ενός συστήματος 

παραγωγής (Cianfrani  & John, 2013).  

Ως Αντικειμενικός στόχος ενός σύγχρονου ΣΔΠ είναι η δυναμική τήρηση και 

βελτίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων ή υπηρεσιών έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και ικανοποιείται 

πλήρως η πολιτική ποιότητας που έχει θέσει η ανώτατη διοίκηση (Goetsch & Davis, 

2014). 

Η Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy) είναι η στρατηγική  κατεύθυνση και οι 

γενικές προθέσεις της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα, όπως έχουν επίσημα 

εκφρασθεί από την ανώτατη διοίκηση (Hall, 2013).   

Από την Πολιτική Ποιότητας απορρέει όλο το ΣΔΠ του οργανισμού. Ουσιαστικά η 

Πολιτική Ποιότητας είναι το ανώτατο, το πλέον επίσημο τμήμα της τεκμηρίωσης του 

ΣΔΠ και η κατά προφανή τρόπο δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης στην πιστή 

εφαρμογή του ΣΔΠ. Είναι σημαντικό η Πολιτική Ποιότητας να κατανοηθεί από όλο 

το προσωπικό και να τονισθεί η σημασία που αποδίδει η ανώτατη διοίκηση στην 

ποιότητα (Goetsch & Davis, 2014). 

3.1.2. Τεκμηρίωση 
• Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy) και Αντικειμενικοί Σκοποί Ποιότητας 

(Quality Objectives).  

• Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Manual): το ανώτερο έγγραφο του ΣΔΠ, θέτει 

το δομικό οργανωτικό σχήμα του και αποτυπώνει το πλαίσιο και τις 

Διεργασίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του παραγωγικού 

συστήματος.  

• Διαδικασίες (Procedures): γραπτές προδιαγραφές λειτουργίας σε τμηματικό ή 

/ και διατμηματικό επίπεδο. 

• Οδηγίες Εργασίας (Work Instructions): απλές οδηγίες για τον τρόπο με τον 

οποίο πραγματοποιούνται ορθολογικά οι διάφορες εργασίες. 

• Έντυπα Συστήματος (Forms).  
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• Αρχεία (Files).  

• Εξωτερικά  Έντυπα 

3.1.3. Απαιτητές διαδικασίες και αρχεία 

Στους παρακάτω πίνακες  παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτούμενες 

διαδικασίες και αρχεία που προβλέπει το πρότυπο ISO 9001:2008. 

§ ISO 
 9001:2008 

Πίνακας 

Απαιτητές Διαδικασίες 

4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων  

4.2.4 Έλεγχος Αρχείων Ποιότητας  

8.2.2 Εσωτερική Επιθεώρηση  

8.3 Έλεγχος Μη Συμμορφούμενου Προϊόντος 

8.5.2 Διορθωτικές Ενέργειες  

8.5.3 Προληπτικές Ενέργειες 

 

§ ISO 

9001:2008 
Πίνακας 

Απαιτήσεις Αρχείων κατά ISO 9001:2008 

5.6.1 Αρχεία Ανασκόπησης της Διοίκησης  
6.2.2 (e) Εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες και  εμπειρία  
7.1 (d) Η απόδειξη ότι οι διαδικασίες υλοποίησης του προϊόντος και το προϊόν πληρούν 

τις  απαιτήσεις. 
7.2.2 Αποτελέσματα της ανασκόπησης  των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν 

και τις ενέργειες που προκύπτουν από την ανασκόπηση. 
7.3.2 Δεδομένα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του προϊόντος 
7.3.4 Αποτελέσματα ανασκόπησης  του σχεδιασμού και της ανάπτυξης  του προϊόντος 

και οι απαραίτητες ενέργειες  
7.3.5 Αποτελέσματα της επαλήθευσης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του 

προϊόντος  καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια. 
7.3.6 Αποτελέσματα επικύρωσης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος, 

καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια. 
7.3.7 Αποτελέσματα της ανασκόπησης των αλλαγών  του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης του προϊόντος και οι απαραίτητες ενέργειες. 



40 
 

7.4.1 Αποτελέσματα των αξιολογήσεων προμηθευτών και τυχόν ενέργειες που 
απορρέουν από την αξιολογήσεις. 

7.5.2 (d)  Όπως απαιτείται από τον οργανισμό  για να αποδείξει την επικύρωση των 
διαδικασιών  όπου το αποτέλεσμα του σχεδιασμού δεν μπορεί να ελεγχθεί από 
την μετέπειτα παρακολούθηση ή μέτρηση. 

7.5.3 Η μονοσήμαντη αναγνώριση του προϊόντος, όπου η ιχνηλασιμότητα είναι 
απαίτηση  

7.5.4 Ιδιοκτησία Πελάτη που έχει χαθεί, καταστραφεί ή άλλως διαπιστώνεται ότι είναι 
ακατάλληλη για χρήση. 

7.6 (a) Πρότυπα ή Βάση Αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τη διακρίβωση ή την 
επαλήθευση των οργάνων μέτρησης, τα οποία δεν έχουν ιχνηλασιμότητα με 
διεθνή ή εθνικά πρότυπα μέτρησης. 

7.6 Επικύρωση προηγούμενων αποτελεσμάτων μέτρησης όταν ο μετρητικός 
εξοπλισμός διαπιστώνεται ότι δεν είναι διακριβωμένος. 

7.6 Αποτελέσματα επαλήθευσης ή διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού. 
8.2.2 Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων του ΣΔΠ 
8.2.4 Καθορισμός υπεύθυνου (-ων) αποδέσμευσης του προϊόντος. 
8.3 Φύση της μη συμμόρφωσης του προϊόντος καθώς και  κάθε σχετική ενέργεια που 

έχει αναληφθεί. 
8.5.2 (e)  Αποτελέσματα των διορθωτικών ενεργειών (για το προιόν και το ΣΔΠ) 

 

3.1.4.Το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 την νέα έκδοση ISO 

9001:2015. Από την ημερομηνία δημοσίευσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή 

επιθεωρήσεων βάσει του νέου προτύπου ενώ οι εταιρείες και οι οργανισμοί που έχουν 

ήδη πιστοποιηθεί θα πρέπει να κάνουν τη μετάβαση στο νέο Πρότυπο έως τις 14 

Σεπτεμβρίου 2018 (Croft, 2012). 

Η πιο σημαντική νέα διάσταση του ISO 9001:2015 αφορά στην εδραίωση της 

επονομαζόμενης High Level Structure. Ο κύριος άξονας είναι ότι όλα τα συστήματα 

διαχείρισης βασίζονται σε κάποια βασικά κοινά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το 

ISO 9001 για την ποιότητα και το ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών. 

Παρ’ όλα αυτά, μολονότι όλα τα πρότυπα διατηρούν στενούς δεσμούς δεν διαθέτουν 

ίδια δομή. Έτσι, για να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση της δομής αλλά και της 

λεκτικής παρουσίασης των προτύπων αναπτύχθηκε μία δομή με πανομοιότυπη 
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διάρθρωση κεφαλαίων, όρων καθώς και ορισμών για όλα τα πρότυπα διαχείρισης. Η 

δομή αυτή καλείται ως High Level Structure και δε χωρά αμφιβολία πως είναι  ένα 

σημαντικό βήμα για την ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης (Εικόνα 5, Εικόνα 

6) (Deysher, 2014). 

 

Εικόνα 5. Δομή High Level Structure 

 

Εικόνα 6. High Level Structure 

Μία επιπρόσθετα σημαντική προσθήκη στο ISO 9001:2015 είναι η αξιολόγηση του 

κινδύνου μιας και είναι ένας πυλώνας άκρως σημαντικός για τον κάθε οργανισμό. Αν 

και η διαχείριση του κινδύνου δεν απαιτείται αυτή καθαυτή, οι οργανισμοί είναι 

σημαντικό να προβαίνουν στον εντοπισμό ενδεχόμενων απειλών αλλά και ευκαιριών 
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καθώς και να τις λαμβάνουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας.  

Επιπρόσθετα, στο ISO 9001:2015 παρουσιάζει μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την 

τεκμηρίωση μιας και έχουν καταργηθεί έξι απαιτούμενες διαδικασίες τεκμηρίωσης 

ενώ απαιτούνται τεκμηριωμένες πληροφορίες και όχι αρχεία και έγγραφα.. Είναι 

εύκολο να εντοπίσει κανείς ότι κάτι τέτοιο καθιστά τη διαχείριση των εγγράφων και 

των αρχείων πιο ευέλικτη. Με άλλα λόγια, ο κάθε οργανισμός έχει τη δυνατότητα να 

αποφασίσει τι επιθυμεί να τεκμηριώσει και σε ποιον βαθμό.  

Ακόμη, στο νέο πρότυπο διαφαίνεται μεγαλύτερη συνάφεια με τον κλάδο των 

υπηρεσιών μιας και η ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Η νέα έκδοση του προτύπου είναι περισσότερο εστιασμένη στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παρόχων υπηρεσιών ενώ ο όρος «προϊόντα» έχει πλέον επεκταθεί 

σε «προϊόντα και υπηρεσίες». 

Σε δύο σημεία στη νέα έκδοση, γίνεται αναφορά στα «ενδιαφερόμενα μέρη», τα 

συμφέροντα των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκάστοτε οργανισμό. 

Παρόλο που η συγκεκριμένη απαίτηση υπήρχε και στο παρελθόν, πλέον στο νέο 

πρότυπο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη διάσταση. 

Τέλος, το ISO 9001: 2015 απαιτεί τόσο τον προσδιορισμό όσο και τη μέτρηση των 

απαραίτητων εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων για κάθε διεργασία. Είναι 

γεγονός πως οι Key Process Indicators δεν ήταν τόσο απαραίτητοι στο παρελθόν στα 

πλαίσια των προτύπων. Επομένως, το ISO 9001:2015 προωθεί την παρακολούθηση, 

τον έλεγχο και τη μέτρηση των διεργασιών άρα και κατ επέκταση την βελτίωση της 

ικανοποίησης του πελάτη. 

Συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο είναι: 

• Έμφαση στην Ηγεσία  

• Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων  

• Έμφαση στους στόχους, την μέτρηση και την διαχείριση αλλαγών  

• Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση 

• Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης 
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3.2. Πλεονεκτήματα πιστοποίησης ενός ΣΔΠ 
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει ένας οργανισμός από την πιστοποίηση 

ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι (Tamayo-Torres et al, 2014): 

• Συμμόρφωση με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο  

• Επιθεώρηση από Εξωτερικούς Ανεξάρτητους Επιθεωρητές 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, που γνωστοποιείται σε ενδιαφερόμενα μέρη 

και      τρίτους 

• Συνεχής βελτίωση των δραστηριοτήτων και διεργασιών με τη συστηματική      

αναγνώριση, παρακολούθηση και μέτρησή τους 

• Μείωση των αστοχιών σε προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και σε παράπονα 

πελατών  

• Εμπιστοσύνη του πελάτη για την παροχή προϊόντων /υπηρεσιών αμοιβαίας      

συμφωνημένης ποιότητας και για την τήρηση νομοθετικών και κανονιστικών      

απαιτήσεων 

• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και ενδιαφερομένων 

μερών,(προσωπικό,      μετόχους και κοινωνικό περιβάλλον). 

• Συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων και δημιουργία< κουλτούρας 

ποιότητας 

• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών 

και επενδυτών 

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων με τους 

χρησιμοποιούμενους πόρους, για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο 

παγκόσμιο  οικονομικό περιβάλλον. 

