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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο να διερευνήσει εάν οργανισμοί, οι οποίοι έχουν 

υιοθετήσει πρότυπα βελτίωσης της ποιότητας, αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο το 

ανθρώπινο δυναμικό τους με την εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων και 

προγραμμάτων. Η εμπειρική μελέτη διεξάχθηκε με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης 

δύο πολυεθνικών οργανισμών που έχουν πιστοποιημένη ολοκληρωμένη ποιότητα,  την 

Unilever Hellas και την Royal Friesland Campina (Hellas). 

Στόχος είναι η ανάλυση και η σύγκριση των παραγόντων  που χαρακτηρίζουν ένα 

υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης καθώς και εκείνων που σχετίζονται με τα εμπόδια στην 

διαδικασία της ολοκλήρωσης. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω συνεντεύξεων 

και ερωτηματολογίων και τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι και στους δύο 

εξεταζόμενους οργανισμούς, οι ανθρώπινοι πόροι είναι εξαιρετικά σημαντικοί και  

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης. 

Επιπλέον κατέστη σαφές το γεγονός ότι η έλλειψη υποστήριξης από τη Διοίκηση, η 

ανεπαρκής συνεργασία, η έλλειψη πόρων, το υψηλό κόστος ολοκλήρωσης και η 

έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια προς την 

ολοκλήρωση. Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή της ηγεσίας με προσωπικό παράδειγμα και 

η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού με προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε θέματα ποιότητας καθώς και η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης 

και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του κάθε εργαζόμενου οδήγησαν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του IMS και στους δύο εξεταζόμενους οργανισμούς. Τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να ωφελήσουν τόσο τους οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων όσο και γενικότερα, προκειμένου να 

αναδειχθεί  η σημαντικότητα του ρόλου των ανθρωπίνων πόρων στην αποτελεσματική 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης IMS. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ανθρώπινο δυναμικό, ασφάλεια 

τροφίμων, εργασιακή ικανοποίηση, ηγεσία με προσωπικό παράδειγμα  



 
iv 

Abstract 

 

The current study aims to investigate whether organizations that have adopted quality 

improvement standards make the best use of their human resources by implementing 

specific approaches and programs. The case study methodology supports this study, 

focusing on Frieslandcampina Hellas and Unilever Hellas, which have certified 

integrated quality. 

 The aim is to analyze and compare the factors that characterize a high level of 

integration as well as those related to obstacles to the integration process.  

The collection of information was done through interviews and questionnaires, and 

research findings show that human resources are extremely important in both 

organizations, influencing the effectiveness of integrated management systems.  

In addition, in both organizations, lack of support from management, inadequate 

cooperation, lack of resources, high integration costs and lack of employee motivation 

could be obstacles to integration.  

However, leading by example and the empowerment of human resources through 

education and training programs as well as measurement of job satisfaction and 

assessment of the capabilities of each employee led to the effective implementation of 

IMS in both organizations.  

The findings of the present study are expected to benefit both food business 

organizations and the general public in order to clarify the importance of the role of 

human resources in the effective implementation of an integrated management system. 

 

 

Keywords: integrated management system, human resources, food safety, job 

satisfaction, leading by example  
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1. Εισαγωγή  

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης (integrated 

management system, IMS ) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ουσιαστική για 

όλους τους τύπους οργανισμών που αντιμετωπίζουν το σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Με τον όρο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εννοείται ένα ενιαίο ή 

ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επιμέρους 

συστήματα διαχείρισης σε μία ενιαία δομή (Santos et.al., 2011).1 Αυτό σημαίνει ότι 

πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση των προτύπων 

ποιότητας των διεθνών οργανισμών τυποποίησης (International Organization for 

Standardization, ISO) και την στρατηγική διασύνδεση των ολοκληρωμένων 

συστημάτων  διαχείρισης με βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.  

Στο πλαίσιο διαχείρισης μίας βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού (Sustainable Supply Chain 

Management, SSCM), η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί παράδειγμα ενός δυναμικά 

μεταβαλλόμενου εταιρικού περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζεται από τις προσδοκίες 

των πελατών για την υγιεινή των τροφίμων, αλλά και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση 

για τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών στο 

εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζει την αποδοτικότητα των 

οργανισμών. Έτσι, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και το επίπεδο κατάρτισης σε 

θέματα ποιότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην εφαρμογή ενός συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει διότι οι οργανισμού που δεν 

αντιστέκονται στην αλλαγή, καλούνται να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 

ποιότητας, οι οποίες, παράλληλα, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και βελτίωση των 

ανθρωπίνων πόρων (Nakhchian and Bemani, 2013).2 Στην ουσία, ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει πολλά και ποικίλα υποσυστήματα, τα οποία 

αφορούν στο περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια, την κοινωνική ευθύνη, την έρευνα 

και ανάπτυξη, και ασφαλώς, τους ανθρώπινους πόρους. Εμπειρική απόδειξη από 

οργανισμούς στην Πορτογαλία δείχνει ότι όταν η στρατηγική των εταιρειών είναι να 

εφαρμόσουν περισσότερα από ένα συστήματα διαχείρισης, τότε δίνουν μεγάλη έμφαση 

στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ως μέσον της 

                                                 
1 Santos, G., Mendes, F. and Barbosa, J. (2011). Certification and integration of management systems: the 

experience of Portuguese small and medium enterprises. Journal of Cleaner Production, Vol. 19, No. 17, 

pp.1965-1974. 
2 Nakhchian, A. and Bemani, A.V.A.A. (2013). The role of learning organizations in improving human 

resources management. Learning Organization, Vol. 5, No. 13, pp.159-164. 
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βελτιστοποιημένης εφαρμογής του IMS (Sampaio et.al., 2012).3 Επιπλέον, η αύξηση 

στις επενδύσεις κατάρτισης του προσωπικού συνδέονται σημαντικά και ισχυρά με την 

αύξηση του εισοδήματος ανά εργαζόμενο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις 

στην εκπαίδευση αυξάνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, και επομένως, οι  

μεγαλύτερες επιχειρήσεις επωφελούνται περισσότερο από την κατάρτιση των 

ανθρωπίνων πόρων (Mehra et.al., 2014).4 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην αξιοποίηση του ανθρώπινου από οργανισμούς που εφαρμόζουν πολλαπλά 

συστήματα διαχείρισης ή συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι εάν οι 

επιχειρηματικές μονάδες που βρίσκονται σε στάδιο βελτίωσης της ποιότητας, 

αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων προσεγγίσεων και προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητικοί 

στόχοι της μελέτης είναι:  

1. Να διαπιστώσει πώς οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

των πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης. 

2. Να εξετάσει πώς οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν τον βαθμό ολοκλήρωσης των 

πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης. 

Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση 

ημι-δομημένων συνεντεύξεων με ανοικτού τύπου ερωτήσεις καθώς και με 

ερωτηματολόγια της κλίμακας Likert. Οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια 

απαντώνται από τους επικεφαλής των τμημάτων διαχείρισης ποιότητας των εταιρειών 

Frieslandcampina Hellas και Unilever Hellas, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα 

τροφίμων. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις κρίνονται απαραίτητες διότι διερευνούν το πώς 

και το γιατί συμβαίνει το θέμα υπό εξέταση, παρέχοντας μία καλύτερη κατανόηση του 

ερευνητικού προβλήματος χωρίς να βασίζονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Αντίστοιχα, 

τα ερωτηματολόγια της κλίμακας Likert επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των 

απαντήσεων με στόχο την μέτρηση εννοιών που έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα. 

                                                 
3 Sampaio, P., Saraiva, P. and Domingues, P. (2012). Management systems: integration or 

addition? International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 29, No 4, pp.402-424. 
4 Mehra, A., Langer, N., Bapna, R. and Gopal, R.D. (2014). Estimating Returns to Training in the 

Knowledge Economy: A Firm Level Analysis of Small and Medium Enterprises. Διαθέσιμο: 

http://eprints.exchange.isb.edu/277/1/SSRN-id2484499.pdf [πρόσβαση 5 Δεκ. 2017]. 

 

http://eprints.exchange.isb.edu/277/1/SSRN-id2484499.pdf
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Μετά το εισαγωγικό μέρος, η έρευνα είναι δομημένη ως εξής: 

Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με 

έμφαση στην παρουσίαση των τρεχόντων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και 

τυποποίησης ποιότητας, τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή τους καθώς και 

τους τρόπους που ενσωματώνεται το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα σύστημα IMS. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν οι 

εξεταζόμενες εταιρείες Frieslandcampina Hellas και Unilever Hellas. 

Στο κεφάλαιο 4 επεξηγείται το ερευνητικό σχέδιο, το ερευνητικό δείγμα, ο τρόπος 

συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων 

των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων. 

Στο κεφάλαιο 5 συζητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο κεφάλαιο 6 η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τους περιορισμούς 

της, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

2.1 Εισαγωγή 

Τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης ποιότητας υιοθετούνται από όλο και περισσότερους 

οργανισμούς ανά τον κόσμο στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού και της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Η διαχείριση 

ποιότητας αφορά στην βελτιστοποίηση των πόρων και των δεξιοτήτων των οργανισμών 

με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο βαθμός συμμετοχής της διοίκησης, η 

διαθεσιμότητα των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού (Almeida et.al., 2014).5 Αν και τα πρότυπα συστήματος 

διαχείρισης βασίζονται στον ίδιο τύπο αρχών διαχείρισης και θεσμικών ρυθμίσεων, η 

βιβλιογραφία παραμένει διάσπαρτη, με ποικίλες μελέτες επικεντρωμένες σε 

συγκεκριμένα πρότυπα όπως το ISO 9000 και 9001, το ISO 14000 και 14001 και άλλα 

πρότυπα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (Heras‐ Saizarbitoria and Boiral, 2013).6  

Το παρόν κεφάλαιο πραγματοποιεί ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με 

έμφαση στην παρουσίαση των τρεχόντων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και 

τυποποίησης ποιότητας, τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή τους τα οφέλη 

από την υιοθέτησή τους και τους τρόπους που ενσωματώνεται το ανθρώπινο δυναμικό 

σε ένα σύστημα IMS. 

 

2.2 Πρότυπα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

H ποιότητα είναι μία δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία 

εφαρμόζεται με προϊόντα, υπηρεσίες, ανθρώπους, διαδικασίες και περιβάλλοντα με 

στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και την 

παραγωγή ανώτερης αξίας για τον οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση ποιότητας 

είναι μια προσέγγιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο τη μεγιστοποίηση 

                                                 
5 Almeida, J., Domingues, P. and Sampaio, P. (2014). Different perspectives on management systems 

integration. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 25, No 3-4, pp.338-351. 
6 Heras‐ Saizarbitoria, I. and Boiral, O. (2013). ISO 9001 and ISO 14001: towards a research agenda on 

management system standards. International Journal of Management Reviews, Vol. 15, No 1, pp.47-65. 
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της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

και των επιμέρους στοιχείων της, δηλαδή των προϊόντων, των υπηρεσιών, των ατόμων, 

των διαδικασιών και του περιβάλλοντος του οργανισμού (Goetsch and Davis, 2014).7 Η 

λογική ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βασίζεται στην ανάγκη των 

οργανισμών να γίνουν ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Ειδικότερα, οι πολυεθνικές 

εταιρείες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στις διάφορες χώρες που 

λειτουργούν με αποτέλεσμα να απαιτείται μία ικανότερη διαχείριση των καταστάσεων. 