Παράλληλα τα πλεονεκτήματα που διαφαίνονται ειδικότερα για την αεροναυτιλία 

είναι (Rhoades & Waguespack, 2008; Waikar & Nichols, 1997): 

• Τυποποίηση και αξιοπιστία στην εφαρμογή του επιχειρησιακού πλαισίου 

παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 

• Σταθεροποίηση επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας. 

• Πιστοποίηση και διεθνής αναγνώριση. 

• Καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού. 
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• Αντικειμενική πληροφόρηση για την στήριξη των αποφάσεων για 

εισαγωγή βελτιώσεων και την επίλυση προβλημάτων. 

• Βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους. 

• Ενεργοποίηση της συμμετοχής του συνόλου του προσωπικού στις 

διαδικασίες εισαγωγής βελτιώσεων. 

• Βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία. 

• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

3.3. Πολιτική ποιότητας 
Σύμφωνα  με  τον  ορισμό  που  υπάρχει  στο  πρότυπο  ISO  9000:2008, η  πολιτική  

για  την ποιότητα  ή,  αλλιώς,  Πολιτική  Ποιότητας  ορίζεται  ως : 

«το  σύνολο  των  προθέσεων  και  η κατεύθυνση  ενός  Οργανισμού,  ως  προς  την  

Ποιότητα,  όπως  αυτές  εκφράζονται  επίσημα από την Ανώτατη Διοίκηση». 

Η βάση της πολιτικής για  την ποιότητα μπορεί να είναι  οι   αρχές  διαχείρισης  της 

ποιότητας  που  αναφέρονται  στο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, οι οποίες 

συνοπτικά και σε ελεύθερη απόδοση είναι: 

1. Προσανατολισμός στις  ανάγκες  του  πελάτη.  Να  κατανοούμε  τις  ανάγκες  και  

τις απαιτήσεις των πελατών μας και να τις υπερκαλύπτουμε. 

2. Αποτελεσματική διοίκηση με σαφή καθορισμό σκοπών και στόχων. 

3. Συμμετοχή όλου του προσωπικού,  ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή  

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του. 

4. Ανάλυση του Οργανισμού σε επιμέρους διεργασίες, ώστε να προγραμματίζονται 

και να ελέγχονται πιο αποτελεσματικά οι επιμέρους δραστηριότητές του. 

5. Ο Οργανισμός να διοικείται ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών. 

6. Διαρκής βελτίωση. 

7. Λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε ανάλυση υπαρχόντων αντικειμενικών 

δεδομένων και στοιχείων. 

8. Αμοιβαία επωφελής συνεργασία με τους προμηθευτές. 
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3.3.1. Πολιτική ποιότητας ΥΠΑ 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανταποκρινόμενη στον στρατηγικό της 

ρόλο αναφορικά με την κοινωνική ευημερία της χώρας, αποσκοπεί στην επίτευξη 

υψηλών επιδόσεων στους τομείς της ασφάλειας της αεροναυτιλίας καθώς και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα επιδιώκει την συνεχή ικανοποίηση των 

προσδοκιών των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και των 

τηρούμενων απαιτήσεων εθνικού, ευρωπαικού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω η ΥΠΑ δεσμεύτηκε για την καθιέρωση, 

εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό 

την καθιέρωση ενός διοικητικού πλαισίου που επικεντρώνεται στις απαιτήσεις των 

χρηστών, στη λήψη αντικειμενικών αποφάσεων, στη διοίκηση μέσω στόχων, την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

ανθρωπίνου δυναμικού της Υπηρεσίας (Εγχειρίδιο Ποιότητας ΥΠΑ, 2012).  

3.3.2. Αντικειμενικοί σκοποί και πολιτική ποιότητας 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) επιδιώκει την επίτευξη διακεκριμένων 

επιδόσεων σε όλους τους Αντικειμενικούς Σκοπούς Ποιότητας οι οποίοι είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Πολιτική Ποιότητας και σχετίζονται με:  

1. Την ελαχιστοποίηση των συμβάντων ασφαλείας που σχετίζονται με την 

παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η  ασφάλεια αποτελεί στόχο ύψιστης 

προτεραιότητας και βασικό χαρακτηριστικό της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 

2. Τη  βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

3. Την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας με την  βέλτιστη σχέση κόστους – 

ωφέλειας για τους χρήστες - πελάτες των υπηρεσιών και γενικότερα προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

4. Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αερομεταφορών στο 

περιβάλλον και την ανάληψη πρωτοβουλιών προστασίας και ανάδειξης του 

περιβάλλοντος. 

5. Την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συστημάτων αεροναυτιλίας και της 

συμμόρφωση τους με τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας τους. 
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6. Το εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας και την βελτίωση των 

υφιστάμενων ή την προσφορά νέων καινοτόμων υπηρεσιών. 

7. Την πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια, την εκπαίδευση, την 

εξειδίκευση και κατάρτιση του προσωπικού όλων των επιπέδων και 

ειδικοτήτων. 

3.4. Διοίκηση στόχων στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

της Αεροναυτιλίας 

3.4.1. Βασικές έννοιες 
Αρχικά, στην παρούσα ενότητα παρατίθενται βασικές έννοιες αναφορικά με την 

στοχοθεσία και την διοίκηση των καθορισμένων στόχων. Είναι σημαντικό να γίνει 

μία διάκριση των εννοιών στρατηγικός σκοπός, στόχος και δείκτες επίδοσης μιας και 

συχνά παρατηρείται μία σύγχυση. Ως στρατηγικός σκοπός καλείται κάτι το οποίο 

γενικά επιδιώκεται ή στοχεύεται από έναν Οργανισμό και πηγάζει από τo όραμα και 

την αποστολή του οργανισμού, ενώ ως στόχος καλούνται τα συγκεκριμένα και 

μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη εκφάνσεων ενός 

στρατηγικού σκοπού. Από  την άλλη πλευρά,  ο  δείκτης επίδοσης είναι το μέτρο 

αποτίμησης το υ βαθμο ύ επίτευξης ενό ς στόχου. Επιπρόσθετα, ο σκοπός τείνει να 

είναι γενικά διατυπωμένος και χρονικά αόριστος. Αντίθετα, οι στόχοι που διατυπώνει 

ένας οργανισμός είναι μετρήσιμοι, συγκεκριμένοι και χρονικά προσδιορισμένοι. Σε 

κάθε σκοπό αντιστοιχούν συνήθως επιμέρους στόχοι και κάθε στόχος προκειμένου να 

επιτευχθεί χρειάζεται να πραγματοποιηθούν επιμέρους ενέργειες (Shahin, & Mahbod, 

2007; Griffin, 2016).  

Ο σχεδιασμός των στόχων είναι μία διαδικασία που ενέχει πολλές απαιτήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμος, να 

σχετίζεται με τον σκοπό και την επίτευξή του και χρονικά καθορισμένος (Shahin, & 

Mahbod, 2007). 

O Doran (1981) έκανε λόγο για τη σημασία των στόχων και η δυσκολία καθορισμού 

τους, ενώ παρουσίασε την S.M.A.R.T. goal setting theory προσδιορίζοντας ότι ο κάθε 

στόχος: είναι σημαντικό να είναι: 

• (S)pecific : Αντικείμενο στόχου συγκεκριμένο-εξειδικευμένο- σαφές  
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• (M)easurable: Οι στόχοι να μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά ή ποιοτικά με 

δείκτες μέτρησης χωρίς υψηλό κόστος ή δυσκολία μέτρησης.  

• (A)ttainable: Λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες πόροι και 

συνθήκες προκειμένου να μην τίθενται ανέφικτοι στόχοι.  

• (R)elevant : Ο στόχος πρέπει να είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση του 

σκοπού και να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εκφάνσεις του.  

• (T)ime Based : Χρειάζεται σαφής χρονικός προσδιορισμός και 

προγραμματισμός υλοποίησης του στόχου 

3.4.2. Διοίκηση μέσω Στόχων 
Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως h διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων-

επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση 

των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε 

κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο (David, 2013). 

Σε κάθε επίπεδο Διοικητικής Ιεραρχίας οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι 

δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και 

ποιοτικών αποτελεσμάτων (Στόχων), μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων 

ενεργειών. 

Για την εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων ακολουθείται μία διαδικασία δύο 

φάσεων, α) η Φάση της Στοχοθεσίας και  β) η Φάση της Παρακολούθησης και 

Υλοποίησης Στόχων. Στην πρώτη φάση ακολουθούνται διαδοχικά τα εξής στάδια: 

1. Mε απόφασή του ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί 

στις οικείες υπηρεσίες τους στρατηγικούς σκοπούς για το επόμενο έτος. Στην 

περίπτωση της αεροναυτιλίας η περίοδος αυτή προσδιορίζεται μεταξύ 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. 

2. Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές 

Διευθύνσεις, προβαίνουν σε μια κατ" αρχήν ανάλυση των ανωτέρω 

στρατηγικών σκοπών του φορέα, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε 

αυτούς προϊσταμένους Διεύθυνσης / Τμημάτων και ζητούν από αυτούς να 

προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε Δνσης / Τμήματος 
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3. Οι προϊστάμενοι Δνσης / Τμήματος σε συνεργασία με τους υφισταμένους τους 

και την Μονάδα Ποιότητας και Αποδοτικότητας του φορέα καθορίζουν τις 

επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στόχων Τμήματος. 

Στην δεύτερη φάση ακολουθούν τα κάτωθι στάδια: 

1. Με το τέλος της Διαδικασίας Στοχοθεσίας καθορίζεται με Απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες 

μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

2. Η Απόφαση Κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό του φορέα έτσι ώστε όλοι να 

είναι ενήμεροι για το σύνολο των επιδιωκόμενων στόχων και για το χρόνο 

υλοποίησης τους.  

3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η συχνότητα των οποίων δεν είναι μεγαλύτερη 

του τριμήνου γίνεται από τους προϊσταμένους των οργανικών ομάδων έλεγχος 

της πορείας υλοποίησης των στόχων και αποφασίζεται ο επανακαθορισμός 

τους ή τροποποίηση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. 

4. Η Αναθεώρηση των Στόχων γίνεται με την ίδια διαδικασία αρχικού 

καθορισμού τους με Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης. 

3.4.3. Δείκτες Ποιότητας  
Οι Δείκτες Ποιότητας & Αποδοτικότητας ή ενναλακτικά Δείκτες Επίδοσης 

αποτελούν εργαλείο: α) αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των στόχων, β) ελέγχου 

αποτελεσμάτων ενεργειών και γ) σχεδιασμού της διοικητικής δράσης. Επομένως, 

γίνεται αντιληπτό πως οι Δείκτες Επίδοσης αποτελούν τόσο προϋπόθεση για τον 

καθορισμό στόχων όσο και τα μέσα επιβεβαίωσης της επίτευξης των στόχων ενός 

οργανισμού (Hensen & Lamberts, 2012). 

3.4.3.1. Κατηγοριοποίηση Δεικτών Επίδοσης 
Οι Δείκτες Επίδοσης παρουσιάζουν τρεις κατηγοριοποιήσεις. Πρώτον διακρίνονται 

σε εξωτερικούς και εσωτερικούς όπου οι εξωτερικοί δείκτες αφορούν τις διαδράσεις-

διεπαφές του οργανισμού με το εξωτερικό περιβάλλον και εξωτερικούς του 

οργανισμού πελάτες των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχει και αναφέρονται κυρίως 

σε εξωτερικά εισερχόμενα, τελικά αποτελέσματα και ευρύτερες επιπτώσεις προς 

τρίτα μέρη και οι εσωτερικοί οι οποίοι αφορούν κυρίως ενδιάμεσα εισερχόμενα και 



49 
 

αποτελέσματα ή εσωτερικούς πόρους που αναλώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο 

λόγο εντός ενός οργανισμού (Fitz-Gibbon, 1990).  