Από αυτή την άποψη, η οργανωσιακή μάθηση και η διαχείριση της ποιότητας είναι 

βασικά στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διεθνείς οργανισμούς να 

επιβιώσουν στην αγορά με εστίαση στις δυνατότητες εκμετάλλευσης των 

προγραμμάτων διαχείρισης ποιότητας (Argote and Miron-Spektor, 2011).8  Μελέτη σε 

δείγμα 160 υπαλλήλων σε επιχείρηση στην Πορτογαλία διαπιστώνει ότι η εξάλειψη των 

συγκρούσεων μεταξύ των επιμέρους συστημάτων ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας (Integrated Management System 

of Quality, Environment and Safety, IMS-QES) μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτιστοποίηση των πόρων, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό και 

τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων με τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 

(Ferreira Rebelo et.al., 2014).9 Έρευνα αναφορικά με τα αποτελέσματα της σχέσης 

μεταξύ των πρακτικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των επιδόσεων των 

οργανισμών στην Τουρκία συμπεραίνει ότι τα κύρια εμπόδια στην εφαρμογή TQM είναι 

η έλλειψη συμμετοχής των εργαζομένων, η ευαισθητοποίηση και η δέσμευση των 

εργαζομένων, η ακατάλληλη εταιρική δομή και η έλλειψη πόρων (Sadikoglu and Olcay, 

2014).10 Σύμφωνα με τους Goetsch and Davis (2014), τα βασικά στοιχεία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η εστίαση στον πελάτη, η εστίαση 

στην ποιότητα, η επιστημονική προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων, η 

μακροπρόθεσμη δέσμευση, η ομαδική προσπάθεια, η διαρκής διαδικασία βελτίωσης, η 

εκπαίδευση και κατάρτιση, οι κοινοί στόχοι και η παρακίνηση των εργαζομένων για 

συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες (Διάγραμμα 2-1).  

                                                 
7 Goetsch, D.L. and Davis, S.B. (2014). Quality management for organizational excellence. 6th Ed. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson, p.7 
8 Argote, L. and Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: From experience to 

knowledge. Organization Science, Vol. 22, No 5, pp.1123-1137. 
9 Ferreira Rebelo, M., Santos, G. and Silva, R. (2014). A generic model for integration of quality, 

environment and safety management systems. The TQM Journal, Vol. 26, No 2, pp.143-159. 
10 Sadikoglu, E. and Olcay, H. (2014). The effects of total quality management practices on performance 

and the reasons of and the barriers to TQM practices in Turkey. Advances in Decision Sciences, Volume 

2014, Article ID 537605, pp.1-17. 
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Διάγραμμα 2-1 Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Πηγή: Goetsch and Davis (2014:8) 

Ειδικότερα: 

1. Στρατηγικός σχεδιασμός:  περιλαμβάνει το όραμα, την αποστολή, τους στόχους 

και τις δραστηριότητες του οργανισμού με στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

στην αγορά.  

2. Πελατοκεντρική εστίαση: αναφέρεται στον ρόλο του πελάτη τόσο στην ποιότητα 

των προϊόντων και υπηρεσιών όσο και στην ποιότητα των ανθρώπων, των 

διαδικασίας και του περιβάλλοντος του οργανισμού.  

3. Εστίαση στην ποιότητα: αφορά τη συστηματική προσέγγιση του πελάτη με στόχο 

την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών του. 

4. Επιστημονική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων: αφορά την εξουσιοδότηση 

των εργαζομένων να επιλύουν μεθοδικά τα προβλήματα ποιότητας 

5. Μακροπρόθεσμη δέσμευση: ο οργανισμός πρέπει να εστιάζει στην ποιότητα 

μακροπρόθεσμα και διαρκώς, προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα.  

6. Ομαδική προσπάθεια: η καλύτερη καταβαλλόμενη προσπάθεια επιτυγχάνεται 

ομαδικά. 

7. Συνεχής βελτίωση της διαδικασίας: εστιάζει στην διαρκή βελτίωση του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Στρατηγικός 
σχεδιασμός

Εστίαση στον 
πελάτη

Εστίαση 
στην 

ποιότητα

Επιστημονική 
επίλυση 

προβλημάτων

Μακροπρόθεσμη 
δέσμευση

Ομαδική 
προσπάθεια 

Διαρκής 
διαδικασία 
βελτίωσης

Εκπαίδευση 
και 

κατάρτιση

Κοινοί 
στόχοι

Συμμετοχή και 
παρακίνηση 

εργαζομένων
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8. Εκπαίδευση και κατάρτιση: αφορά τη διαρκή βελτίωση του προσωπικού.  

9. Κοινοί στόχοι: στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, θα πρέπει και τόσο 

η Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι στον οργανισμό να έχουν ενιαία προοπτική. 

10. Συμμετοχή και παρακίνηση των εργαζομένων: η συμμετοχή των εργαζομένων 

στις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας αυξάνει την ομοιομορφία των εταιρικών 

αποφάσεων (Goetsch and Davis, 2014:12-17). 

Γενικότερα, οι  δυσκολίες ενσωμάτωσης των συστημάτων διαχείρισης και η σχέση τους 

με την καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών είναι σημαντικοί παράγοντες που 

καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που έχουν 

εφαρμόσει πολλά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (Simon et.al., 2014).11 Οι αντιλήψεις 

των καταναλωτών ενισχύονται από την ικανότητα καινοτομίας ενός οργανισμού σε ό,τι 

αφορά στην πρόθεση αγοράς και την σύσταση του οργανισμού σε άλλους καταναλωτές.  

Για τον λόγο αυτόν είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της ηγεσίας και  η διαδικασία 

ανάπτυξης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού για 

συμμετοχή στις διαδικασίες ποιότητας και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων (Schreier 

et.al., 2012).12 Επιπλέον, οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις προκλήσεις διαχείρισης 

ποιότητας είναι ο διεθνής ανταγωνισμός, η αλλαγή των συνθηκών εργασίας μέσω των 

τεχνολογιών επικοινωνίας, και η μείωση του αριθμού των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις παραγωγής, μεταξύ άλλων (Yousaf and Khajehalijani, 2011).13 

 

2.2.1 ISO 9000:2015 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality Management System, QMS) ISO 9000: 

2015 καθορίζει τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές διαχείρισης της ποιότητας που 

ισχύουν για όλα τα σχετικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν από το ISO / TC 176 και 

απευθύνονται σε:  

 Οργανισμούς που αναζητούν βιώσιμη επιτυχία μέσω της εφαρμογής ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

                                                 
11 Simon, A., Honore Petnji Yaya, L., Karapetrovic, S. and Casadesus, M. (2014). Can integration 

difficulties affect innovation and satisfaction? Industrial Management & Data Systems, Vol. 114, no 2, 

pp.183-202. 
12 Schreier, M., Fuchs, C. and Dahl, D.W. (2012). The innovation effect of user design: Exploring 

consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users. Journal of Marketing, Vol. 

76, No 5, pp.18-32. 
13 Yousaf, M. and Khajehalijani, M. (2011). Design & Implementation of Integrated Management System, 

Doctoral dissertation, Mälardalen University. 
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 Πελάτες που αναζητούν εμπιστοσύνη στην ικανότητα ενός οργανισμού να 

παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια στις απαιτήσεις τους. 

 Οργανισμούς που αναζητούν εμπιστοσύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, ώστε 

να πληρούνται οι απαιτήσεις τους για προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη που επιδιώκουν τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μέσω κοινής κατανόησης των απαιτήσεων της διαχείριση της 

ποιότητας  

 Οργανισμούς που εκτελούν αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ISO 9001 (ISO 9000:2015).14 

Μελέτη σε 220 επιχειρήσεις στην Αυστραλία δείχνει ότι η υιοθέτηση προτύπων 

διαχείρισης ποιότητας έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στην αναδιάρθρωση και την 

εφαρμογή της έννοιας του εσωτερικού πελάτη. Οι επιχειρήσεις με πιστοποίηση ISO 

9000 είναι πιο πιθανό να συμπεριλάβουν την αναδιάρθρωση και να εφαρμόσουν την 

έννοια του εσωτερικού πελάτη σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε να βελτιώσουν τη 

συνεργασία και να δημιουργήσουν πιο επίπεδες δομές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

καινοτομίας της διαδικασίας (Terziovski and Guerrero, 2014).15 Άλλη έρευνα σε 

Αμερικανικούς οργανισμούς διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις με χαμηλή τεχνολογική 

ένταση, χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας και υψηλή ένταση εργασίας αποκομίζουν 

περισσότερα οφέλη από την υιοθέτηση του ISO 9000 όπως και οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες με υψηλό ανταγωνισμό, υψηλή αύξηση πωλήσεων 

και χαμηλά επίπεδα υιοθεσίας ISO 9000 (Lo et.al., 2013).16 

 

2.2.2 ISO 9001:2015 

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 καθιερώθηκε σε αντικατάσταση του 

προτύπου ISO 9001:2008 στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προτύπων ISO ανά 

πενταετία, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο στόχος της αναθεώρησης των 

προτύπων είναι να διασφαλιστεί ότι τα επικαιροποιημένα πρότυπα βοηθούν τις 

                                                 
14  ISO 9000:2015. Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/45481.html [πρόσβαση 18 Νοε. 2017]. 
15 Terziovski, M. and Guerrero, J.L. (2014). ISO 9000 quality system certification and its impact on 

product and process innovation performance. International Journal of Production Economics, Vol. 158, 

pp.197-207. 
16 Lo, C.K., Wiengarten, F., Humphreys, P., Yeung, A.C. and Cheng, T.C.E. (2013). The impact of 

contextual factors on the efficacy of ISO 9000 adoption. Journal of Operations Management, Vol. 31, No 

5, pp.229-235. 

https://www.iso.org/standard/45481.html
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επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν της αυξανόμενες προκλήσεις της αγοράς και να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές. Επιπλέον, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών 

μεταβάλλονται με την αύξηση της πρόσβασης στην πληροφορία με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να υποχρεούνται στην υιοθέτηση προτύπων ποιότητας, ικανών να 

αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές. 

Η σημαντικότερη αλλαγή στο πρότυπο ISO 9001:2015 συγκριτικά με το ISO 9001:2008 

είναι η δομή. Το νέο πρότυπο ακολουθεί συστήματα διαχείρισης δομής υψηλού 

επιπέδου με εισαγωγή εννοιών όπως τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο κίνδυνος, οι αποφάσεις 

που βασίζονται στην εκτίμηση του κινδύνου, οι προμηθευτές και οι τεκμηριωμένες 

πληροφορίες, ενώ έχουν επικαιροποιηθεί έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα, η 

επάρκεια, η παραγωγή, το σύστημα πληροφοριών, η επαλήθευση, η επικύρωση και τα 

διορθωτικά μέτρα και έχει αφαιρεθεί η προληπτική δράση (ASQ Knowledge Center, 

2015:14).17 Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρονται στον Διάγραμμα 2-2. 

 
Διάγραμμα 2-2 Ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το ISO 9001:2015 

Προσαρμογή από ASQ Knowledge Center (2015:17). 

 

Υπολογίζεται ότι το πρότυπο ISO 9000:2015 χρησιμοποιείται από περισσότερες από 

ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και οργανισμούς, εξίσου μικρούς και μεγάλους και 

                                                 
17 ASQ Knowledge Center (2015). Awareness and Use of ISO 9000:2015: Quality management systems 

— Fundamentals and vocabulary. Διαθέσιμο: https://asq.org/quality-resources/standards-101#tc-176 
[πρόσβαση 18 Νοε. 2017]. 

Κάποιος που ενδιαφέρεται 
για την επιτυχία του 

οργανισμού  

Μέτοχοι 

Κάποιος που μπορεί να 
επηρεάσει μία 

δραστηριότητα του 
οργανισμού 

Κάποιος οργανισμός που 
θεωρεί ότι επηρεάζεται  

από τις αποφάσεις 

Κάποιος που  έχει συμφέρον 
από την απόδοση του 

οργανισμού  

Ρυθμιστικές αρχές των 
παρόχων 

 

Πολλοί άλλοι 
Αντιτιθέμενη ομάδα 

πίεσης 
 

Ανταγωνιστές  

https://asq.org/quality-resources/standards-101#tc-176
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ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριότητάς τους σε περισσότερες από 170 χώρες (ISO 

9001:2015).18 

2.2.3 ISO 14000  

Το πρότυπο ISO 14000 προσδιορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, προκειμένου να διευκολυνθεί ένας οργανισμός να παράσχει μια πολιτική 

και στόχους όσον αφορά στις νομοθετικές απαιτήσεις και τις περιβαλλοντικές πτυχές 

που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του. Στην ουσία, το πρότυπο 

χρησιμοποιείται από οργανισμούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική 

πολιτική του οργανισμού και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τις  

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επομένως, είναι σημαντικός ο βαθμός ενσωμάτωσης των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού στο πρότυπο με ταυτόχρονη συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να αναλάβουν τα καθήκοντά τους με τη δέουσα 

επιμέλεια όσον αφορά το περιβάλλον και με συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία 

(Yousaf and Khajehalijani, 2011). 

Οι στόχοι του προτύπου συνοψίζονται στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη διαχείριση, τον 

συντονισμό και την παρακολούθηση των εταιρικών περιβαλλοντικών λειτουργιών, ώστε 

ο οργανισμός να καλύπτει τις ελάχιστες νομικές και κανονιστικές προδιαγραφές εντός 

των ανεκτών ορίων ρύπανσης, αλλά και να διατηρεί τη συμμόρφωση μακροπρόθεσμα 

για να αποφύγει τις κυρώσεις, όπως πρόστιμα, αυξημένη εξωτερική παρέμβαση στις 

καθημερινές δραστηριότητες και σε ακραίες περιπτώσεις, παύση των παραγγελιών. 

Μελέτη των Salonen and Åhlberg (2013)19 εντοπίζει επτά σημαντικές μεταβλητές για 

την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός οργανισμού στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης: παγκόσμια εταιρική υπευθυνότητα, προσέγγιση κύκλου ζωής, 

προηγμένος καταναλωτισμός, υγεία και κοινωνία, ανακύκλωση, ισχυρή τοπική 

επιχείρηση, και μετα-υλισμός. Επομένως, για να καταστεί ένας οργανισμός βιώσιμος 

μέσω της υιοθέτησης του ISO 14000, θα πρέπει να καθιερώσει μία περιβαλλοντική 

πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει δέσμευση για την πρόληψη της ρύπανσης, ενώ ο 

σχεδιασμός, ο έλεγχος και η παρακολούθηση για την εξασφάλιση της τήρησης της 

πολιτικής θα πρέπει να συμβαδίζει με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις 

                                                 
18 ISO 9001:2015. Διαθέσιμο: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html [πρόσβαση 18 

Νοε. 2017]. 
19 Salonen, A.O. and Åhlberg, M. (2011). Sustainability in Everyday Life: Integrating Environmental, 

Social, and Economic Goals. Sustainability: The Journal of Record, Vol. 4, No 3, pp.134-142. 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
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περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του 

οργανισμού (Halle, 2008).20 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η παροχή πόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού, ώστε να 

επιτυγχάνονται στοχευμένα επίπεδα απόδοσης σε συνεχή βάση και να αυξηθεί  η 

δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού στην συνεχή βελτίωση (Aravind, and Christmann, 

2011).21 

 

2.2.4 ISO 14001 

Το πρότυπο ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθορίζει τις 

απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βοηθώντας τους οργανισμούς 

να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις μέσω της αποτελεσματικής χρήσης 

των διαθέσιμων πόρων. Με τον τρόπο αυτόν, οι οργανισμοί μειώνουν τα απόβλητα, 

κερδίζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων 

μερών (επενδυτών, αναλυτών, πιστωτών κλπ.). Στην ουσία, το πρότυπο ISO 14001 

βοηθάει έναν οργανισμό να εντοπίσει, να διαχειριστεί, να παρακολουθήσει και να 

ελέγξει τα περιβαλλοντικά του θέματα με έναν ολιστικό τρόπο. Επομένως, υπάρχουν 

πολλοί λόγοι για τους οποίους οι οργανισμοί υιοθετούν μια στρατηγική προσέγγιση για 

τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους διαχείρισης, όπως:  

 Να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

 Να αυξάνεται η δέσμευση της ηγεσίας και η συμμετοχή των εργαζομένων. 

 Να βελτιώνεται η φήμη του οργανισμού και η εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων 

μερών μέσω στρατηγικής επικοινωνίας. 

 Να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά 

ζητήματα στη διοίκηση του οργανισμού.  

 Να δημιουργείται ανταγωνιστικό και οικονομικό πλεονέκτημα μέσω της 

βελτιωμένης αποτελεσματικότητας και της μείωσης του κόστους.  

                                                 
20 Halle, M. (2008). New approaches to trade governance in State of the World 2008–Innovations for a 

Sustainable Economy, pp.196-253. 
21 Aravind, D. and Christmann, P. (2011). Decoupling of standard implementation from certification: 

Does quality of ISO 14001 implementation affect facilities’ environmental performance? Business Ethics 

Quarterly, Vol 21, No. 1, pp.73-102. 
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 Να ενθαρρύνονται καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις των προμηθευτών με 

την ενσωμάτωσή τους στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού 

(ISO 14001).22 

 

 

2.3 Βασικές αρχές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

Ένας από τους ορισμούς μιας "αρχής" είναι ότι είναι μια βασική πεποίθηση, θεωρία ή 

κανόνας που έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ακολουθείται μία 

διαδικασία. Οι αρχές διαχείρισης ποιότητας (Quality Management Principles, QMPs) 

είναι ένα σύνολο των θεμελιωδών πεποιθήσεων, κανόνων, και αξιών που γίνονται 

αποδεκτές ως αληθείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διαχείριση της 

ποιότητας. Τα QMPs μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την βελτίωση της 

απόδοσης ενός οργανισμού, και έχουν αναπτυχθεί και επικαιροποιηθεί από διεθνείς 

εμπειρογνώμονες του ISO / TC 176, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη 

διατήρηση των προτύπων διαχείρισης ποιότητας της ISO (ISO, 2016).23 Σύμφωνα με 

αυτούς, υπάρχουν επτά βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας, ως ακολούθως:  

 

2.3.1 QMP 1 - Εστίαση στον πελάτη  

Ο κύριος στόχος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης είναι να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πελατών και να υπερβεί τις προσδοκίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, 

ένας οργανισμός είναι επιτυχημένος όταν είναι σε θέση να προσελκύει και να διατηρεί 

την εμπιστοσύνη των πελατών, δημιουργώντας ευκαιρίες για την επίτευξη 

προστιθέμενης αξίας τόσο για τον οργανισμό, όσο και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Επομένως, η κατανόηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών των πελατών είναι 

παράγοντας που συμβάλλει στην σταθερή επιτυχία του οργανισμού με σημαντικά 

οφέλη, όπως:  

 Η αυξημένη ικανοποίηση των πελατών.  

 Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών στον οργανισμό.  

                                                 
22

ISO 14001 (2017). Key Benefits. Διαθέσιμο: 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/docs/en/iso_14001_key_benefits.pdf [πρόσβαση 

5 Δεκ. 2017]. 
23 ISO (2016). Quality management principles. Διαθέσιμο: 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/qmp_2012.pdf [πρόσβαση 18 Νοε. 2017]. 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/docs/en/iso_14001_key_benefits.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/qmp_2012.pdf
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 Η ενίσχυση της φήμης του οργανισμού.   

 Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης. 

 Η αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίαw του οργανισμού με παράλληλη 

αύξηση του μεριδίου αγοράς. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών, ο 

οργανισμός πρέπει να  συνδέσει τους στόχους του με τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

των πελατών και να επικοινωνήσει τους στόχους αυτούς σε όλα τα μέλη του. Με τον 

τρόπο αυτόν, θα είναι εφικτός ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η υποστήριξη 

προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των 

πελατών. Σε επόμενο στάδιο είναι απαραίτητη η μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών και η λήψη διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να διατηρηθεί η ικανοποίηση 

της πελατειακής βάσης σε υψηλό επίπεδο και να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλότερης 

κερδοφορίας για τον οργανισμό. Μελέτη στον μεταποιητικό κλάδο στη Μαλαισία 

διαπιστώνει σημαντική και θετική συσχέτιση μεταξύ των ολοκληρωμένων συστημάτων 

διαχείρισης και της ικανοποίησης των πελατών (Agus, 2011)24, ενώ εμπειρική απόδειξη 

από 130 επιχειρήσεις στην Ταιβάν δείχνει ότι η ποιότητα της πληροφόρησης 

συσχετίζεται θετικά με την απόδοση του οργανισμού και την ικανοποίηση τόσο των 

πελατών όσο και των εργαζομένων (Tseng, 2017).25 

 

2.3.2 QMP 2 – Ηγεσία 

Οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα είναι υπεύθυνοι για την ενότητα της κατεύθυνσης του 

οργανισμού με  τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε το ανθρώπινο 

δυναμικό να μπορεί να συμμετέχει στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων. Επομένως, ο 

ρόλος της ηγεσίας είναι η ευθυγράμμιση των στρατηγικών, των πολιτικών, των 

διαδικασιών και των πόρων της με τους οργανωσιακούς στόχους, προκειμένου να 

επιτευχθούν σημαντικά οφέλη, όπως:  

 Η αυξημένη αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων. 

 Ο καλύτερος συντονισμός των διαδικασιών του οργανισμού. 

                                                 
24 Agus, A. (2011). Enhancing production performance and customer performance through total quality 

management (TQM): strategies for competitive advantage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 

24, pp.1650-1662. 
25 Tseng, S.M. (2017). How Information Quality Leads to Operational Capabilities and Corporate 

Performance. International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 

26-34. 
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 Η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων και λειτουργιών του 

οργανισμού. 

 Η ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει η ηγεσία του οργανισμού να επικοινωνήσει την αποστολή, 

το όραμα, τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού σε όλα τα 

επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να δημιουργήσει δεοντολογικά μοντέλα 

συμπεριφοράς με επίκεντρο μία κουλτούρα εμπιστοσύνης. Επιπλέον, οι ηγέτες θα 

πρέπει να λειτουργούν ως μοντέλα συμπεριφοράς για τους εργαζόμενους, ώστε να 

εμπνεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό να ευθυγραμμίσει τους προσωπικούς του στόχους 

με τους οργανωσιακούς στόχους. Μελέτη σε δείγμα 209 διευθυνόντων συμβούλων και 

ανώτερων διευθυντών των τμημάτων ποιότητας, λειτουργιών, έρευνας και ανάπτυξης 

και πωλήσεων διαπιστώνει ότι ο κυρίαρχος παράγοντας οργανωσιακής κουλτούρας 

είναι η ηγεσία του οργανισμού για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων (Valmohammadi 

and Roshanzamir, 2015).26 

 

2.3.3 QMP 3 - Οργανωσιακή δέσμευση 

Τα μέλη του οργανισμού θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα και αφοσιωμένα σε όλα 

τα επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και ανάμειξή του σε 

όλα τα επίπεδα λειτουργιών με ταυτόχρονη αναγνώριση, ενδυνάμωση και ενίσχυση των 

ικανοτήτων του. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται οφέλη, όπως:  

 Η βελτίωση της κατανόησης των ποιοτικών στόχων του οργανισμού από το 

ανθρώπινο δυναμικό και αυξημένα κίνητρα για την επίτευξή τους. 

 Η ενίσχυση της συμμετοχής των ανθρώπων σε δραστηριότητες βελτίωσης. 

 Η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης, των πρωτοβουλιών και της 

δημιουργικότητας. 

 Η βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης. 

 Η αύξηση της προσοχής στις κοινές αξίες και την οργανωσιακή κουλτούρα.  