Παραδείγματα εξωτερικών δεικτών στην αεροναυτιλία είναι: 

• Ετήσιος Αριθμός Αεροπορικών Ατυχημάτων στον εθνικό εναέριο χώρο 

ευθύνης της ΥΠΑ.  

• Ετήσιος Αριθμός συμβάντων ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας. 

• Ετήσιος Μέσος Χρόνος καθυστέρησης ανά εναέρια κίνηση αεροσκάφους.  

• Ετήσιος Μέσος Χρόνος καθυστέρησης κατά τη τροχοδρόμηση σε αερολιμένα. 

Παραδείγματα εσωτερικών δεικτών στην αεροναυτιλία είναι: 

• Βαθμός ωριμότητας συστήματος ποιότητας σε ότι αφορά το χαρακτηριστικό 

της ασφάλειας (Safety Maturity Questionnaire). 

• Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης – εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια 

και ποιότητα ανά εργαζόμενο και ανά οργανική μονάδα.  

• Αριθμός αναβαθμίσεων ανά κατηγορία συστημάτων αεροναυτιλίας. 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση αφορά τον βαθμό αριθμητικών κριτηρίων που έχει ένας 

δείκτης επίδοσης. Αφενός, οι ποσοτικοί δείκτες διαμορφώνονται κατόπιν αρίθμησης 

στοιχείων και αφετέρου οι ποιοτικοί δείκτες αφορούν κατηγοριοποίηση βάσει μη 

αριθμητικών κριτηρίων (Fitz-Gibbon, 1990). 

Παραδείγματα ποσοτικών δεικτών επίδοσης είναι: 

• Αριθμός των Συμβάντων Ασφαλείας /έτος/κατηγορία συμβάντος 

• Ποσοστό των Εγκριθέντων Μετακινήσεων/έτος/Δνση 

• Ποσοστό  της Μεταβολής του αριθμού των Παραπόνων Εξωτ.Πελατών/έτος  

• Ποσοστό της Διαθεσιμότητας Συστημάτων/έτος/ κατηγορία 

• Ποσοστό των Εγκριθέντων Προτάσεων Βελτίωσης. 

Παραδείγματα ποιοτικών δεικτών επίδοσης είναι: 

• Η Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις του QMS 

• Βαθμός Ολοκλήρωσης Συγκεκριμένης Διορθωτ. Ενέργειας (ΌΧΙ /ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ / ΠΛΗΡΗΣ)  

• Χρήση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΝΑΙ/ΌΧΙ)  
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• Επίπεδο Κατάρτισης Οργανικής Μονάδας σε θέματα Ποιότητας (ΕΠΑΡΚΗΣ / 

ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ 

Η τρίτη κατηγοριοποίηση των δεικτών επίδοσης είναι σε γενικούς και ειδικούς, όπου 

οι γενικοί αφορούν εν δυνάμει κάθε οργανική μονάδα ενώ οι ειδικοί αφορούν το 

είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας (Fitz-Gibbon, 1990). 

Παραδείγματα γενικών δεικτών στην αεροναυτιλία είναι: 

• Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης σε αιτήματα/έτος 

• Αριθμός Εισερχομένων προς ενέργεια Εγγράφων/έτος  

• Αριθμός Εξερχομένων εγγράφων/έτος  

• Ποσοστό Έγγραφων Απαντήσεων σε Αιτήματα.  

• Ποσοστό Προώθησης Έγγραφων .Απαντήσεων μέσω και email  

• Αριθμός Εκπαιδευτικών ωρών/έτος σε θέματα Ποιότητας 

Παραδείγματα ειδικών δεικτών στην αεροναυτιλία είναι: 

• Ετήσιος Αριθμός διερευνήσεων συμβάντων ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας 

στη τερματική περιοχή του ΔΑΑ από τη ΔΑΑ/ΕΚ. 

• Ετήσιος Μέσος Χρόνος Αποκατάστασης  Συστημάτων COM στη 

ΚΕΠΑΘΜ/Α2.  

• Ετήσια Διαθεσιμότητα Συστημάτων NAV στη ΔΑΑ/ΗΛ 

Η τέταρτη κατηγοριοποίηση των δεικτών επίδοσης αφορά στους πόρους, τα άμεσα 

και τα ευρύτερα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι Δείκτες Εισροών αποτελούν τα 

εισερχόμενα και τους πόρους μίας παραγωγικής διαδικασίας, οι Δείκτες Εκροών τα 

άμεσα αποτελέσματα/προϊόντα μίας διαδικασίας και οι Δείκτες Επιπτώσεων 

ευρύτερα αποτελέσματα μίας διαδικασίας (Fitz-Gibbon, 1990; Griffin, 2016). 

 

Εισροές: Αιτήματα 
Προμηθειών 

Εκροές: Συμβάσεις 
Προμηθειών 

Επιπτώσεις: 
Διαθεσιμότητα 

Συστημάτων 
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Εικόνα 7. Παράδειγμα Δεικτών 

3.5. Στρατηγικοί Σκοποί Ποιότητας στην αεροναυτιλία 
Οι Στρατηγικοί Σκοποί Ποιότητας, δηλαδή τα Πεδία Επιδόσεων στην Πολιτική 

Ποιότητας του συστήματος ποιότητας στην αεροναυτιλία είναι η ασφάλεια, η 

χωρητικότητα του εναέριου χώρου, το περιβάλλον, η οικονομική αποδοτικότητα, η 

διαθεσιμότητα των συστημάτων, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων, η ποιότητα 

πληροφοριών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η συνεχής βελτίωση με στόχο την 

αριστεία (Singh, 2013). Στη συνέχεια παρατίθενται οι επιμέρους δείκτες ποιότητας 

(Εγχειρίδιο Ποιότητας ΥΠΑ, 2012): 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

• Ετήσιος Αριθμός Αεροπορικών Ατυχημάτων στον εναέριο χώρο 

ευθύνηςΥΠΑ. 

• Ετήσιος Αριθμός συμβάντων ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας.  

• Βαθμός ωριμότητας συστήματος ποιότητας σε ότι αφορά το 

χαρακτηριστικό της ασφάλειας (Safety Maturity Questionnaire).  

• Έκταση εφαρμογής του εργαλείου - λογισμικού RAT (Risk Analysis Tool) 

• Βαθμός ενσωμάτωσης στη λειτουργική δομή του συστήματος παροχής 

υπηρεσιών της κουλτούρας ασφαλείας (Safety Culture) 

2. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

• Ετήσιος Μέσος Χρόνος καθυστέρησης ανά εναέρια κίνηση αεροσκάφους. 

• Ετήσιος Μέσος Χρόνος καθυστέρησης κατά τη τροχοδρόμηση σε 

αερολιμένα. 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• Ετήσιος Αριθμός βελτιώσεων διαδρομών σε τμήματα του εναέριου χώρου. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δείκτης Εισροών: 
Ετήσιος Αριθμός 

Αιτημάτων 
Προμηθειών 

Δείκτης Εκροών : % 
Αιτημάτων 

Προμηθειών που  
συμβασιοποιούνται 

εντός του έτους  

Δείκτης: % Ετήσια 
Διαθεσιμότητα 

Συστημάτων 
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• Ετήσιο Μέσο κόστος παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας/ναυτικό μίλι 

κίνησης. 

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

• Μέσος Χρόνος που τίθενται εκτός λειτουργίας συστήματα αεροναυτιλίας 

6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩN ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

• Αριθμός αναβαθμίσεων ανά κατηγορία συστημάτων αεροναυτιλίας. 

7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

• Βαθμός ακρίβειας και ακεραιότητας αεροναυτικών δεδομένων. 

• Βαθμός έγκαιρης δημοσίευσης αεροναυτικών πληροφοριών. 

• Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης – εκπαίδευσης σχετικά με την 

ασφάλεια και ποιότητα ανά εργαζόμενο και ανά οργανική μονάδα. 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

• Αριθμός Προτάσεων Βελτίωσης/Οργανική Μονάδα/εργαζόμενο  

• Ποσοστό Προτάσεων Βελτίωσης που υιοθετούνται στην ΟΜ  

• Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα, προβλήματα, ή προτάσεις  

• Αριθμός επιβεβαιωμένων παραπόνων εξωτερικών πελατών ανά ΟΜ. 

Ο καθορισμός και η παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης πραγματοποιείται με τη 

χρήση  Εντύπων Στοχοθεσίας τα οποία περιέχουν συνήθως τα εξής στοιχεία:  

• Οργανική Μονάδα που αφορά ο Δείκτης Ποιότητας  

• Ευρύτερος Σκοπός Ποιότητας στον οποίο εντάσσεται ο Στόχος Ποιότητας  

• Δείκτης Μέτρησης του Στόχου Ποιότητας με προσδιορισμό μονάδων 

μέτρησης.  

• Στόχος Ποιότητας (αντιστοιχεί στο ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο του δείκτη 

ποιότητας) • Συχνότητα και Χρονικό σημείο Μέτρησης/Αναφοράς του Δείκτη 

Ποιότητας 

• Προγραμματισμένο Σημείο Ολοκλήρωσης Στόχου (τελικό χρονικό σημείο 

αναφοράς )  

• Πραγματική Τιμή Δείκτη Στόχου (στο Προγραμματισμένο σημείο 

Ολοκλήρωσης Στόχου) • Υπογραφές Δ/ντη/Τμ/χη (κατά τον αρχικό 

καθορισμό και τελική μέτρηση δείκτη-στόχου)  
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• Αναφορά Μεθόδου Μέτρησης -Υπεύθυνου Παρακολούθησης του Δείκτη 

Ποιότητας 

• Πόροι για επίτευξη του στόχου (προσωπικό, υλικά, εξοπλισμός, κόστος) 

• Βαθμός Προτεραιότητας Στόχου 

Πέρα της συμπλήρωσης εντύπου στοχοθεσίας και παρακολούθησης στόχου, 

χρειάζεται για λόγους ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης, η επίδειξη της μεθόδου 

συλλογής των στοιχείων  καθώς και επίδειξης των καθαυτών στοιχείων, τα οποία με 

κατάλληλη επεξεργασία, συνθέτουν τον δείκτη ποιότητας. 

Οι Δείκτες Ποιότητας ποσοτικοποιούνται και καθορίζονται σε ετήσια βάση κατόπιν 

συνεργασίας της Ανώτατης Διοίκησης και των Προϊσταμένων των επιμέρους 

Διευθύνσεων στα πλαίσια της σύσκεψης ανασκόπησης της Διοίκησης για το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας. Στο τέλος του κάθε έτους οι επιδόσεις ποιότητας 

αξιολογούνται και τίθενται νέοι στόχοι για το επερχόμενο ημερολογιακό έτος.  

3.6. Αρμοδιότητες Τμήματος Ποιότητας 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιότητας συνοψίζονται ως εξής: 

1. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου επιδόσεων του ΦΠΥΑΝ 

2. Επεξεργασία και καθιέρωση του Εγχειριδίου Ποιότητας και εφαρμογή των 

διαδικασιών Ποιότητας  

3. Συντονισμός των υπηρεσιών σε θέματα Ποιότητας και Αποδοτικότητας  

4. Καθιέρωση κύριων πεδίων επιδόσεων/καθιέρωση στόχων/δεικτών επιδόσεων  

5. Εξειδίκευση δεικτών ασφαλείας 

6. Συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον υπολογισμό της 

απόδοσης βάσει των στόχων που έχουν τεθεί 

7. Καθιέρωση μηχανισμού εσωτερικών επιθεωρήσεων  

8. Εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού ,υποδομών και διαδικασιών για την 

πιστοποίηση των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά ISO 9001:2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγραφεί η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Η δομή του κεφαλαίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο 

πρώτο μέρος θα συζητήσουμε το συνολικό σχεδιασμό της έρευνας και στο δεύτερο 

μέρος θα εστιαστούμε στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Τα δύο πρώτα μέρη της 

μεθοδολογίας σχετίζονται με την ανάλυση πρωτογενών στοιχείων. 