                                                 
26 Valmohammadi, C. and Roshanzamir, S. (2015). The guidelines of improvement: Relations among 

organizational culture, TQM and performance. International Journal of Production Economics, Vol. 164, 

pp.167-178. 
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Μεταξύ των παραγόντων που επιτρέπουν στις εταιρείες να επιτύχουν την αριστεία και 

να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η οργανωτική κουλτούρα και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Ωστόσο, κάποιοι οργανισμοί προβλέπουν καλύτερα τη χρήση 

ορισμένων τεχνικών ποιότητας από άλλους, ενώ οι τεχνικές ποιότητας συμβάλλουν στη 

βελτίωση των επιδόσεων του οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζονται από 

την οργανωσιακή κουλτούρα (do Nascimento Gambi et.al., 2013).27 Πολλοί σύγχρονοι 

οργανισμοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση των συστημάτων διαχείρισης ως 

μέσο δημιουργίας υψηλότερων επιπέδων απόδοσης της εργασίας. Στη διαδικασία 

αυτήν, οι παραγόμενες επιδόσεις μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με τον 

προσανατολισμό του συστήματος διαχείρισης στην προώθηση της συμμετοχής των 

εργαζομένων με απώτερο στόχο την βελτίωση της οργανωσιακής τους δέσμευσης 

(Gruman and Saks, 2011).28 Επομένως, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να κατανοούν 

τη σημασία της ατομικής συνεισφοράς τους και να προωθούν τη συνεργασία σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισμού με στόχο να διευκολύνουν την ανοικτή συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων για τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Από την άλλη πλευρά, η 

οργανωσιακή δέσμευση προϋποθέτει έναν υψηλό βαθμό συνειδητής συμμετοχής με 

ανάληψη πρωτοβουλιών, η οποία μπορεί να συντείνει στην αναγνώριση της 

προσπάθειας των εργαζομένων και της συμβολής τους στη μάθηση και τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους (Bakker et.al., 2012).29 Σημαντικά εργαλεία σε αυτό το πλαίσιο 

διαχείρισης ποιότητας είναι η αυτοαξιολόγηση της απόδοσης κατά των προσωπικών 

στόχων και η διεξαγωγή ερευνών για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και 

την ανάληψη κατάλληλων μέτρων βελτίωσης της απόδοσης και της εργασιακής 

ικανοποίησης (Cetindere et.al., 2015).30 

2.3.4 QMP 4 - Διαδικασία προσέγγισης 

Η παροχή συνεπών και προβλέψιμων αποτελεσμάτων μέσω της κατανόησης των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού και της διαχείρισής τους ως αλληλένδετες διαδικασίες 

                                                 
27 do Nascimento Gambi, L., Boer, H., Cecílio Gerolamo, M., Cesar Ribeiro Carpinetti, L. and Jørgensen, 

F. (2013). The interplay between organizational culture and the use of quality tools, and its impact on 

performance. In EurOMA. 
28 Gruman, J.A. and Saks, A.M. (2011). Performance management and employee engagement. Human 

Resource Management Review, Vol. 21, No 2, pp.123-136. 
29 Bakker, A.B., Demerouti, E. and Lieke, L. (2012). Work engagement, performance, and active learning: 

The role of conscientiousness. Journal of Vocational Behavior, Vol. 80, No 2, pp.555-564. 
30 Cetindere, A., Duran, C. and Yetisen, M.S. (2015). The effects of total quality management on the 

business performance: An application in the province of Kütahya. Procedia Economics and Finance, Vol 

23, pp.1376-1382. 
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για τη βελτιστοποίηση του συστήματος δημιουργούν οφέλη για τον οργανισμό οφέλη, 

όπως:  

 Την ενισχυμένη ικανότητα εστίασης προσπάθειας σε βασικές διαδικασίες και 

ευκαιρίες για βελτίωση. 

 Τα συνεπή και προβλέψιμα αποτελέσματα μέσω ενός συστήματος 

ευθυγραμμισμένων διαδικασιών. 

 Τη βέλτιστη οργανωσιακή απόδοση μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

διαδικασιών και των πόρων του οργανισμού. 

 Τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών στην αποδοτικότητα 

και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

Είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξή τους. 

Μελέτη αναφορικά με το κατά πόσον οι δραστηριότητες TQM επηρεάζουν την 

ποιότητα ή/και την καινοτόμο απόδοση των οργανισμών διαπιστώνει ότι υπάρχει μία 

στατιστικά σημαντική και θετική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του TQM, της 

ποιότητας και της καινοτομίας (Zehir et.al., 2012).31 Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση 

για να γίνει αυτό εφικτό είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων του οργανισμού και ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων πριν την ανάληψη των διαδικασιών 

ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

διαδικασιών και οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα 

και, εν συνεχεία, να αντιμετωπιστούν ως ένα ενιαίο σύστημα, ικανό να συμβάλλει στην 

επίτευξη των ποιοτικών στόχων του οργανισμού.  

 

2.3.5 QMP 5 – Βελτίωση 

Η βελτίωση είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση ενός οργανισμού στα τρέχοντα 

επίπεδα απόδοσης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών. Γενικότερα, η επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον απαιτεί από τις 

εταιρείες να βελτιώνουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις και δυνατότητες 

                                                 
31 Zehir, C., Ertosun, Ö.G., Zehir, S. and Müceldilli, B. (2012). Total quality management practices’ 

effects on quality performance and innovative performance. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, Vol. 41, pp.273-280. 
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(Topalović, 2015).32 Τα οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού συνοψίζονται ως εξής: 

 Βελτιωμένη απόδοση των διαδικασιών, των οργανωσιακών ικανοτήτων και της 

ικανοποίησης των πελατών.  

 Ενισχυμένη εστίαση στην πρόληψη και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 

 Ενισχυμένη ικανότητα πρόβλεψης και αντίδρασης σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς κινδύνους και ευκαιρίες. 

 Βελτίωση της χρήσης της μάθησης για βελτίωση των αποτελεσμάτων του 

οργανισμού. 

 Ενισχυμένο κίνητρο για καινοτομία. 

Ένας οργανισμός θα πρέπει να εστιάζει στην εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής βασικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την 

επίτευξη στόχων βελτίωσης. Ειδικότερα, σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη σταθερής απόδοσης με 

ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών. Για να 

γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού είναι ικανό να αναπτύξει με επιτυχία τις διαδικασίες για την υλοποίηση των 

ποιοτικών στόχων καθώς και να ελέγχει τον σχεδιασμού, την υλοποίηση, την 

ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα του οργανισμού. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να 

επιτύχει μία αειφόρο ανάπτυξη (Todorut, 2012).33 Αναφορικά με την καινοτομία, 

μελέτη σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις στη Μαλαισία συμπεραίνει ότι τα 

ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στο πλαίσιο της διαχείρισης ποιότητας έχουν 

θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της καινοτομίας σε πέντε μετρούμενες πρακτικές: την 

εστίαση στους πελάτες, την ηγεσία, τη διαχείριση της διαδικασίας, τον στρατηγικό 

σχεδιασμό και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού (Long et.al., 2015).34 

2.3.6 QMP 6 - Λήψη αποφάσεων βάσει απόδειξης 

                                                 
32 Topalović, S. (2015). The implementation of Total Quality Management in order to improve production 

performance and enhancing the level of customer satisfaction. Procedia Technology, Vol. 19, pp.1016-

1022. 
33 Todorut, A.V. (2012). Sustainable development of organizations through total quality 

management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, pp.927-931. 
34 Long, C.S., Abdul Aziz, M.H., Kowang, T.O. and Ismail, W.K.W. (2015). Impact of TQM practices on 

innovation performance among manufacturing companies in Malaysia. South African Journal of 

Industrial Engineering, Vol. 26, No 1, pp.75-85. 
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Η λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, και αυτό συνεπάγεται 

πάντα έναν σχετικό βαθμό αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης οι οργανισμοί καλούνται να λαμβάνουν επιχειρηματικές 

αποφάσεις με βάση την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών, τα 

οποία είναι πιθανότερο να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επομένως, απαιτείται 

η κατανόηση της σχέσης αιτίας και αποτελέσματος για την επίτευξη μεγαλύτερης 

αντικειμενικότητας και εμπιστοσύνης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Ακολουθώντας αυτή τη λογική, οι οργανισμοί επιτυγχάνουν:  

 Βελτιωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 Βελτιωμένη αξιολόγηση της απόδοσης και της ικανότητας επίτευξης στόχων. 

 Βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα. 

 Αυξημένη ικανότητα αναθεώρησης, ώστε να προσαρμόζονται οι απόψεις και 

αποφάσεις στις απαιτήσεις της αγοράς. 

 Αυξημένη ικανότητα απόδειξης της αποτελεσματικότητας προηγούμενων 

αποφάσεων. 

Η ηγεσία οφείλει να καθορίζει, να μετρά και να παρακολουθεί τους βασικούς δείκτες 

απόδοσης του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψιν επαρκώς ακριβή, αξιόπιστα και 

ασφαλή δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Τα δεδομένα θα πρέπει να 

αξιολογούνται με χρήση των κατάλληλων μεθόδων, ενώ οι αποφάσεις θα πρέπει να 

βασίζονται τόσο στα δεδομένα όσο και στην εμπειρία και τη διαίσθηση. Εμπειρική 

απόδειξη από τον κλάδο αλουμινίου δείχνει ότι οι παράγοντες που περιγράφουν τις 

διαστάσεις της απόδοσης από την εφαρμογή του IMS συνδέονται με την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας κόστους των λειτουργιών και της ποιότητας με στόχο την 

επίτευξη κριτηρίων αναφοράς παγκόσμιας κλάσης σε όλες τις πτυχές του οργανισμού 

(Madanhire and Mbohwa, 2016).35 

 

2.3.7 QMP 7 - Διαχείριση σχέσεων 

Ως αποτέλεσμα του διαρκώς μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο λειτουργούν οι διεθνείς οργανισμοί, η σημασία της τεχνολογίας στη διαχείριση 

των σχέσεων με τους πελάτες έχει αυξηθεί σημαντικά. Η εμφάνιση καινοτόμων 

                                                 
35 Madanhire, I. and Mbohwa, C. (2016). Application of just in time as a total quality management tool: 

the case of an aluminium foundry manufacturing. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 

27, No 1-2, pp.184-197. 
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εφαρμογών όπως το cloud computing και η web-based τεχνολογία συμβάλλουν 

σημαντικά στην διαχείριση των σχέσεων τόσο με τους εσωτερικούς όσο και με τους 

εξωτερικούς πελάτες. Μελέτη αναφορικά με τη συμβολή της διαχείρισης σχέσεων 

πελατών (Customer Relationship Management, CRM) στην παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι οι οργανισμοί συλλέγουν δεδομένα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και ενσωματώνουν αυτές τις πληροφορίες στη διαδικασία 

πωλήσεων τους (Rodriguez et.al., 2015).36  Στην ουσία, κάθε οργανισμός πρέπει να 

διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο τις σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους μηχανισμούς του CRM, προκειμένου να βελτιώσει την 

απόδοσή του (Akgün et.al., 2014)37 και να αποκομίσει οφέλη, όπως:  

 Η βελτιωμένη απόδοση του οργανισμού και των ενδιαφερομένων μερών μέσω 

ανταπόκρισης στις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που σχετίζονται με το κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος. 

 Κοινή κατανόηση των στόχων και των αξιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

μερών.  

 Αυξημένη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους ενδιαφερόμενους μέσω της 

ανταλλαγής πόρων και αρμοδιοτήτων καθώς και της διαχείρισης των κινδύνων 

που σχετίζονται με την ποιότητα. 

 Μια καλά διαχειριζόμενη αλυσίδα εφοδιασμού που παρέχει σταθερή ροή 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων είναι ο 

προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών, όπως προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, 

επενδυτές, εργαζόμενοι, κλπ. και η σχέση του κάθε μέρους με τον οργανισμό. Μελέτη 

των Havlícek et.al. (2013)38 αποδεικνύει ότι η διαχείριση της ποιότητας σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί υποσύνολο της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 

Επομένως, ο οργανισμός πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις σχέσεις και τον τρόπο 

διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να αναπτύξει ένα σύστημα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω της κατανόησης των αναγκών των πελατών και της 

                                                 
36 Rodriguez, M., Peterson, R.M. and Ajjan, H. (2015). CRM/social media technology: impact on 

customer orientation process and organizational sales performance. In Ideas in Marketing: Finding the 

New and Polishing the Old (pp. 636-638). Springer, Cham. 
37 Akgün, A.E., İmamoğlu, S.Z., Koçoğlu, İ., İnce, H. and Keskin, H. (2014). Bridging Organizational 

Learning Capability and Firm Performance through Customer Relationship Management. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, Vol. 150, pp.531-540. 
38 Havlícek, K., Brecková, P. and Zampeta, V. (2013). Quality Management as a Part of CRM. European 

Research Studies, Vol. 16, No 4, p.15. 
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δημιουργίας συνεργατικής ανάπτυξης και βελτίωσης με προμηθευτές, συνεργάτες και 

λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (Chen et.al., 2014).39 

 

2.4 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης IMS 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παρέχει σε έναν οργανισμό το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο όλες οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με τις 

πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου για την Υγεία, την Ασφάλεια, 

το Περιβάλλον και την Ποιότητα (Health, Safety, Environment, Quality, HSEQ). Ο 

οργανισμός καθίσταται υπεύθυνος για την παροχή ευθυγραμμισμένων δραστηριοτήτων 

στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Στην ουσία, η ευθυγράμμιση της δέσμευσης της διοίκησης και της ηγεσίας για την 

ενότητα της κατεύθυνσης του οργανισμού με τη συμμετοχή του προσωπικού και την 

υποστήριξη της ολοκλήρωσης είναι το κλειδί, έτσι ώστε ένας οργανισμός να επιτύχει 

την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης IMS. Όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 2-3, απαραίτητα στοιχεία για την ευθυγράμμιση είναι, κατά σειρά, η 

αποστολή, το όραμα, οι πολιτικές, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και οι σκοποί του, οι 

βασικές διαδικασίες, οι υποστηρικτικές διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας. 

 

                                                 
39 Chen, S.H., Chen, F.Y. and Wu, I.P. (2014). An empirical study of TQM method practices for customer 

satisfaction and customer loyalty. International Journal of Academic Research in Business and Social 

Sciences, Vol. 4, No 5, pp.18-31.  

Αποστολή, Όραμα

Πολιτικές

Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Σκοποί

Βασικές διαδικασίες

Υποστηρικτικές διαδικασίες

Οδηγίες εργασίας
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Διάγραμμα 2-3 Στοιχεία ευθυγράμμισης για την ανάπτυξη IMS 

Προσαρμογή από Redman (2009:6) 

Έχουν προκύψει διαφορετικές προσεγγίσεις στην ενσωμάτωση των συστημάτων 

διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, και OHSAS 18001, προκειμένου να εξεταστεί η 

συμβατότητα μεταξύ αυτών των προτύπων και να γίνουν κατανοητές οι διάφορες 

πτυχές της ολοκλήρωσης καθώς και ο τρόπος που ένα σύστημα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Jørgensen et.al., 2006).40 

Σύμφωνα με τους Bernardo et.al. (2009)41, η ενσωμάτωση συστημάτων ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης διαφέρει μεταξύ των οργανισμών σε επίπεδο των στόχων 

του συστήματος,  τεκμηρίωσης, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων. Οι διαφορές αυτές 

δημιουργούν διαφοροποιήσεις και στον τρόπο που οι οργανισμοί διεξάγουν ελέγχους 

ποιότητας και είναι σε θέση να ενσωματώσουν τα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα ενός ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου (Simon 

et.al., 2011).42 

 

2.4.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή IMS  

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος IMS απαιτεί αρχικά τον προσδιορισμό 

των βασικών διαδικασιών διαχείρισης και διαδικασιών υποστήριξης που εφαρμόζει ο 

οργανισμός καθώς και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές αλληλοεπιδρούν με στόχο 

την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Προκειμένου να εντοπιστούν με σαφήνεια οι 

βασικές διαδικασίες, η διοίκηση ενός οργανισμού καλείται να απαντήσει στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποια είναι τα κρίσιμα αποτελέσματα του οργανισμού και ποιες διαδικασίες 

ακολουθούνται για την επίτευξή τους; 

 Ποιες διαδικασίες αντανακλούν τις μοναδικές αρμοδιότητες του οργανισμού και 

είναι κρίσιμης σημασίας; 

                                                 
40 Jørgensen, T.H., Remmen, A. and Mellado, M.D. (2006). Integrated management systems–three 

different levels of integration. Journal of Cleaner Production, Vol. 14, No 8, pp.713-722. 
41 Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S. and Heras, I. (2009). How integrated are environmental, 

quality and other standardized management systems? An empirical study. Journal of Cleaner 

Production, Vol. 17, No. 8, pp.742-750. 
42 Simon, A., Bernardo, M., Karapetrovic, S. and Casadesús, M. (2011). Integration of standardized 

environmental and quality management systems audits. Journal of Cleaner Production, Vol. 19, No 17, 

pp.2057-2065. 
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 Ποιες διαδικασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό και 

γίνονται αντιληπτές από τους εξωτερικούς πελάτες; 

 Ποιες διαδικασίες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κερδοφορία του 

οργανισμού; 

 Ποιες διαδικασίες είναι σημαντικές για την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού 

στην αγορά; 

 Ποιες διεργασίες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απόδοση (ασφάλεια, 

ποιότητα, κόστος, ταχύτητα, καινοτομία); 

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες υποστήριξης, οι ανάγκες πολλών οργανισμών είναι 

παρόμοιες και οι υποστηρικτικές διαδικασίες τείνουν να είναι αρκετά τυποποιημένες. 

Ωστόσο, η διοίκηση ενός οργανισμού που αποσκοπεί στην εφαρμογή IMS καλείται να 

διαπιστώσει εάν οι υποστηρικτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν την παροχή 

οικονομικών και  ανθρωπίνων πόρων, ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας, 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών 

(Redman, 2009).43 

Στο επόμενο στάδιο απαιτείται η ανάπτυξη ενός εγγράφου ιεραρχίας των διαδικασιών, 

έτσι ώστε τόσο η διοίκηση του οργανισμού όσο και οι εργαζόμενοι να προσδιορίσουν:   

 Ποιες είναι οι απαιτούμενες εργασίες; 

 Ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία και πώς τη διεκπεραιώνει; 

 Ποιες είναι οι ανάγκες σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους; 

 Ποιοι είναι οι περιορισμοί που επηρεάζουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης;  

Με τον τρόπο αυτόν γίνεται εφικτό το σχέδιο υλοποίησης της ολοκλήρωσης μέσα από 

την κατάρτιση του προσωπικού και την υιοθέτηση των απαιτούμενων διαδικασιών με 

την εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες που  τηρεί ο οργανισμός είναι συμβατές με τις 

ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την 

ποιότητα. Τέλος, προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη του IMS καθώς και οι αναγκαίες μετριαστικές δράσεις. 

Αναφορικά με την εφαρμογή του IMS είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη, η ηγεσία, ο 

επιχειρηματικός σχεδιασμός, η λογοδοσία και ο έλεγχος, οι υποδομές, η οργανωσιακή 

κουλτούρα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η επικοινωνία. 

                                                 
43 Redman, N. (2009). Developing an integrated management system. Διαθέσιμο: http://www-

ns.iaea.org/downloads/ni/training/man-sys-mod5.pdf [πρόσβαση 19 Νοε. 2017]. 

http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/training/man-sys-mod5.pdf
http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/training/man-sys-mod5.pdf
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 Ειδικότερα: 

1. Η ηγεσία είναι υπεύθυνη να παρέχει τη γενική κατεύθυνση των συστημάτων 

διαχείρισης και να αποδεικνύει με προσωπικό παράδειγμα (leading by example) 

την υποστήριξή της στην εφαρμογή του IMS. 

2. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος IMS θα πρέπει να εξασφαλίζει σαφείς στόχους για το νέο σύστημα 

διαχείρισης, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οργανισμού, 

επιτρέποντας την οργάνωση και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. 

3. Η λογοδοσία και ο έλεγχος αποσκοπούν στην εφαρμογή αποτελεσματικών και 

ισορροπημένων συστημάτων ελέγχου. 

4. Οι υποδομές σε συστήματα, οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό είναι 

απαραίτητες για την εφαρμογή του IMS μέσω της κατάρτισης και υποστήριξη 

των υπευθύνων για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών. 

5. Η οργανωσιακή κουλτούρα πρέπει να εστιάζει στην παροχή του αναγκαίου 

πλαισίου αμοιβών, κατάρτισης, συστημάτων οργάνωσης κλπ., ώστε να μπορεί 

να εφαρμοσθεί το IMS με επιτυχία. 

6. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι σαφής, προκειμένου όλα τα 

μέλη του οργανισμού να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

αποφάσεων και πώς αυτές επηρεάζουν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

του οργανισμού. 

7. Η επικοινωνία περιλαμβάνει αποτελεσματικά και ποικίλα συστήματα, τα οποία 

να διευκολύνουν την εφαρμογή του IMS. Χωρίς την εντατική επικοινωνία 

μεταξύ των μελών του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα η προσπάθεια υλοποίησης 

μπορεί να καταστεί ανέφικτη (Redman, 2009:13). 

 

2.4.2 Οφέλη από την εφαρμογή του IMS  

Διάφορες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τα πολυάριθμα οφέλη από την υιοθέτηση ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Stamou, 

2003; Patience, 2008; Raišiene, 2011;)44, όσο και σε μεγάλους οργανισμούς (Pahl-

                                                 
44 Stamou, T. (2003). Integrated management systems in small medium-sized enterprises: theory and 

practice. University of East England. 
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Wostl, 2007; Maier et.al. 2015).45 Μετά την επισκόπηση των σχετικών μελετών, οι 

Olaru et.al. (2014)46, ομαδοποιούν τα οφέλη σε δύο ευρείες κατηγορίες: εσωτερικά 

οφέλη και εξωτερικά οφέλη (Πίνακας 2-1).  

Πίνακας 2-1 Οφέλη από την εφαρμογή του IMS  

Εσωτερικά οφέλη Εξωτερικά οφέλη 

Βελτίωση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας 
του οργανισμού 

Αύξηση των περιθωρίων κέρδους 

Ομοιογένεια στις μεθοδολογίες διαχείρισης Βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση 

Εναρμόνιση των οργανωτικών δομών 
Εξορθολογισμός εγγράφων και 
επικοινωνίας 

Μείωση των ορίων ασαφούς διαχείρισης μεταξύ 
μεμονωμένων συστημάτων 

Εξοικονόμηση χρόνου  

Ευθυγράμμιση στόχων, διαδικασιών και πόρων Μεγαλύτερη διαφάνεια  

Βελτιστοποίηση των πρακτικών εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης του προσωπικού 

Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση 
κινδύνων 

Παρακίνηση του προσωπικού 
Ενισχυμένη εμπιστοσύνη των 
πελατών 

Ανάδειξη αντικρουόμενων στόχων και εξάλειψη 
αντικρουόμενων προσπαθειών 

Ικανοποίηση πελατών 

Μείωση γραφειοκρατίας Θετική εταιρική εικόνα 

Ενίσχυση συνέργειας Μείωση του κόστους πιστοποίησης 

Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας Βελτίωση εξωτερικής επικοινωνίας 

Πηγή: Προσαρμογή από Olaru et.al (201) 

 

2.5 Ενσωμάτωση ανθρώπινου δυναμικού στο IMS 

Το σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον αναγκάζει τους οργανισμούς να 

εστιάσουν στις ανάγκες ποιότητας και ανθρώπινων πόρων, προκειμένου να καταστούν 

βιώσιμοι. Ειδικότερα, η πίεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάληψη 

περιβαλλοντικά υπεύθυνων δραστηριοτήτων από τους οργανισμούς είναι μεγάλη με 

αποτέλεσμα ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να προστατεύσουν το 

                                                                                                                                                
Patience, A. (2008). Integrated Management Systems-A qualitative study of the levels of integration of 

three Danish Companies. Environmental Management Department, Aalborg University. 