4.1. Αντικειμενικοί στόχοι 
Πρωτίστως, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανίχνευση των απόψεων των 

εμπλεκόμενων με το σύστημα ποιότητας στην αεροναυτιλία αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής του συστήματος. 

Επιπρόσθετα, θα αναζητηθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων των 

ερωτώμενων αναφορικά με το σύστημα ποιότητας και των δημογραφικών στοιχείων, 

της θέσης εργασίας, της γνώσης των βασικών αρχών ποιότητας, της εκπαίδευσής σε 

αυτές καθώς και των ετών προϋπηρεσίας. 

4.2. Μέθοδος έρευνας 
Οι μέθοδοι έρευνας καθορίζονται από τη φύση του προβλήματος και διακρίνονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: την περιγραφική, την αιτιολογική και την εξερευνητική 

(Cooper et al, 2003). 

• Περιγραφική Έρευνα

• 

: Η έρευνα αυτή περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός 

πληθυσμού, και χρησιμοποιείται όταν οι στόχοι και οι ερωτήσεις της έρευνας 

έχουν ορισθεί και απαιτούνται περιληπτικές μετρήσεις έτσι ώστε να απαντηθούν 

οι ερωτήσεις της έρευνας. 

Αιτιολογική Έρευνα: Η έρευνα αυτή  η σχέση αιτίας-αιτιατού, δηλαδή εξετάζεται 

αν μία μεταβλητή αιτιολογεί την αξία μιας άλλης μεταβλητής. 

Εξερευνητική Έρευνα: Η έρευνα αυτή στοχεύει στη συγκέντρωση 

προκαταρκτικών στοιχείων που θα διαφωτίσουν την πραγματική φύση του 

προβλήματος και πιθανότατα θα προτείνουν μερικές υποθέσεις ή καινούργιες 

ιδέες. Αυτό το είδος της έρευνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο να αναλύει το 
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κυρίως πρόβλημα σε μικρότερα επιμέρους υπο-προβλήματα. Η εξερευνητική 

έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους (Morgan, 1997):  

• για τον καθορισμό του προβλήματος με σαφείς όρους,  

• για τη δημιουργία υποθέσεων,  

• για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για περαιτέρω έρευνα,  

• για τη συγκέντρωση πληροφοριών για τη διεξαγωγή της κυρίως έρευνας,  

• για τη βελτίωση της κατανόησης του προβλήματος από τον ερευνητή,  

• για το ξεκαθάρισμα εννοιών. 

 

Στην παρούσα μελέτη έχει χρησιμοποιηθεί η περιγραφική έρευνα.  

Η συλλογή των δεδομένων στη διαδικασία της έρευνας αγοράς πραγματοποιείται 

με τρεις τρόπους: την ποιοτική, την ποσοτική και την μικτή έρευνα. (Miles & 

Huberman, 1994; Saunders, 2011) 

• Ποιοτική Έρευνα

1. Ομάδες εστίασης  

: Η έρευνα αυτή χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων που 

δεν μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα 

διερευνά σε βάθος τις αντιλήψεις, τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις 

αντιδράσεις των καταναλωτών απέναντι σε προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και τα 

βαθύτερα αίτια που τους οδηγούν σε αυτές τις συμπεριφορές. Οι μέθοδοι της 

ποιοτικής έρευνας είναι οι εξής: 

2. Σε βάθος συνεντεύξεις 

3. Προβολικές τεχνικές 

4. Τεχνικές παρατήρησης 

 

• Ποσοτική Έρευνα

1. Προσωπική μέθοδος 

: Η έρευνα αυτή χρησιμοποιείται όταν οι πληροφορίες που 

αναζητούνται είναι ακριβείς και συγκεκριμένες. Τα ποσοτικά δεδομένα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις οδηγώντας σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται το δείγμα που θα επιλεχθεί να 

είναι αντιπροσωπευτικό. Η ποσοτική έρευνα βασίζεται στο σχεδιασμό ενός 

ερωτηματολογίου, δηλαδή μιας ομάδας τυποποιημένων ερωτήσεων για τη 

συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών. Τα ερωτηματολόγια διανέμονται στους 

ερωτώμενους με τους εξής τρόπους: 
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2. Τηλεφωνική μέθοδος 

3. Ταχυδρομική μέθοδος 

4. Έρευνα μέσω διαδικτύου.  

 

• Μικτή Έρευνα

 

: Η έρευνα αυτή θεωρείται ο συνδυασμός της ποιοτικής και της 

ποσοτικής έρευνας. Κατά την μικτή έρευνα ο ερευνητής συλλέγει αρχικά ποιοτικά 

στο ιχεία με μία από  τις μεθό δο υς πο υ παρο υσιάστηκαν παραπάνω και στη 

συνέχεια με τη διεξαγωγή ενός ερωτηματολογίου προσπαθεί να αναλύσει 

ποσοτικά δεδομένα.   

Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αφορά την διερεύνηση 

της αποτελεσματικότητας εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες 

αεροναυτιλίας, για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική συλλογή δεδομένων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας με βάση την 

σκοπιά των εμπλεκομένων με το σύστημα. Η ποσοτική έρευνα παρέχει στατιστικές 

πληροφορίες η μελέτη των οποίων οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για τις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε η χρήση του δομημένου 

ερωτηματολογίου, ενώ η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω 

διαδικτύου. 

4.3. Πηγές δεδομένων 

Υπάρχουν δύο βασικές πηγές δεδομένων στην έρευνα αγοράς: τα δευτερογενή 

δεδομένα (secondary data) και τα πρωτογενή δεδομένα (primary data). Δευτερογενή 

δεδομένα είναι εκείνα που υπάρχουν ήδη και τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για την 

επίλυση κάποιου άλλου προβλήματος. Πρωτογενή δεδομένα είναι εκείνα που 

συγκεντρώνονται για να βοηθήσουν στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων, η οποία και 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η δημοσκόπηση, η οποία σχετίζεται με 

τη συμπλήρωση κάποιου ερωτηματολογίου (Saunders, 2011). 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι δειγματοληψίας. Η µία δίνει δείγµατα πιθανοτήτων στα οποία 

είναι γνωστή η πιθανότητα επιλογής του κάθε ερωτώµενου και η άλλη δίνει δείγµατα 

µη πιθανοτήτων στην οποία η πιθανότητα επιλογής είναι άγνωστη. ∆είγµατα 

πιθανοτήτων είναι η απλή τυχαία δειγµατοληψία, η συστηµατική δειγµατοληψία, η 
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δειγµατοληψία κατά στρώµατα, η δειγµατοληψία κατά δεσµίδες και η σταδιακή 

δειγµατοληψία. ∆είγµατα µη πιθανοτήτων είναι η «βολική» ή τυχαία δειγµατοληψία, 

η ποσοστιαία δειγµατοληψία, η δειγµατοληψία σκοπιµότητας, η δειγµατοληψία κατά 

διαστάσεις και η δειγµατοληψία χιονοστιβάδα (Morgan, 1997; Saunders, 2011).  

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η µέθοδος δειγµατοληψίας που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν αυτή που δίνει δείγµατα μη πιθανοτήτων και συγκεκριμένα η βολική 

δειγματοληψία, καθώς το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε εμπλεκόμενους με το σύστημα 

ποιότητας στην αεροναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι ήταν επί τω 

πλείστων Υπεύθυνοι Ποιότητας, Εκπρόσωποι Ποιότητας είτε Μέλη Ομάδων 

Ποιότητας. 

4.4. Επιλογή του δείγματος -  Διαδικασία της διεξαγωγής 

της έρευνας 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν εργαζόμενοι που εμπλέκονται 

στο σύστημα ποιότητας στην αεροναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, η εκπονήτρια ήρθε σε 

επαφή με τα αρμόδια τμήματα υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελληνική επικράτεια 

και παρότρυνε τους αρμόδιους να συμμετάσχουν στην έρευνα. Αρχικά, οι 

συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν για τον εκπαιδευτικό σκοπό της έρευνας καθώς και 

για το γεγονός ότι θα διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Το ερευνητικό εργαλείο 

μετατράπηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Google Forms και στάλθηκε σε 120 

υποψήφιους συμμετέχοντες εκ των οποίων και ανταποκρίθηκαν θετικά οι 89, δηλαδή 

ποσοστό 74,16% του αρχικού πληθυσμού που είχε ορισθεί.  

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 18 ενώ για τις αριθμητικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε το Pearson 

Chi-Square Test 

4.5.Δομή του ερευνητικού εργαλείου 
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε έχει σχεδιαστεί από την εκπονήτρια για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας. Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε τρία μέρη:  

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνταν να δηλώσουν το φύλο, την ηλικία, τη 

θέση εργασίας που κατέχουν καθώς και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.  
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Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με τη θέση 

εργασίας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν τον τρόπο εμπλοκής 

τους στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται στην εργασίας τους, τα έτη που 

κατέχουν την συγκεκριμένη θέση εργασίας, εάν γνωρίζουν τις βασικές αρχές 

ποιότητας και τα εργαλεία ποιότητας, εάν έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με τις 

βασικές αρχές ποιότητας και τα εργαλεία ποιότητας και ποια εργαλεία ποιότητας 

χρησιμοποιούν στην εργασία τους  

Στην τρίτη ενότητα, όπου και αποτελούσε την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας 

στην αεροναυτιλία, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν την εκτίμησή τους 

αναφορικά με μία σειρά προτάσεων (29 προτάσεις) βάσει της κλίμακας Likert  από 1 

έως 5 (1=διαφωνώ απόλυτα, 5=συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις/ προτάσεις ήταν οι 

εξής: 

1. Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία 

της υπηρεσίας 

2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα 

3. Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 

4. Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 

5. Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης 

6. Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση 

7. Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

στελεχών 

8. Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας (έμμεσων και 

άμεσων πελατών) 

9. Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση 

10. Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του αεροδρομίου 

11. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες 

αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

12. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας 

εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

13. Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανοητά από όλους 

14. Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας 

15. Τα στελέχη είναι πρόθυμα να υποστηρίζουν ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας 

16. Τα στελέχη εκπαιδεύονται αναφορικά με ζητήματα βελτίωσης ποιότητας 
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17. Υφίσταται διαμορφωμένη δομή για τη βελτίωση της ποιότητας 

18. Οι περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη σε κάθε τμήμα 

19. Χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της 

ποιότητας 

20. Υπάρχει εκπαίδευση αναφορικά με τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

21. Η αξιολόγηση των στελεχών βασίζεται στην απόδοση των εργαζομένων 

22. Έπειτα από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση του κάθε 

στελέχους 

23. Υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι απόδοσης  

24. Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας 

25. Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

26. Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις διαδικασιών με στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας  

27. Είναι επαρκώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες στην περιγραφή εργασίας της κάθε 

θέσης 

28. Επικρατεί μία κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας 

29. Πραγματοποιούνται τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο την ποιότητα 

4.6. Προέλεγχος έρευνας 

Ουσιαστικά, το στάδιο του προελέγχου αποσκοπούσε αφενός στην εξοικείωση του 

ερευνητή με το εργαλείο και αφετέρου στον εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων 

πο υ αφο ρο ύν τη μο ρφή και τη γλώσσα το υ ερωτηματο λο γίο υ καθώς και την 

κατανόηση του από τους ερωτώμενους. Το δείγμα στο οποίο έγινε η πιλοτική μελέτη 

ήταν 5 συνάδελφοι της εκπονήτριας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

αεροναυτιλία. Όπου κρίθηκε απαραίτητο πραγματοποιήθηκαν μικρές αλλαγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας που διεξήχθη και θα παρουσιαστούν οι πιθανές στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις που προκύπτουν. Αρχικά θα λάβει χώρα ο έλεγχος αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια θα αναλυθούν οι επιμέρους 

ενότητες του ερωτηματολογίου. 