Raišiene, A.G. (2011). Advantages and limitations of integrated management system: the theoretical 

viewpoint. Socialines Technologijos, Vol. 1, No 1., pp.25-36. 
45 Pahl-Wostl, C. (2007). The implications of complexity for integrated resources management.  

Environmental Modelling & Software, Vol. 22, No 5, pp.561-56. 

Maier, D., Vadastreanu, A.M., Keppler, T., Eidenmuller, T. and Maier, A. (2015). Innovation as a part of 

an existing integrated management system. Procedia Economics and Finance, Vol. 26, pp.1060-1067. 

46 Olaru, M., Maier, D., Nicoară, D. and Maier, A. (2014). Establishing the basis for development of an 

organization by adopting the integrated management systems: comparative study of various models and 

concepts of integration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, pp.693-697. 
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φυσικό περιβάλλον να έχει αυξηθεί σημαντικά (Molina-Azorín et.al., 2009).47 Επιπλέον, 

διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχη ανώτατης διοίκησης που ειδικεύονται στη 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων (Human Resources Management, HRM) και στην 

περιβαλλοντική διαχείριση (Environmental Management, EM) τονίζουν ιδιαίτερα τη 

σημασία των μεμονωμένων πράσινων πρωτοβουλιών στον χώρο εργασίας καθώς και 

την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στα συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας των οργανισμών (Renwick et al., 2013).48  

H σχέση ανάμεσα στη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

την ανταγωνιστικότητα, και το ISO 9000 είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση 

της επιχειρηματικής απόδοσης (Izvercian et.al., 2014).49 Μελέτη των Paillé et.al. 

(2014)50 διαπιστώνει ότι η οργανωσιακή συμπεριφορά των επιχειρήσεων για το 

περιβάλλον μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με ταυτόχρονη εμπλοκή εσωτερικής 

περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (Διάγραμμα 2-4). Επομένως, για την επίτευξη των 

στόχων περιβαλλοντικής αειφορίας, οι οργανισμοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τις 

κατάλληλες πρακτικές HRM για να τονώσουν τις δραστηριότητές των εργαζομένων και, 

συνεπώς, και την απόδοσή τους.  

                                                 
47 Molina-Azorín, J.F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J. and Tarí, J.J. (2009). Environmental 

practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner 

Production, Vol. 17, No 5, pp.516-524. 
48 Renwick, D. W. S., Redman, T. and Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review 

and research agenda. International Journal of Management Reviews, Vol. 15, No 1, pp. 1–14. 
49 Izvercian, M., Radu, A., Ivascu, L. and Ardelean, B.O. (2014). The impact of human resources and total 

quality management on the enterprise. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 124, pp.27-33. 
50 Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O. and Jin, J. (2014). The impact of human resource management on 

environmental performance: An employee-level study. Journal of Business Ethics, Vol. 121, No 3, p.451-

466. 
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Διάγραμμα 2-4 Στρατηγική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

Προσαρμογή από Paillé et.al.(2014:3) 

Η θεώρηση της ποιότητας ως διοικητικής φιλοσοφίας άλλαξε τον τρόπο διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού, τοποθετώντας τη βελτίωση της ποιότητας στο επίκεντρο της 

στρατηγικής των οργανισμών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και την αύξηση της παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, η ενσωμάτωση του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσα στη φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί 

μεγάλη πρόκληση για τους σύγχρονους οργανισμούς (Βούζας, 2002).51 Στην ουσία, το 

εννοιολογικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης του ανθρώπινου δυναμικού στα ολοκληρωμένα 

συστήματα διαχείρισης ποιότητας αποτελείται από τον τρόπο διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων, τον βαθμό συμμετοχής των εργαζομένων στις διοικητικές 

αποφάσεις, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, την αξιολόγηση της 

απόδοσης τους και την εργασιακή ικανοποίηση (Tooksoon, 2011).52 

2.5.1 Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (HRM) 

Η βελτίωση της διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει το πλαίσιο διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων, τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των επιχειρηματικών 

διαδικασιών με τρόπο που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών 

με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι στρατηγικής σημασίας 

για την ανάδειξη της  ανθρώπινης πλευράς ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

                                                 
51 Βούζας (2002). Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού – Στρατηγικός παράγοντας βελτίωσης της 

ποιότητας, A contingency approach. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τέυχος 108-109, σ.285-301. 
52 Tooksoon, H.M.P. (2011). Conceptual framework on the relationship between human resource 

management practices, job satisfaction, and turnover. Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 

2, No 2, pp.41-49. 
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διαχείρισης ποιότητας μέσω της εφαρμογής των βασικών αρχών, πρακτικών και 

μεθόδων της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Με τον τρόπο αυτόν, οι 

οργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που μπορούν να επηρεάσουν τον 

βαθμό και το επίπεδο ενσωμάτωσης πολλών ειδικών στοιχείων των εμπλεκόμενων 

μελών και τις  προκλήσεις που σχετίζονται με το HRM με στόχο την σταδιακή και 

αποτελεσματική ενσωμάτωση του IMS (Simon et.al., 2012).53 H ενσωμάτωση του HRM 

στις επιχειρηματικές διαδικασίες παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας μέσω της υποδομής για την 

ενσωμάτωση πρακτικών διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στο IMS με στόχο τη 

μέτρηση και την αξιολόγηση της προόδου της εταιρικής βιωσιμότητας (Asif et.al., 

2011).54 Παρά το γεγονός ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν τρία εφαρμοζόμενα 

συστήματα διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, και OHSAS 18001) αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη διαδικασία ενσωμάτωσης που επηρεάζουν το επίπεδο ολοκλήρωσης 

(Bernardo et.al., 2012)55, η αποτελεσματική εφαρμογή του HRM διευκολύνει τη 

διαχείριση των αυξανόμενων εξωτερικών και εσωτερικών πιέσεων για την επίτευξη 

αειφόρου ανάπτυξης (Samy et.al., 2015).56 Στις ελληνικές επιχειρήσεις παρατηρείται 

μία τάση να αποφεύγεται η συμμετοχή του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού στις διαδικασίες πιστοποίησης. Παρόλο που το δείγμα της σχετικής μελέτης 

δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, ωστόσο παρέχει μία ένδειξη για τον 

τρόπο που οι ελληνικοί οργανισμοί αντιλαμβάνονται τη σημασία της διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Vouzas, 2010).57 

2.5.2  Βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων 

Ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων είναι εξίσου σημαντικός στην υποστήριξη και 

στήριξη των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Η σύγχρονη 

αντίληψη για τη συμμετοχή των εργαζομένων στηρίζεται στην ιδέα ότι οι επιχειρήσεις 

                                                 
53 Simon, A., Karapetrovic, S. and Casadesús, M. (2012). Difficulties and benefits of integrated 

management systems. Industrial Management & Data Systems, Vol. 112, No. 5, pp.828-846. 
54 Asif, M., Searcy, C., Zutshi, A. and Ahmad, N. (2011). An integrated management systems approach to 

corporate sustainability. European Business Review, Vol. 23, No 4, pp.353-367. 
55 Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S. and Heras, I. (2012). Do integration difficulties influence 

management system integration levels? Journal of Cleaner Production, Vol. 21, No 1, pp.23-33. 
56 Samy, G.M., Samy, C.P. and Ammasaiappan, M. (2015). Integrated Management Systems for better 

environmental performance and sustainable development – A review. Environmental Engineering & 

Management Journal, Vol. 14, No 5, pp.985-1000 
57 Vouzas, F. (2010). The Human Factor in Quality: Examining the ISO 9000 and and Business Excellence 

frameworks in selected Greek Organizations. Pervasive Computing for Business: Trends and 

Applications, p.130. 
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θα πρέπει να σχεδιάζονται από κάτω προς τα πάνω (bottom up) προκειμένου οι 

εργαζόμενοι να αποκτούν εξουσίες, πληροφορίες και γνώσεις που τους επιτρέπουν να 

έχουν λόγο στις αποφάσεις της ηγεσίας. Στην ουσία, οι εργαζόμενοι γίνονται καινοτόμοι 

χρήστες μέσω της συνεισφοράς τους στον οργανισμό και τις πρωτοβουλίες βελτίωσης 

των διαδικασιών με προτάσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (Zejnilovic et.al., 

2012).58 Κριτική επισκόπηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί στο 

πλαίσιο εφαρμογής του IMS δείχνει ότι οι δραστηριότητες βασικού επιπέδου 

σχεδιάζονται πρώτα από την πλευρά των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων και στη 

συνέχεια αντιμετωπίζονται με εργαλεία επιχειρησιακής αριστείας. Ωστόσο, 

προκειμένου να ενσωματωθούν οι διαδικασίες αποτελεσματικά και να σχηματίσουν ένα 

ολιστικό σύστημα διαχείρισης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζομένων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες (Asif et.al., 2009).59 Η συσχέτιση 

της συμμετοχής των εργαζομένων με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης είναι 

ιδιαίτερα εμφανής στους μεγαλύτερους οργανισμούς. Εμπειρική μελέτη αναφορικά με 

τη σχέση μεταξύ των πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας και των ανταγωνιστικών 

επιδόσεων στις ιαπωνικές εταιρείες παραγωγής κατά τη δεκαετία 1990-2000 

διαπιστώνει ότι η σταθερότητα και η συνέπεια της ιαπωνικής διαχείρισης της ποιότητας 

περιλαμβάνει την συμμετοχής των εργαζομένων ως στρατηγικό εργαλείο για τη 

διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Phan et.al., 2011).60 Άλλη έρευνα 

αναφορικά με την αλληλεπίδραση  της εργασιακής απόδοσης  και τις θεωρίες κινήτρων 

υπογραμμίζει τα στοιχεία του θεσμικού, οργανωτικού, ηγετικού, ομαδικού και ατομικού 

πλαισίου συμμετοχής στην ποιότητα συμπεραίνοντας ότι πρόκειται για μία πολυεπίπεδη 

δομή που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (Norton et.al., 2015).61 Στην ουσία, η στρατηγική 

συμβολή των ανθρωπίνων πόρων στην αποδοτικότητα  αξιολογείται σύμφωνα με τους 

συντελεστές ικανότητας της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι συνδέονται 

                                                 
58 Zejnilovic, L., Oliveira, P. and Veloso, F.M. (2012). Employees as user innovators: An empirical 

investigation of an idea management system. Διαθέσιμο: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2083422   
59 Asif, M., de Bruijn, E.J., Fisscher, O.A., Searcy, C. and Steenhuis, H.J. (2009). Process embedded 

design of integrated management systems. International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol. 26, No 3, pp.261-282. 