5.1. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα  
Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα σε μία έρευνα αποσκοπεί στον περιορισμό της 

μεροληψίας των πρωτογενών δεδομένων όπου μπορεί να υποπέσει η έρευνα. Αφενός 

η αξιοπιστία στοχεύει στην γενίκευση των αποτελεσμάτων και αφετέρου η 

εγκυρότητα εξετάζει εάν τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

(Saunder, 2011). 

5.1.1. Έλεγχος Αξιοπιστίας  
Η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι μετρήσεις της έρευνας 

επαναλαμβάνονται. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει πως σε επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να είναι συνεπή. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η συνέπεια στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

αξιοπιστία (Malhotra και Birks, 1999).  Το μέτρο που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων είναι ο συντελεστής Cronbach's Alpha ο 

οποίος ορίζεται ως ο μέσος όρος όλων των πιθανών split half συντελεστών οι οποίες 

προκύπτουν από διαφορετικούς τρόπους διάσπασης της κλίμακας των μεταβλητών 

(Malhotra & Birks, 1999).  

Το εύρος των τιμών που μπορεί να πάρει ο συντελεστής Cronbach's Alpha κυμαίνεται 

από 0 έως 1. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή του συντελεστή στο 1 δείχνει μεγαλύτερη 

αξιοπιστία, που σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν περισσότερα κοινά στοιχεία μεταξύ 

των μεταβλητών. Η προτεινόμενη τιμή του συντελεστή Cronbach's Alpha είναι 

μεγαλύτερη από 0,7. 
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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας ο συντελεστής Cronbach's Alpha 

είναι ίσος με 0,893 > 0,7, επομένως τα δεδομένα μας είναι αξιόπιστα και 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

5.1.2 Έλεγχος Εγκυρότητας  
Η εγκυρότητα εξετάζει εάν τα αποτελέσματα της έρευνας ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Ουσιαστικά είναι ο βαθμός στον οποίο μια μελέτη επιβεβαιώνει το 

θεωρητικό υπόδειγμα στο οποίο βασίστηκε ο ερευνητής (Saunder, 2011). Υπάρχουν 

δύο τύποι εγκυρότητας στην έρευνα: α) εγκυρότητα περιεχομένου και β) εγκυρότητα 

δομής της έρευνας (Malhotra & Birks, 1999). Η εγκυρότητα του περιεχομένου 

εξετάζει αν οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην έρευνα είναι έγκυρες. 

Η εγκυρότητα περιεχομένου στην παρούσα έρευνα μετριέται με τρείς τρόπους. 

Αρχικά όλες οι κλίμακες μέτρησης των μεταβλητών έχουν δανειστεί από 

προηγούμενες έρευνες οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την αξιολόγηση των 

συστημάτων ποιότητας και έχουν προσαρμοστεί στην παρούσα έρευνα.  

Ο δεύτερο ς τρό πο ς ελέγχο υ της εγκυρό τητας ήταν η μετάφραση του 

ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα και ο έλεγχος της ορολογίας για αποφυγή 

παρανόησης και λάθος επικοινωνίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου προκειμένου να εξακριβώσουμε αν είναι σαφές και εύκολο στην 

κατανόηση και να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα από διφορούμενες ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε πέντε άτομα που έδωσαν παρατηρήσεις σχετικά με 

το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και την εγκυρότητα των ερωτήσεων. Τα 

αποτελέσματα του προελέγχου έδειξαν ότι το ερωτηματολόγιο πληροί τις 

προϋποθέσεις εγκυρότητας του περιεχομένου.  

Η αξιολόγηση της εγκυρότητας της δομής αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο 

οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιήσαμε ακολουθούν κατά τρόπο συνεπή τις 

έννοιες θεωρητικής βάσης (Malhotra και Birks, 1999). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία όπου οι ερωτήσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί και από ειδικούς και 

καταλήγουν σε αποδεδειγμένα και έγκυρα αποτελέσματα. Επίσης πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος εγκυρότητας και από ειδικούς οι οποίοι εξειδικεύονται στην αξιολόγηση της 

ποιότητας και πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 
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5.2. Δημογραφικά στοιχεία 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων και συγκεκριμένα το φύλο,  η ηλικία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα 

έτη προϋπηρεσίας αλλά και ορισμένες πληροφορίες αναφορικά με τη θέση εργασίας 

των συμμετεχόντων, δηλαδή την εμπλοκή στο σύστημα ποιότητας, τη γνώση των 

βασικών αρχών ποιότητας καθώς και την εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τα 

εργαλεία ποιότητας. 

5.2.1. Φύλο 
Το δείγμα της έρευνας ήταν 33 γυναίκες και 56 άνδρες, 37,1% και 62,9% αντίστοιχα. 

Τα στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 4. 

ΦΥΛΟ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΥΝΑΙΚΑ 33 37,1 37,1 37,1 

ΑΝΔΡΑΣ 56 62,9 62,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 4. Φύλο ερωτώμενων 

5.2.2. Ηλικία 
Οι ηλικίες των συμμετεχόντων της έρευνας παρατίθενται στον πίνακα 5. Οι 

περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 45 ετών 

(61,8%).  

ΗΛΙΚΙΑ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 - 30 2 2,2 2,2 2,2 

31 - 45 55 61,8 61,8 64,0 

46 και άνω 32 36,0 36,0 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 5. Ηλικίες ερωτώμενων 
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5.2.3. Εκπαίδευση 
Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του δείγματος. Το 50,6% 

των συμμετεχόντων είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 40,4% κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου και 7,9% κάτοχοι PhD. Μόλις ένας ερωτώμενος είναι μόνο απόφοιτος 

λυκείου. 

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο; 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΥΚΕΙΟ 1 1,1 1,1 1,1 

ΑΕΙ/ ΤΕΙ 45 50,6 50,6 51,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 36 40,4 40,4 92,1 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 7 7,9 7,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 6. Εκπαιδευτικό υπόβαθρο ερωτώμενων 

5.2.4. Θέση εργασίας 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν τη θέση εργασίας που κατέχουν στον 

κλάδο της αεροναυτιλίας. Επισημαίνεται πως οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων ήταν 

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (31,5%). 

Θέση εργασίας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΗΜΑΕΚ 17 19,1 19,1 19,1 

ΕΕΚ 28 31,5 31,5 50,6 

Ηλεκτρονικος Μηχανικός 15 16,9 16,9 67,4 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 15 16,9 16,9 84,3 

Υπάλληλος 9 10,1 10,1 94,4 

KKRK 1 1,1 1,1 95,5 

ATSEP 4 4,5 4,5 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 7. Θέσεις εργασίας ερωτώμενων 



64 
 

5.2.5. Εμπλοκή στο σύστημα ποιότητας 
Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την 

εμπλοκή τους στο σύστημα ποιότητας της ΥΠΑ. Το 38,2% είναι Υπεύθυνοι 

Ποιότητας, το 20,2% είναι Εκπρόσωποι Ποιότητας ενώ το 41,6% κατέχουν κάποια 

άλλη εμπλοκή στο σύστημα ποιότητας της ΥΠΑ όπως για παράδειγμα μέλη ομάδων 

ποιότητας.  

Ποια είναι η εμπλοκή σας στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται στην εργασία σας; 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υπεύθυνος Ποιότητας 34 38,2 38,2 38,2 

Εκπρόσωπος ποιότητας 18 20,2 20,2 58,4 

Άλλο 37 41,6 41,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 8. Εμπλοκή στο σύστημα ποιότητας 

5.2.6. Έτη προϋπηρεσίας στην συγκεκριμένη θέση εργασίας 
Στον πίνακα 9 παρατίθενται τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτώμενων στην παρούσα 

θέση εργασίας. Το 38,2% βρίσκονται στην ίδια θέση εργασίας 6 με 10 έτη, το 32,6% 

έως 5 έτη και το 29,2% άνω των 11 ετών.  

Πόσα χρόνια είστε στην παρούσα θέση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 - 5 29 32,6 32,6 32,6 

6 - 10 34 38,2 38,2 70,8 

11 και άνω 26 29,2 29,2 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 9. Έτη υπηρεσίας 

5.2.7. Γνώση των βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας 
Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης. Το 77,5% των 

ερωτώμενων δήλωσε πως έχει γνώση των βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας, 

το 16,9% πως δεν έχει γνώση και μόλις το 5,6% δήλωσε πως δε γνωρίζει. 

 
Γνωρίζετε τις βασικές αρχές ποιότητας και τα εργαλεία ποιότητας; 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 69 77,5 77,5 77,5 

ΟΧΙ 15 16,9 16,9 94,4 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 5 5,6 5,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 10. Γνώση βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας 

5.2.8. Εκπαίδευση στις βασικές αρχές και εργαλεία 

ποιότητας 
Το 64% των συμμετεχόντων δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές καθώς 

και τα εργαλεία ποιότητας, ενώ το 34,8% πως όχι. Μόλις ένας ερωτώμενος δεν 

εξέφρασε άποψη (Πίνακας 11). 

Έχετε εκπαιδευτεί αναφορικά με τις βασικές αρχές ποιότητας και τα εργαλεία ποιότητας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 57 64,0 64,0 64,0 

ΟΧΙ 31 34,8 34,8 98,9 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 1 1,1 1,1 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 11. Εκπαίδευση αναφορικά με τις βασικές αρχές και εργαλεία ποιότητας 

5.2.9. Εργαλεία ποιότητας 
Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν ποιο από τα εργαλεία ποιότητας 

χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Το 28,1% δήλωσε πως χρησιμοποιούν τα control 

sheets, το 21,3% το spc audits, το 21,3% όλα τα εργαλεία, το 12,4% τους κύκλους 

ποιότητας και το 16,9% δήλωσε πως χρησιμοποιεί κάποιο άλλο εργαλείο ή και 

κανένα (Πίνακας 12).  

Ποια από τα παρακάτω εργαλεία ποιότητας χρησιμοποιείτε στην εργασία σας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid spc-audits 19 21,3 21,3 21,3 

κύκλοι ποιότητας 11 12,4 12,4 33,7 

control sheets 25 28,1 28,1 61,8 
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Όλα 19 21,3 21,3 83,1 

Άλλο 15 16,9 16,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 12. Εργαλεία ποιότητας 

5.3. Αξιολόγηση συστήματος ποιότητας 
Οι 89 ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους 

αναφορικά με μία σειρά προτάσεων – ερωτήσεων ώστε να εκφράσουν την εκτίμησή 

τους για το σύστημα ποιότητας της ΥΠΑ. Οι συμμετέχοντες απάντησαν βασισμένοι 

στην κλίμακα Likert 1 έως 5. 

5.3.1. Ερώτηση 1 
Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι το σύστημα 

ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας» και οι 

απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 13 και το διάγραμμα 1. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (78,6%) πιστεύουν πως είναι τουλάχιστον αρκετά απαραίτητο το 

σύστημα ποιότητας για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας. Μόλις, το 2,2% διαφωνεί 

με την πρόταση ένω το 15,7% διατήρησε ουδέτερη άποψη.  

Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία 
της υπηρεσίας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 2 2,2 2,2 2,2 

λίγο 3 3,4 3,4 5,6 

μέτρια 14 15,7 15,7 21,3 

αρκετά 31 34,8 34,8 56,2 

πάρα πολύ 39 43,8 43,8 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 13. Ερώτηση 1 
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Διάγραμμα 1. Ερώτηση 1 

5.3.2. Ερώτηση 2 
Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Το σύστημα ποιότητας 

διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα» και οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 

14 και το διάγραμμα 2. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (68,5%) συμφωνούν με 

την πρόταση ενώ το 2,2% διαφωνεί, Το 23,6% διατήρησε ουδέτερη άποψη.  

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 2 2,2 2,2 2,2 

λίγο 5 5,6 5,6 7,9 

μέτρια 21 23,6 23,6 31,5 

αρκετά 42 47,2 47,2 78,7 

πάρα πολύ 19 21,3 21,3 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 14. Ερώτηση 2 
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Διάγραμμα 2. Ερώτηση 2 

5.3.3. Ερώτηση 3 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το σύστημα ποιότητας 

συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων και οι απαντήσεις παρατίθενται στον 

πίνακα 15 και το διάγραμμα 3. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (79,7%) 

συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά πως το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην 

διαχείριση των κινδύνων ενώ το 2,2% διαφωνεί. Το 14,6% διατήρησε ουδέτερη 

στάση.  

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 2 2,2 2,2 2,2 

λίγο 3 3,4 3,4 5,6 

μέτρια 13 14,6 14,6 20,2 

αρκετά 35 39,3 39,3 59,6 

πάρα πολύ 36 40,4 40,4 100,0 
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Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 2 2,2 2,2 2,2 

λίγο 3 3,4 3,4 5,6 

μέτρια 13 14,6 14,6 20,2 

αρκετά 35 39,3 39,3 59,6 

πάρα πολύ 36 40,4 40,4 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 15. Ερώτηση 3 

 

Διάγραμμα 3. Ερώτηση 3 

5.3.4. Ερώτηση 4 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το σύστημα ποιότητας 

συμβάλλει στην μείωση των λαθών και οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 16 

και το διάγραμμα 4. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (86,5%) συμφωνούν 
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τουλάχιστον αρκετά πως το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 

ενώ το 1,1% διαφωνεί. Το 7,9% διατήρησε ουδέτερη στάση.  

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 1 1,1 1,1 1,1 

λίγο 4 4,5 4,5 5,6 

μέτρια 7 7,9 7,9 13,5 

αρκετά 48 53,9 53,9 67,4 

πάρα πολύ 29 32,6 32,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 16. Ερώτηση 4 

 

Διάγραμμα 4. Ερώτηση 4 

5.3.5. Ερώτηση 5 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το σύστημα ποιότητας 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης και οι απαντήσεις παρατίθενται στον 
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πίνακα 17 και το διάγραμμα 5. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (56,2%) 

συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την πρόταση ενώ το 3,4% διαφωνεί. Το 33,7% 

δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 3 3,4 3,4 3,4 

λίγο 6 6,7 6,7 10,1 

μέτρια 30 33,7 33,7 43,8 

αρκετά 28 31,5 31,5 75,3 

πάρα πολύ 22 24,7 24,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 17. Ερώτηση 5 

 

Διάγραμμα 5. Ερώτηση 5 
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5.3.6. Ερώτηση 6 
Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν η απλοποίηση των 

διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση και οι απαντήσεις παρατίθενται στον 

πίνακα 18 και το διάγραμμα 6. Το 16,8% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την 

πρόταση, το 28,1% διαφωνεί ενώ το 55,1% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 9 10,1 10,1 10,1 

λίγο 16 18,0 18,0 28,1 

μέτρια 49 55,1 55,1 83,1 

αρκετά 13 14,6 14,6 97,8 

πάρα πολύ 2 2,2 2,2 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 18. Ερώτηση 6 

 

Διάγραμμα 6. Ερώτηση 6 
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5.3.7. Ερώτηση 7 
Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το σύστημα ποιότητας συμβάλλει 

στην αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών και οι απαντήσεις παρατίθενται στον 

πίνακα 19 και το διάγραμμα 7. Το 56,1% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την 

πρόταση, το 19,1% διαφωνεί ενώ το 24,7% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 
στελεχών                                                   

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 5 5,6 5,6 5,6 

λίγο 12 13,5 13,5 19,1 

μέτρια 22 24,7 24,7 43,8 

αρκετά 40 44,9 44,9 88,8 

πάρα πολύ 10 11,2 11,2 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 19. Ερώτηση 7 

 

Διάγραμμα 7. Ερώτηση 7 
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5.3.8. Ερώτηση 8 
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν παρατηρείται καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας (έμμεσων και άμεσων πελατών) λόγω του 

συστήματος ποιότητας και οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 20 και το 

διάγραμμα 8. Το 51,6% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την πρόταση, το 13,5% 

διαφωνεί ενώ το 34,8% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας (έμμεσων 
και άμεσων πελατών) 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 5 5,6 5,6 5,6 

λίγο 7 7,9 7,9 13,5 

μέτρια 31 34,8 34,8 48,3 

αρκετά 40 44,9 44,9 93,3 

πάρα πολύ 6 6,7 6,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 20. Ερώτηση 8 

 

Διάγραμμα 8. Ερώτηση 8 
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5.3.9. Ερώτηση 9 
Ακολούθως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το σύστημα ποιότητας 

συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 21 

και το διάγραμμα 9. Το 73% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την πρόταση, το 

10,1% διαφωνεί ενώ το 16,9% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 3 3,4 3,4 3,4 

λίγο 6 6,7 6,7 10,1 

μέτρια 15 16,9 16,9 27,0 

αρκετά 43 48,3 48,3 75,3 

πάρα πολύ 22 24,7 24,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 21. Ερώτηση 9 

 

Διάγραμμα 9. Ερώτηση 9 
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5.3.10. Ερώτηση 10 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν το σύστημα ποιότητας είναι 

κατανοητό από όλο το προσωπικό του αεροδρομίου και οι απαντήσεις παρατίθενται 

στον πίνακα 22 και το διάγραμμα 10. Το 10,1% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με 

την πρόταση, το 45% διαφωνεί ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 44,9% δεν 

λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του 
αεροδρομίου 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 11 12,4 12,4 12,4 

λίγο 29 32,6 32,6 44,9 

μέτρια 40 44,9 44,9 89,9 

αρκετά 8 9,0 9,0 98,9 

πάρα πολύ 1 1,1 1,1 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 22. Ερώτηση 10 

 

Διάγραμμα 10. Ερώτηση 10 
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5.3.11. Ερώτηση 11 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους 

ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες αναθεωρούνται σε τακτική βάση και οι απαντήσεις 

παρατίθενται στον πίνακα 23 και το διάγραμμα 11. Το 34,9% συμφωνούν 

τουλάχιστον αρκετά με την πρόταση, το 24,7% διαφωνεί ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

της τάξης του 40,4% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες 
αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 6 6,7 6,7 6,7 

λίγο 16 18,0 18,0 24,7 

μέτρια 36 40,4 40,4 65,2 

αρκετά 24 27,0 27,0 92,1 

πάρα πολύ 7 7,9 7,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 23. Ερώτηση 11 

 

Διάγραμμα 11. Ερώτηση 11 
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5.3.12. Ερώτηση 12 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν εάν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους 

ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε 

τακτική βάση και οι απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα 24 και το διάγραμμα 12. 

Το 33,7% συμφωνούν τουλάχιστον αρκετά με την πρόταση, το 22,5% διαφωνεί ενώ 

ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 43,8% δεν λαμβάνει ξεκάθαρη στάση.  

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας 
εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid καθόλου 5 5,6 5,6 5,6 

λίγο 15 16,9 16,9 22,5 

μέτρια 39 43,8 43,8 66,3 

αρκετά 27 30,3 30,3 96,6 

πάρα πολύ 3 3,4 3,4 100,0 

Total 89 100,0 100,0  
Πίνακας 24. Ερώτηση 12 

 

Διάγραμμα 12. Ερώτηση 12 
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5.3.13. Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων των ερωτήσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες. 

Η χαμηλότερη εκτίμηση παρουσιάστηκε στην ερώτηση αναφορικά με την κατανόηση 

του συστήματος ποιότητας από όλου τους εργαζομένους ενώ η υψηλότερη θετική 

εκτίμηση παρατηρήθηκε στις εξής ερωτήσεις:  

• Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία 

της υπηρεσίας 

• Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 

• Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 

 N Mean Std. Deviation 

Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή 

λειτουργία της υπηρεσίας 

89 4,1461 ,96000 

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα 89 3,7978 ,91924 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 89 4,1236 ,93930 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 89 4,1236 ,82325 

Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

τεκμηρίωσης 

89 3,6742 1,03106 

Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση 89 2,8090 ,89031 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας 

των στελεχών                                                   

89 3,4270 1,04324 

Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας 

(έμμεσων και άμεσων πελατών) 

89 3,3933 ,93685 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση 89 3,843 ,9874 

Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του 

αεροδρομίου 

89 2,5393 ,86676 

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας 

κυκλοφορίες αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

89 3,1124 1,01621 

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς 

ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

89 3,0899 ,91254 

Valid N (listwise) 89   
Πίνακας 25. Περιγραφική στατιστική 
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Στον πίνακα 26 παρατίθενται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των υπόλοιπων 

ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου. Παρατηρείται πως εκείνες που σημειώνουν 

τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανοητά από όλους                                               89 2,9326 1,05311 

Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας 89 3,1348 1,01344 

Τα στελέχη είναι πρόθυμα να υποστηρίζουν ενέργειες 

βελτίωσης της ποιότητας 

89 3,1124 1,02733 

Τα στελέχη εκπαιδεύονται αναφορικά με ζητήματα βελτίωσης 

ποιότητας 

89 2,6854 ,99539 

Υφίσταται διαμορφωμένη δομή για τη βελτίωση της ποιότητας 89 2,7753 ,86278 

Οι περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη 

σε κάθε τμήμα 

89 3,1685 ,91993 

Χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης και 

ελέγχου της ποιότητας 

89 2,7753 ,96239 

Υπάρχει εκπαίδευση αναφορικά με τα στατιστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται 

89 2,2360 ,91729 

Η αξιολόγηση των στελεχών βασίζεται στην απόδοση των 

εργαζομένων 

89 2,6742 1,06361 

Έπειτα από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση 

του κάθε στελέχους 

89 2,4831 1,01256 

Υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι 

απόδοσης  

89 2,8652 1,03563 

Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης 

της ποιότητας 

89 3,2472 1,11070 

Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας 89 3,3034 1,07031 

Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις 

διαδικασιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας  

89 2,9551 ,91590 

Είναι επαρκώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες στην περιγραφή 

εργασίας της κάθε θέσης 

89 3,5506 1,02260 

Επικρατεί μία κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας 89 3,1685 1,03612 

Πραγματοποιούνται τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο 

την ποιότητα 

89 3,0562 1,04837 

Valid N (listwise) 89   
Πίνακας 26. Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση ερωτήσεων 
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Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους συμφωνούν πως  

• Είναι επαρκώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες στην περιγραφή εργασίας της 

κάθε θέσης 

• Επικρατεί μία κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας 

• Οι περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη σε κάθε τμήμα 

• Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας 

• Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας 

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την 

παρεχόμενη εκπαίδευση αναφορικά με τα στατιστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται. Επίσης, οι ερωτώμενοι δεν φαίνεται να συμφωνούν πως έπειτα 

από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση του κάθε στελέχους. 