 
60 Phan, A.C., Abdallah, A.B. and Matsui, Y. (2011). Quality management practices and competitive 

performance: Empirical evidence from Japanese manufacturing companies. International Journal of 

Production Economics, Vol. 133, No 2, pp.518-529. 
61 Norton, T.A., Parker, S.L., Zacher, H. and Ashkanasy, N.M. (2015). Employee green behavior: A 

theoretical framework, multilevel review, and future research agenda. Organization & Environment, Vol 

8, No 1, pp.103-125. 
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με την προσωπική αξιοπιστία και επικοινωνία, αλλά και με τις εσωτερικές 

διαβουλεύσεις μέσα στον οργανισμό  (Long and Ismail, 2011).62 

 

2.5.3 Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων  

Η επιτυχής υλοποίηση του IMS απαιτεί επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, 

υποστηρικτική ηγεσία, συνεπή υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, εστίαση στους 

πελάτες, συμμετοχή των εργαζομένων, διαχείριση της διαδικασίας και συνεχής 

βελτίωση των διαδικασιών. H αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού επιβάλλει τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, προκείμενου οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν με 

επιτυχία στις απαιτήσεις της διαχείρισης ποιότητας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

συμβάλλουν στην προώθηση ενός αφοσιωμένου και ανθρώπινου εργατικού δυναμικού 

με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους για τον οργανισμό και την άμεση αντίδραση 

και προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον (Mohammad 

Mosadeghrad, 2014).63 Ωστόσο, για να καταστεί αυτό εφικτό, οι οργανισμοί οφείλουν 

να παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους. Μελέτη στον ξενοδοχειακό κλάδο της 

Ιορδανίας συμπεραίνει ότι οι ποιοτικές πρακτικές της ανώτατης διοίκησης, ο 

στρατηγικός ποιοτικός σχεδιασμός και η εκπαίδευση των εργαζομένων συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην επιτυχημένη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης και, συνεπώς, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών (Al-

Ababneh and Lockwood, 2012).64 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η εφαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, 

το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται μία επιχείρηση επηρεάζει το βαθμό παροχής 

και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς δημιουργούνται εσωτερικοί 

                                                 
62 Long, C.S. and Ismail, W.K.W. (2011). An analysis of the relationship between HR professionals' 

competencies and firms' performance in Malaysia. The International Journal of Human Resource 

Management, Vol. 22, No 5), pp.1054-1068. 
63 Mohammad Mosadeghrad, A (2014). Essentials of total quality management: a meta-

analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 27, No 6, pp.544-558. 
64 Al-Ababneh, M. and Lockwood, A., 2012, May. Implementing Total Quality Management in the Hotel 

Industry. In 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Corfu 

Island, Greece (Vol. 31). 
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φραγμοί στην εταιρεία, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη διαχείριση και την υποστήριξη της 

ποιότητας (Luong and Ngoc, 2015).65 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την στοιχειοθέτηση του 

θεωρητικού υποβάθρου της έρευνας, η παρούσα  Διπλωματική καλείται να απαντήσει 

στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Πώς οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των πολλαπλών 

συστημάτων διαχείρισης; 

2. Πώς οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν τον βαθμό ολοκλήρωσης των πολλαπλών 

συστημάτων διαχείρισης; 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να ωφελήσουν τόσο τους οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων όσο και γενικότερα, προκειμένου οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουν τη 

σημαντικότητα του ρόλου των ανθρωπίνων πόρων στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης IMS. Επιπλέον, η παρούσα Διπλωματική 

φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με μεγάλους 

οργανισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα, και ειδικότερα, στον κλάδο τροφίμων. 

 

  

                                                 
65 Luong, L. and Ngoc, H. (2015). Factors influence training effectiveness in micro and small enterprises: 

case service-oriented company. Thesis. 
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3 Μελέτη περίπτωσης: FrieslandCampina Hellas και 

Unilever Hellas 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας που 

εφαρμόζουν οι εξεταζόμενες εταιρείες FrieslandCampina Hellas και Unilever Hellas. 

 

3.1  FrieslandCampina Hellas 

3.1.1 Σύντομο ιστορικό 

Με ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών προϊόντων υπό την επωνυμία NOUNOU, η 

FrieslandCampina Hellas εδραιώνεται σταθερά στην ελληνική γαλακτοκομική αγορά. 

Τα προϊόντα της εταιρείας ποικίλλουν από το γάλα έτοιμο προς κατανάλωση και το 

τυποποιημένο τυρί στο γιαούρτι, τη διατροφή των βρεφών και τη μαγειρική κρέμα. Η 

εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1929, όταν το πρώτο ζαχαρούχο γάλα 

εξήχθη από τις Κάτω Χώρες. Από τότε, η γκάμα των προϊόντων NOUNOU  έχει 

αυξηθεί σημαντικά, ενώ έχει αναπτύξει το δικό της διατροφικό σύστημα, 

ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες των παιδιών.  

 

3.1.2 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

H μητρική εταιρεία Frieslandcampina, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία, χρησιμοποιεί το 

δικό της ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας, Foqus, για να διασφαλίσει την ασφάλεια 

και την ποιότητα των προϊόντων της σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και 

ανεφοδιασμού, αλλά και την ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Μέσω του Foqus, η εταιρεία παρέχει στους καταναλωτές, τους πελάτες 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη την εγγύηση ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες παραγωγής 

συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, 

την ποιότητα, την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας, την πυρασφάλεια και το 

περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, το Foqus παρακολουθείται διαρκώς στις 

εγκαταστάσεις παραγωγής, γαλακτοπαραγωγούς μέλη και προμηθευτές πρώτων υλών. 

Το 2016, η εταιρεία εισήγαγε τους Κανόνες Χρυσής Ποιότητας με στόχο να ενθαρρύνει 

το ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών 

και των καταναλωτών και να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
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διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών. Σύμφωνα με τους Κανόνες 

Χρυσής Ποιότητας: 

 Οι καταναλωτές και πελάτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. 

 Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι εξειδικευμένο και αφοσιωμένο. 

 Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας πρέπει να είναι ισχυρές. 

 Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός και οργανωμένος αποτελεσματικά. 

 Οι αλλαγές πρέπει να εφαρμόζονται με βιώσιμο τρόπο και να επιλύουν τα 

προβλήματα. 

 Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τις αποφάσεις του οργανισμού πρέπει 

να είναι αξιόπιστα. 

 Η συνεργασία πρέπει να γίνεται με επαγγελματίες εταίρους και προμηθευτές 

Επιπλέον, διάφορα διεθνή πρότυπα, όπως HACCP, GMP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 

22000, OSHAS 18000 και ISO 14000 έχουν ενσωματωθεί στο Foqus, έτσι ώστε οι 

καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας και  

παράγονται με υπεύθυνο τρόπο. Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις του Foqus επανεξετάζονται 

και, αν χρειαστεί, προσαρμόζονται, ώστε το σύστημα να είναι πάντα σύμφωνο με τη 

νομοθεσία και τις νεότερες γνώσεις και ιδέες (Frieslandcampina, 2016:35).66 

 

3.2 Unilever Hellas 

3.2.1 Σύντομο ιστορικό  

H ιστορία της Unilever ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1870 όταν δύο 

οικογενειακές επιχειρήσεις εμπόρων βουτύρου από την Ολλανδία, οι  Jurgens και Van 

den Bergh, ξεκίνησαν την παραγωγή της μαργαρίνης και την εξαγωγή στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Μέχρι τα τέλη του 1920, η Jurgens διέθετε εργοστάσια μαργαρίνης στη 

Σκωτία, την Ιρλανδία και την Αγγλία, ενώ το 60% της παραγωγής σαπουνιού στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ήταν υπό τον έλεγχο του ιδρυτή της Lever Brothers, Λόρδου 

Leverhulme. Το 1927, ιδρύεται η Margarine Unie ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των 

Jurgens και Van den Bergh και το 1929, η εταιρεία συγχωνεύεται με την Lever Brothers 

                                                 
66 FrieslandCampina (2016). Annual Report. Διαθέσιμο: 

https://www.frieslandcampina.com/app/uploads/sites/2/2017/03/FrieslandCampina-Annual-Report-

2016.pdf , πρόσβαση 19 Νοε. 2017], σ.35. 
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για την ίδρυση της Unilever. Έκτοτε, η Unilever εστιάζει τις τοπικές ανάγκες ανά τον 

κόσμο ξεπερνώντας τις διαφορετικές προκλήσεις κάθε εποχής και παρέχοντας 

διαφοροποιημένα προϊόντα στους καταναλωτές με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών 

τους με ασφαλή και πιστοποιημένο τρόπο (Unilever, 2017).67 

Από το 2010 έως και σήμερα, η Unilever  εφαρμόζει το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης της 

Unilever για την Αειφορία68 με στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής 

αλλαγής, της οικονομικής αστάθειας και των καταστροφών και να βοηθήσει τον 

παγκόσμιο πληθυσμό να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία του με μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και τη χρήση των προϊόντων της κατά 

50% και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων στην εφοδιαστική της 

αλυσίδα. Πρόκειται για μια επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα σημειώνουν πωλήσεις 

σε περισσότερες από 190 χώρες έχοντας ποικιλία στη γκάμα τροφίμου, παγωτού και 

ειδών προσωπικής και οικιακής φροντίδας και υγιεινής. Πολλά από τα προϊόντα της 

χρησιμοποιούν δυο δις καταναλωτές καθημερινά παγκοσμίως. Σήμερα η εταιρεία 

διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που ανέρχεται στις 163.000 άτομα με κανάλια διανομής 

170 χωρών διεθνώς υποστηρίζοντας εργασίες πολλών χιλιάδων διανομέων και 

προμηθευτών. Στην Ελλάδα είναι η 3η σε μέγεθος εταιρία σε μη διαρκή καταναλωτικά 

προϊόντα (πλην πετρελαιοειδών) ενώ δραστηριοποιείται σε 26 κατηγορίες προϊόντων με 

1600 κωδικούς κατέχοντας την πρώτη θέση ως προμηθεύτρια εταιρία στο λιανεμπόριο. 

Η UNILEVER HELLAS παρουσιάζει ηγετική θέση ακόμα και στις κατηγορίες 

προϊόντων που συμμετέχει με ποσοστό 90%. 

 

3.3 Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας σε Frieslandcampina Hellas και 

Unilever Hellas 

Τόσο η Frieslandcampina Hellas όσο και η Unilever Hellas εφαρμόζουν παρόμοια 

συστήματα διαχείρισης ποιότητας με στόχο την διασφαλίσει της ποιότητας των 

προϊόντων τους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και ανεφοδιασμού. Ειδικότερα, 

τα κοινά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας που χρησιμοποιούν οι δύο εξεταζόμενες 

εταιρείες είναι το ISO 9001:2008, το OHSAS 18001:2007, το ISO 14001:2004, το ISO 

                                                 
67 Unilever (2017). Our history. Διαθέσιμο: https://www.unilever.gr/about/who-we-are/our-history/ 

[πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 
68 Unilever (2017α). Sustainable Living. Διαθέσιμο: https://www.unilever.com/sustainable-living/ 

[πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.unilever.gr/about/who-we-are/our-history/
https://www.unilever.com/sustainable-living/
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22000:2005, το FSSC 22000 και to HACCP & GMP. Επιπλέον, η Unilever Hellas 

εφαρμόζει το πρότυπο ISO 17025. 

 

3.3.1 ISO 9001:2008 

Προκειμένου να διατηρήσου τη θέση τους στην αγορά και την παροχή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, η Frieslandcampina Hellas και η Unilever Hellas 

εφαρμόζουν  το αξιόπιστο πλαίσιο και τη δομή του προτύπου διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001:2008. Το πρότυπο αυτό διευκολύνει την ενσωμάτωση άλλων τμημάτων του 

συστήματος διαχείρισης, όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η διαχείριση κινδύνων και 

η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Βασιζόμενο στους τέσσερις 

παράγοντες - ποιότητα, ποσότητα, κόστος και χρόνο – το πρότυπο ISO 9001:2008 

διασφαλίζει την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της 

εταιρείας, παρέχοντας εγγύηση στους πελάτες ότι τα προϊόντα των εταιρειών είναι 

υψηλής ποιότητας και διατίθενται με υπεύθυνο τρόπο. Στη συνέχεια, οι ικανοποιημένοι 

πελάτες βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, ενώ οι 

εσωτερικοί πελάτες είναι εξίσου σημαντικοί με άμεση επίδραση στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους εξωτερικούς πελάτες. Επιπλέον, το πλαίσιο του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθορίζεται λεπτομερώς και με σαφήνεια, έτσι ώστε 

η Frieslandcampina Hellas και η Unilever Hellas να μπορεί να αποδεικνύουν 

συστηματικά την ικανότητά τους να διαθέτουν προς κατανάλωση προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και τις ισχύουσες κανονιστικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις.  