5.4. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που 

εντοπίστηκαν όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων καθώς και 

την θέση εργασίας τους, τη γνώση των βασικών αρχών ποιότητας και την εκπαίδευση  

των εργαζομένων σε αυτές με τις επιμέρους ερωτήσεις. 

5.4.1. Συσχετίσεις με το φύλο των ερωτώμενων 
Αρχικά εντοπίστηκε μία στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του φύλου 

και της άποψης των ερωτώμενων αναφορικά με το εάν το σύστημα ποιότητας στην 

αεροναυτιλία συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας. Οι γυναίκες φαίνεται να 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση σε σχέση με τους άνδρες γεγονός 

που φαίνεται στον πίνακα 28. Η διεξαγωγή του Pearson Chi Square δείχνει ότι 

υπάρχει θετική στατιστικά συσχέτιση καθώς p=0.017 <0.05 (Πίνακας 27). 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,107a 4 ,017 

Likelihood Ratio 13,974 4 ,007 

Linear-by-Linear Association 4,346 1 ,037 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 27. Pearson Chi Square test 
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Crosstab 

% within ΦΥΛΟ 

  ΦΥΛΟ 

Total   ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΔΡΑΣ 

Το σύστημα ποιότητας 

συμβάλλει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των 

στελεχών                                                   

καθόλου  8,9% 5,6% 

λίγο 6,1% 17,9% 13,5% 

μέτρια 21,2% 26,8% 24,7% 

αρκετά 66,7% 32,1% 44,9% 

πάρα πολύ 6,1% 14,3% 11,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 28. Συσχέτιση 1 

Επιπρόσθετα, βρέθηκε στατιστικά θετική συσχέτιση μεταξύ του φύλου και της 

εκτίμησης των ερωτώμενων αναφορικά με την βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών λόγω του συστήματος ποιότητας στην 

αεροναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναικες φαίνεται να συμφωνούν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες με την πρόταση (Πίνακας 29). Η διαφορά αυτή 

είναι στατιστικά σημαντική καθώς κατά τη διεξαγωγή του Pearson Chi Square 

p=0.022 <0.05 (Πίνακας 30). 

Crosstab 

% within ΦΥΛΟ 

  ΦΥΛΟ 

Total   ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΔΡΑΣ 

Παρατηρείται καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών 

της υπηρεσίας (έμμεσων και 

άμεσων πελατών) 

καθόλου  8,9% 5,6% 

λίγο 6,1% 8,9% 7,9% 

μέτρια 24,2% 41,1% 34,8% 

αρκετά 54,5% 39,3% 44,9% 

πάρα πολύ 15,2% 1,8% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 29. Συσχέτιση 2 

 
Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,430a 4 ,022 

Likelihood Ratio 13,131 4 ,011 

Linear-by-Linear Association 9,305 1 ,002 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 30. Perason Chi Square test 

Ακόμη, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και της 

εκτίμησης ότι υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι 

απόδοσης. Οι περισσότερες γυναίκες φαίνεται να διατηρούν ουδέτερη στάση ενώ οι 

περισσότεροι άνδρες δεν συμφωνούν με την πρόταση. Η διεξαγωγή του Pearson Chi 

Square έδειξε μία συσχέτιση καθώς  p=0.044 <0.05 (Πίνακας 32). 

Crosstab 

% within ΦΥΛΟ 

  ΦΥΛΟ 

Total   ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΔΡΑΣ 

Υφίστανται μετρήσιμοι 

στρατηγικοί και 

επιχειρησιακοί στόχοι 

απόδοσης  

διαφωνώ απόλυτα  17,9% 11,2% 

διαφωνώ 21,2% 26,8% 24,7% 

ουτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ 

42,4% 26,8% 32,6% 

συμφωνώ 36,4% 25,0% 29,2% 

συμφωνώ απόλυτα  3,6% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 31. Συσχέτιση 3 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,809a 4 ,044 

Likelihood Ratio 13,789 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 4,010 1 ,045 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 32. Perason Chi Square test 
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5.4.2. Συσχετίσεις με την ηλικία των ερωτώμενων 
Αρχικά εντοπίστηκε μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της 

άποψης των ερωτώμενων αναφορικά με το ότι το σύστημα ποιότητας είναι 

απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

ερωτώμενοι τείνουν να πιστεύουν ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την 

ορθή λειτουργία των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η διεξαγωγή του Pearson Chi Square 

έδειξε μία συσχέτιση καθώς  p=0.00 <0.05 (Πίνακας 34). 

Crosstab 

% within ΗΛΙΚΙΑ 

  ΗΛΙΚΙΑ 

Total   18 - 30 31 - 45 46 και άνω 

Πιστεύετε ότι το σύστημα 

ποιότητας είναι απαραίτητο 

για την ορθή λειτουργία της 

υπηρεσίας 

καθόλου 50,0%  3,1% 2,2% 

λίγο 50,0% 3,6%  3,4% 

μέτρια  14,5% 18,8% 15,7% 

αρκετά  38,2% 31,3% 34,8% 

πάρα πολύ  43,6% 46,9% 43,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 33. Συσχέτιση 4 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 38,117a 8 ,000 

Likelihood Ratio 16,923 8 ,031 

Linear-by-Linear Association 1,989 1 ,158 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 34. Pearson Chi Square test 

Ομοίως, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες φαίνονται να συμφωνούν σε 

υψηλότερο βαθμό με το ότι Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό 

κλίμα. Η διεξαγωγή του Pearson Chi Square έδειξε μία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση καθώς  p=0.00 <0.05 (Πίνακας 36). 

 

 
Crosstab 



85 
 

% within ΗΛΙΚΙΑ 

  ΗΛΙΚΙΑ 

Total   18 - 30 31 - 45 46 και άνω 

Το σύστημα ποιότητας 

διασφαλίζει το υγιές 

εργασιακό κλίμα 

καθόλου 50,0%  3,1% 2,2% 

λίγο 50,0% 7,3%  5,6% 

μέτρια  27,3% 18,8% 23,6% 

αρκετά  43,6% 56,3% 47,2% 

πάρα πολύ  21,8% 21,9% 21,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 35. Συσχέτιση 5 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,909a 8 ,000 

Likelihood Ratio 18,315 8 ,019 

Linear-by-Linear Association 4,073 1 ,044 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 36. Pearson Chi Square test 

Επίσης, θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική βρέθηκε μεταξύ της ηλικίας και της 

άποψης ότι το σύστημα ποιότητας της ΥΠΑ διακρίνεται από υψηλόβαθμό 

τεκμηρίωσης. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτώμενοι έδειξαν να συμφωνούν 

περισσότερο με την άποψη (Πίνακας 38).  

Η διεξαγωγή του Pearson Chi Square έδειξε μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

καθώς  p=0.00 <0.05 (Πίνακας 37) 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,216a 8 ,001 

Likelihood Ratio 16,500 8 ,036 

Linear-by-Linear Association 5,460 1 ,019 

N of Valid Cases 89   
Πίνακας 37. Pearson Chi Square test 
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Crosstab 

% within ΗΛΙΚΙΑ 

  ΗΛΙΚΙΑ 

Total   18 - 30 31 - 45 46 και άνω 

Το σύστημα ποιότητας 

χαρακτηρίζεται από υψηλό 

βαθμό τεκμηρίωσης 

καθόλου 50,0% 1,8% 3,1% 3,4% 

λίγο 50,0% 9,1%  6,7% 

μέτρια  38,2% 28,1% 33,7% 

αρκετά  27,3% 40,6% 31,5% 

πάρα πολύ  23,6% 28,1% 24,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Πίνακας 38. Συσχέτιση 6 

Επιπλέον βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και των εξής παραμέτρων: 

• «Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση» με τους 

νεότερους να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p=0.01 

< 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

στελεχών» με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να συμφωνούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με την πρόταση (p = 0.043 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση» με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση 

(p = 0.002 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του 

αεροδρομίου» με τους νεότερους να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο 

με την πρόταση (p=0.00 < 0.05). 

• «Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες 

αναθεωρούνται σε τακτική βάση» με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση (p = 0.030 < 0.05). 

• «Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς 

ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση» με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση 

(p = 0.025 < 0.05). 
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• «Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανο ητά από  ό λο υς» με το υς 

νεότερους να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση 

(p=0.005 < 0.05). 

• «Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας» με τους νεότερους 

να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p=0.017 < 0.05). 

• «Η αξιολόγηση των στελεχών βασίζεται στην απόδοση των εργαζομένων» με 

τους νεότερους να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση 

(p=0.002 < 0.05). 

• «Υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι απόδοσης με 

τους νεότερους να φαίνονται ότι συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση 

(p=0.002 < 0.05). 

• «Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας» με το υς 

μεγαλύτερους σε ηλικία να συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση 

(p = 0.014 < 0.05). 

• «Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις διαδικασιών με 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας»  με τους νεότερους να φαίνονται ότι 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p=0.033 < 0.05). 

5.4.3. Συσχετίσεις με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 

ερωτώμενων 
Αρχικά βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του εκπαιδευτικού 

επιπέδου των συμμετεχόντων και της άποψης ότι το σύστημα ποιότητας είναι 

απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι ερωτώμενοι με υψηλότερο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο τείνουν να συμφωνούν περισσότερο. Η διεξαγωγή του 

Pearson Chi Square έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

καθώς p = 0.00 <0.05. 

Ομοίως βρέθηκαν και οι παρακάτω στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις:  

• «Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα» με τους 

ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 



88 
 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων» με τους 

ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών» με τους 

ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης» με 

τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

στελεχών» με τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.009 < 0.05). 

• «Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας (έμμεσων 

και άμεσων πελατών)» με τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο να συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.014 < 0.05). 

• «Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση» με τους 

ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 

• «Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς 

ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση» με τους 

ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.016 < 0.05). 

• «Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανοητά από όλους» με τους 

ερωτώμενους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.007 < 0.05). 

• «Τα στελέχη είναι πρόθυμα να υποστηρίζουν ενέργειες βελτίωσης της 

ποιότητας» με τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.043 < 0.05). 

• «Τα στελέχη εκπαιδεύονται αναφορικά με ζητήματα βελτίωσης ποιότητας» με 

τους ερωτώμενους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05). 
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• «Η περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη σε κάθε 

τμήμα» με τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.035 < 0.05). 

• «Χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της 

ποιότητας» » με τους ερωτώμενους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.001 < 0.05).  

• «Έπειτα από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση του κάθε 

στελέχους» με τους ερωτώμενους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 < 0.05).  

• «Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης της 

ποιότητας» με τους ερωτώμενους με υψηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο να 

συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.034 < 0.05). 

• «Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις διαδικασιών με 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας» με τους ερωτώμενους με χαμηλότερο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο να συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση (p = 0.00 

< 0.05). 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της θέσης εργασίας αλλά και της εμπλοκής των συμμετεχόντων με κάποιον 

από τους τους παράγοντες που τέθηκαν στο ερευνητικό εργαλείο. Ακόμη, δεν 

εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ετών υπηρεσίας και 

των προτάσεων – ερωτήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι. 

Αντίθετα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της γνώσης των βασικών 

αρχών ποιότητας και εργαλείων με το σύνολο των παραγόντων που τέθηκαν υπο 

εκτιμηση. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έχουν γνώση των βασικών 

αρχών και εργαλείων ποιότητας φάνηκαν πιο θετικοί στην συμβολή του συστήματος 

ποιότητας και γενικότερα έκριναν πιο θετικά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 

του. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έπραξαν ομοίως και όσοι δήλωσαν πως έχουν δειχτεί 

εκπαίδευση αναφορικά με τις βασικές αρχές και τα εργαλεία ποιότητας. Ειδικότερα, 

δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης 

(βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας) και της συνολικής αποτελεσματικότητας 

εφαρμογής του συστήματος στην αεροναυτιλία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. Συμπερασματικά 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας στην αεροναυτιλία. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάστηκε βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας 

και αρθρογραφίας η έννοια, οι αξίες, η σημασία και οι στόχοι της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί μία γενικότερη φιλοσοφία διοίκησης που  προωθεί αρχές όπως η εστίαση 

στον πελάτη, η συμμετοχή, η μείωση των ελαττωματικών, η τεχνολογία και η 

συνεχής βελτίωση.  

Η ποιότητα είναι ένας από τους πιο σπουδαίους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης καθώς και την διαρκή βελτίωση 

της ικανοποίησης των πελατών. Έτσι, η αποτελεσματική διοίκηση ολικής ποιότητας 

αρχίζει από την αξιόπιστη και ακριβή μέτρηση της αντίληψης των εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών για την προσφερόμενη ποιότητα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

είναι μία ευρύτερη φιλοσοφία όπου επιδιώκεται η εφαρμογή της μέσω συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας που υιοθετεί μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός.  

Στο  θεωρητικό  μέρος της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας στην αεροναυτιλία και παρουσιάστηκαν σημαντικά δομικά στοιχεία του, 

όπως η πολιτική ποιότητας και οι δείκτες επίδοσης.  

Στο ερευνητικό μέρος της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα 

με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου που αποσκοπούσε στην εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στην 

αεροναυτιλία.  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν εργαζόμενοι που εμπλέκονται 

στο σύστημα ποιότητας στην αεροναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, η εκπονήτρια ήρθε σε 

επαφή με τα αρμόδια τμήματα υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελληνική επικράτεια 

και παρότρυνε τους αρμόδιους να συμμετάσχουν στην έρευνα. Αρχικά, οι 
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συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν για τον εκπαιδευτικό σκοπό της έρευνας καθώς και 

για το γεγονός ότι θα διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Το ερευνητικό εργαλείο 

μετατράπηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Google Forms και στάλθηκε σε 120 

υποψήφιους συμμετέχοντες εκ των οποίων και ανταποκρίθηκαν θετικά οι 89, δηλαδή 

ποσοστό 74,16% του αρχικού πληθυσμού που είχε ορισθεί.  

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 18 ενώ για τις αριθμητικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε το Pearson 

Chi-Square Test 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως σύμφωνα με την εκτίμηση των 

εμπλεκομένων στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην αεροναυτιλία, η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του δεν είναι τόσο ικανοποιητική (total mean = 

3,1124). Οι ερωτώμενοι εν συνόλω δεν φαίνονται να αξιολογούν ξεκάθαρα θετικά 

την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος σε αρκετούς από τους 

πυλώνες που τέθηκαν προς αξιολόγηση.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιμέρους μέσοι όροι των απαντήσεων 

ανά ερώτηση. Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν με βάση 

την 5 βάθμια κλίμακα Likert (Πίνακας 39). 

 N Mean Std. Deviation 

Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή 

λειτουργία της υπηρεσίας 

89 4,1461 ,96000 

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα 89 3,7978 ,91924 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων 89 4,1236 ,93930 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών 89 4,1236 ,82325 

Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

τεκμηρίωσης 

89 3,6742 1,03106 

Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση 89 2,8090 ,89031 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας 

των στελεχών                                                   

89 3,4270 1,04324 

Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας 

(έμμεσων και άμεσων πελατών) 

89 3,3933 ,93685 

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση 89 3,843 ,9874 

Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του 

αεροδρομίου 

89 2,5393 ,86676 
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Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας 

κυκλοφορίες αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

89 3,1124 1,01621 

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς 

ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

89 3,0899 ,91254 

Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανοητά από όλους                                               89 2,9326 1,05311 

Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας 89 3,1348 1,01344 

Τα στελέχη είναι πρόθυμα να υποστηρίζουν ενέργειες βελτίωσης της 

ποιότητας 

89 3,1124 1,02733 

Τα στελέχη εκπαιδεύονται αναφορικά με ζητήματα βελτίωσης 

ποιότητας 

89 2,6854 ,99539 

Υφίσταται διαμορφωμένη δομή για τη βελτίωση της ποιότητας 89 2,7753 ,86278 

Οι περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη σε 

κάθε τμήμα 

89 3,1685 ,91993 

Χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου 

της ποιότητας 

89 2,7753 ,96239 

Υπάρχει εκπαίδευση αναφορικά με τα στατιστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται 

89 2,2360 ,91729 

Η αξιολόγηση των στελεχών βασίζεται στην απόδοση των 

εργαζομένων 

89 2,6742 1,06361 

Έπειτα από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση του 

κάθε στελέχους 

89 2,4831 1,01256 

Υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι 

απόδοσης  

89 2,8652 1,03563 

Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης της 

ποιότητας 

89 3,2472 1,11070 

Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας 89 3,3034 1,07031 

Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις 

διαδικασιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας  

89 2,9551 ,91590 

Είναι επαρκώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες στην περιγραφή 

εργασίας της κάθε θέσης 

89 3,5506 1,02260 

Επικρατεί μία κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας 89 3,1685 1,03612 

Πραγματοποιούνται τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο την 

ποιότητα 

89 3,0562 1,04837 

Valid N (listwise) 89   
Πίνακας 39. Μέσοι όροι 

Τέλος, εντοπίστηκαν οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις όσον αφορά τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων καθώς και την θέση εργασίας τους, τη 
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γνώση των βασικών αρχών ποιότητας και την εκπαίδευση  των εργαζομένων σε αυτές 

με τις επιμέρους ερωτήσεις. 

Συνοπτικά, βρέθηκαν: 

• Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ φύλου και τριών παραγόντων 

• Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ηλικίας και δεκαπέντε 

παραγόντων 

• Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ εκπαίδευσης και δεκαεπτά 

παραγόντων 

• Δεν εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της θέσης 

εργασίας αλλά και της εμπλοκής των συμμετεχόντων με κάποιον από τους 

τους παράγοντες που τέθηκαν στο ερευνητικό εργαλείο.  

• Δεν εντοπίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ετών 

υπηρεσίας και των προτάσεων – ερωτήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

ερωτώμενοι. 

• Εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της γνώσης των βασικών 

αρχών ποιότητας και εργαλείων με το σύνολο των παραγόντων που τέθηκαν 

υπο εκτίμηση. Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έχουν γνώση των 

βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας φάνηκαν πιο θετικοί στην συμβολή 

του συστήματος ποιότητας και γενικότερα έκριναν πιο θετικά την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του.  

• Αντίθετα, δεν φαίνεται να έπραξαν ομοίως και όσοι δήλωσαν πως έχουν 

δειχτεί εκπαίδευση αναφορικά με τις βασικές αρχές και τα εργαλεία 

ποιότητας. Ειδικότερα, δεν εντοπίστηκε καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης (βασικών αρχών και εργαλείων ποιότητας) 

και της συνολικής αποτελεσματικότητας εφαρμογής του συστήματος στην 

αεροναυτιλία.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ενότητα 1 – Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο:   1) Άνδρας   2) Γυναίκα 

Ηλικία:  1)18-30  2) 31-45  3)46 και άνω 

Θέση εργασίας: …………………………………………………………………… 

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο; 

1) Λύκειο  2) ΑΕΙ/ΤΕΙ  3) Μεταπτυχιακό 3) Διδακτορικό 

Ενότητα 2 – Θέση εργασίας 

Ποια είναι η εμπλοκή σας στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται στην εργασία 

σας; 

1) Υπεύθυνος Ποιότητας  2) Εκπρόσωπος ποιότητας  3) Αλλο 

Πόσα χρόνια είστε στην παρούσα θέση:  

1) 0-5   2) 6-10    3) 11 και άνω 

Γνωρίζετε τις βασικές αρχές ποιότητας και τα εργαλεία ποιότητας; 

1) Ναι   2) Όχι    3) Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

Έχετε εκπαιδευτεί αναφορικά με τις βασικές αρχές ποιότητας και τα εργαλεία 

ποιότητας; 

1) Ναι   2) Όχι    3) Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

Ποια από τα παρακάτω εργαλεία ποιότητας χρησιμοποιείτε στην εργασία σας; 

1) spc-audits  3) κύκλοι ποιότητας  3) control sheets  
4) Όλα   5)Άλλο:………………………………………...  

Ενότητα 3 – Αξιολόγηση συστήματος ποιότητας 

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε την εκτίμησή σας αναφορικά με τις παρακάτω 

προτάσεις, σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της κλίμακας (1=καθόλου, 5=πάρα 

πολύ) 

Περιγραφή 1 2 3 4 5 
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Πιστεύετε ότι το σύστημα ποιότητας είναι απαραίτητο για την ορθή 

λειτουργία της υπηρεσίας 

     

Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει το υγιές εργασιακό κλίμα      

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην διαχείριση των κινδύνων      

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην μείωση των λαθών      

Το σύστημα ποιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης      

Η απλοποίηση των διαδικασιών διενεργείται σε τακτική βάση      

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

στελεχών 

     

Παρατηρείται καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας 

(έμμεσων και άμεσων πελατών) 

     

Το σύστημα ποιότητας συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση      

Το σύστημα ποιότητας είναι κατανοητό από όλο το προσωπικό του 

αεροδρομίου 

     

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίες 

αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

     

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς 

ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας αναθεωρούνται σε τακτική βάση 

     

 

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε την εκτίμησή σας αναφορικά με τις παρακάτω 

προτάσεις, σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της κλίμακας (1=διαφωνώ απόλυτα, 

5=συμφωνώ απόλυτα) 

Περιγραφή 1 2 3 4 5 

Το όραμα και η αποστολή μας είναι κατανοητά από όλους      

Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας      

Τα στελέχη είναι πρόθυμα να υποστηρίζουν ενέργειες βελτίωσης της 

ποιότητας 

     

Τα στελέχη εκπαιδεύονται αναφορικά με ζητήματα βελτίωσης ποιότητας      

Υφίσταται διαμορφωμένη δομή για τη βελτίωση της ποιότητας      

Οι περιγραφή και η σημασία της ποιότητας είναι καθορισμένη σε κάθε 

τμήμα 

     

Χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της 

ποιότητας 

     

Υπάρχει εκπαίδευση αναφορικά με τα στατιστικά εργαλεία που      
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χρησιμοποιούνται 

Η αξιολόγηση των στελεχών βασίζεται στην απόδοση των εργαζομένων      

Έπειτα από την αξιολόγηση καθορίζονται πεδία προς βελτίωση του κάθε 

στελέχους 

     

Υφίστανται μετρήσιμοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι απόδοσης       

Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης στην κατεύθυνση βελτίωσης της 

ποιότητας 

     

Επικρατεί ένα εργασιακό κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας      

Πραγματοποιούνται συχνά αναθεωρήσεις/ απλοποιήσεις διαδικασιών με 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας  

     

Είναι επαρκώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες στην περιγραφή εργασίας της 

κάθε θέσης 

     

Επικρατεί μία κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας      

Πραγματοποιούνται τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις με στόχο την 

ποιότητα 

     

 

Ευχαριστώ για την συμβολή σας στην έρευνά μου! 
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