 

3.3.2 OHSAS 18001:2007  

Το πρότυπο αξιολόγησης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational 

Health and Safety Assessment Series, OHSAS), OHSAS 18001:2007 αφορά την υγεία 

και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες με στόχο να 

βοηθήσει τους οργανισμούς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους σχετικούς 

κινδύνους επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου προτύπου περιλαμβάνουν θέματα που αναφέρονται στη συμμόρφωση, 

τη φήμη, την κατά συνήθεια απουσία και τον τραυματισμό και την οργανωσιακή 

δέσμευση. Στην ουσία, το πρότυπο OHSAS 18001 συμβάλλει σε θέματα συμμόρφωσης 
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απαιτώντας από τον οργανισμό να λάβει υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και να 

δεσμευθεί ότι συμμορφώνεται με αυτές. Σε θέματα φήμης, η εφαρμογή του προτύπου 

δείχνει τη δέσμευση της επιχείρησης στην διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας 

στην εργασία με ανάληψη σχετικών μέτρων για την προστασία του ανθρώπινου 

δυναμικού. Αναφορικά με την κατά συνήθεια απουσία και τον τραυματισμό, η 

υιοθέτηση του OHSAS 18001 παρέχει ένα σύστημα για τον εντοπισμό κινδύνων στον 

εργασιακό χώρο και διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία για την αποτελεσματική διαχείριση 

της υγείας και της ασφάλειας είναι σαφώς καθορισμένα και τίθενται σε εφαρμογή. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην οργανωσιακή δέσμευση, ο οργανισμός διαπιστώνει τις 

ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού και ενισχύει τα κίνητρα για συμμετοχή των 

εργαζομένων στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (BSI, 2017).69 

Η αποτελεσματική και αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στον 

χώρο εργασίας έχει εγκριθεί και αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της 

συμβολής της στη μείωση του κινδύνου κινδύνων και στην ανάπτυξη ενός οργανισμού 

μέχρι να φτάσει σε ένα αποδεκτό επίπεδο βιωσιμότητας και κερδοφορίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου OHSAS 18001:2007 αναφέρονται στα 

εξής:   

 Σαφής επίδειξη της δέσμευσης της ηγεσίας και της διοίκησης του οργανισμού 

στην ποιότητα. 

 Καθορισμός στόχων που οδηγούν στη βελτίωση της απόδοσης του προτύπου. 

 Αποτελεσματικός προσδιορισμός, διαχείριση και έλεγχος κινδύνου.  

 Ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Διαβούλευση και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  

 Καθαρές γραμμές και ορισμοί της ευθύνης  

 Συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην 

εργασία   

 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης μέσω 

ελέγχου και αναθεώρησης. 

                                                 
69 BSI (2017). How BS OHSAS 18001 helps. Διαθέσιμο: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-

ohsas-18001/resources/BS-OHSAS-18001-Features-and-Benefits.pdf [πρόσβαση 19 Νοε. 2017]. 

https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BS-OHSAS-18001-Features-and-Benefits.pdf
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BS-OHSAS-18001-Features-and-Benefits.pdf
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικότερα λόγω της αύξησης της έκθεσης σε 

διαφορετικούς τύπους κινδύνων. Για παράδειγμα, η πολύ συχνή και μακροχρόνια χρήση 

της τεχνολογίας μπορεί να έχει τεράστια αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, 

αλλά και στο περιβάλλον. Επομένως, η υιοθέτηση ενός δομημένου συστήματος για την 

προστασία και την φροντίδα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο 

εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο για κάθε οργανισμό σε 

οποιοδήποτε κλάδο και αν δραστηριοποιείται. Για τους λόγους αυτούς, η πιστοποίηση 

με το πρότυπο OHSAS 18001 παρέχει στην Frieslandcampina Hellas και την Unilever 

Hellas  την δυνατότητα να καταρτίζουν, να τεκμηριώνουν, να διατηρούν και να 

βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα ποιότητας που διαθέτουν, καθορίζοντας ταυτόχρονα 

τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του προτύπου. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται μία αναλυτική πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

και των δύο οργανισμών, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των κίνδυνων και τη 

συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στα θέματα αυτά. 

 

3.3.3 ISO 14001:2004 

Το πρότυπο ISO 14001: 2004 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύξει και να 

εφαρμόσει πολιτικές και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, το πρότυπο εφαρμόζεται στις 

περιβαλλοντικές πτυχές που ο οργανισμός αναγνωρίζει ως εκείνες που μπορεί να 

ελέγξει και να επηρεάσει χωρίς να δηλώνει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής 

απόδοσης (ISO 14001:2004).70 To πρότυπο ISO 14001: 2004 έχει αντικατασταθεί από 

το πρότυπο ISO 14001:2015, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για την 

ενίσχυση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Το πρότυπο χρησιμοποιείται κυρίως 

από οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν να διαχειριστούν  τις περιβαλλοντικές τους 

αρμοδιότητες με συστηματικό τρόπο, προκειμένου να συμβάλλουν στον 

περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας. Επομένως, ο στόχος του ISO 14001:2015 

είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειμένου να προσφέρουν αξία τόσο για 

                                                 
70 ISO 14001:2004. Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/31807.html [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.iso.org/standard/31807.html
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το περιβάλλον όσο και για τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε ό,τι αφορά 

στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτά 

περιλαμβάνουν τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων συμμόρφωσης και την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Τέλος, το 

πρότυπο ISO 14001: 2015 μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιονδήποτε οργανισμό, 

ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και φύσης και αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές των 

δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ο οργανισμός καθορίζει ότι μπορεί να 

ελέγξει ή/και να επηρεάσει, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του κύκλου ζωής και 

όχι συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης (ISO 14001:2015).71 

3.3.4 ISO 22000:2005  

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα, όχι μόνο λόγω της σημασίας 

που έχει για τη δημόσια υγεία, αλλά και λόγω των επιπτώσεών της στο διεθνές εμπόριο. 

Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και της προμήθειας τροφίμων καθιστούν τις 

αλυσίδες τροφίμων πιο πολύπλοκες, αυξάνοντας παράλληλα την απειλή συμβάντων που 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων. Για τον λόγο αυτόν, η 

Frieslandcampina Hellas έχει υιοθετήσει το πρότυπο ISO 22000:2005 με στόχο την 

αποτελεσματική και εναρμονισμένη ασφάλεια των τροφίμων και την εξασφάλιση της 

καταλληλότητας τους σε κάθε κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρότυπο ISO 

22000:2005 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων, όπου ένας οργανισμός στην τροφική αλυσίδα πρέπει να αποδείξει την 

ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση. To πρότυπο 

μπορεί να εφαρμοσθεί στους οργανισμούς της τροφικής αλυσίδας, ανεξαρτήτως 

μεγέθους εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της αλυσίδας (ISO 22000:2005).72 

Ειδικότερα, το  ISO 22000:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις που επιτρέπουν στην 

Frieslandcampina Hellas: 

 Να  σχεδιάσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να επικαιροποιεί ένα σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων με στόχο την παροχή προϊόντων τα οποία, 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. 

                                                 
71 ISO 14001:2015 Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/60857.html [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 
72 ISO 22000:2005 Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/35466.html [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.iso.org/standard/35466.html
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 Να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. 

 Να αξιολογήσει τις απαιτήσεις των πελατών και να αποδείξει τη συμμόρφωση 

της με τις αμοιβαία συμφωνηθείσες απαιτήσεις του πελάτη που αφορούν στην 

ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανοποίηση των πελατών. 

 Να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τα θέματα ασφάλειας τροφίμων σε 

προμηθευτές, πελάτες, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διατροφική αλυσίδα. 

 

3.3.5 FSSC 22000 

Το πρότυπο Πιστοποίησης Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000 (Food 

Safety System Certification) καθορίζει τις απαιτήσεις των οργανισμών πιστοποίησης για 

την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός συστήματος αξιολόγησης και 

πιστοποίησης της ασφάλειας των τροφίμων. Η υιοθέτηση του προτύπου δείχνει ότι το 

σύστημα ασφαλείας ενός οργανισμού τροφίμων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζει το πρότυπο. Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση του προτύπου δεν αποτελεί 

εγγύηση για τη συνεχή απόδοση της ασφάλειας των τροφίμων. Η προστιθέμενη αξία για 

έναν οργανισμό με πιστοποιημένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων αποδίδεται από τις 

διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει ο οργανισμός να τηρεί τις διατάξεις του 

προτύπου και να βελτιώνει τις επιδόσεις του (Foundation for Food Safety Certification, 

2010).73 Ειδικότερα, το πρότυπο FSSC 22000 προορίζεται για τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων σε κατασκευαστές τροφίμων 

που παράγουν:  

 ευπαθή προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, πουλερικά, αυγά, γαλακτοκομικά 

προϊόντα και προϊόντα ψαριών) 

 φθαρτά φυτικά προϊόντα (συσκευασμένα φρέσκα φρούτα και φρέσκους χυμούς, 

διατηρημένα φρούτα, συσκευασμένα φρέσκα λαχανικά κονσέρβες λαχανικών) 

 προϊόντα με μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(κονσέρβες, μπισκότα, σνακ, λάδι, πόσιμο νερό, ζυμαρικά, αλεύρι, ζάχαρη, 

αλάτι)  

                                                 
73 Foundation for Food Safety Certification (2010). Food Safety System Certification 22000. Διαθέσιμο: 

http://fssc22000.com/downloads/Cover.pdf [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

http://fssc22000.com/downloads/Cover.pdf
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 βιοχημικά προϊόντα για την παρασκευή τροφίμων, όπως πρόσθετα βιταμινών και 

βιοκαλλιέργειες. 

 

3.3.6 HACCP & GMP 

Τα κριτήρια πιστοποίησης HACCP & GMP έχουν αναπτυχθεί από το Βρετανικό Ίδρυμα 

Προτύπων (British Standards Institution, BSI)74 για τους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο τροφίμων, την 

υπηρεσία τροφίμων, την κατασκευή συσκευασιών, το χονδρεμπόριο και τη διανομή. Οι 

οργανισμοί αυτοί δεν χρειάζονται απαραίτητα αναγνώριση του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων, αλλά πρέπει να αποδείξουν στους προμηθευτές και στους 

πελάτες τους ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με 

την ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος ανάλυσης 

κινδύνου κρίσιμων σημείων ελέγχου (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP). 

Ο κίνδυνος προσδιορίζεται ρεαλιστικά και όσο το δυνατόν πληρέστερα σε κάθε φάση 

της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ όπου είναι απαραίτητο, ζητείται και η συνδρομή 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλισθεί η βέλτιστη αναγνώριση 

των κινδύνων. Ο κίνδυνος πρέπει να περιγράφεται με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μόλυνσης από  ξένα σωματίδια, η 

περιγραφή πρέπει να αναφέρει εάν πρόκειται για γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο. Αυτές οι 

λεπτομέρειες απαιτούνται, επίσης, για οποιεσδήποτε χημικές προσμείξεις. Επομένως, η 

λεπτομερής περιγραφή του κινδύνου είναι επιθυμητή, προκειμένου να γίνει σωστά η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια των 

τροφίμων και να καταστεί ένα προϊόν μη κατάλληλο προς κατανάλωση.  Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3-1, ο κίνδυνος αφορά χημικούς κινδύνους, μικροβιολογικούς κινδύνους 

και φυσικούς κινδύνους (GMP+ International, 2010).75 

 

 

                                                 
74 BSI (2016) HACCP & GMP Certification Criteria. Διαθέσιμο: 

https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/BRC/HACCP-GMP-Certification-Criteria.pdf [πρόσβαση 8 

Δεκ. 2017]. 
75 GMP+ International (2010). Guideline HACCP GMP+ Διαθέσιμο: 

https://www.gmpplus.org/bestand/982/guideline-haccp-gmp.pdf.ashx [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.gmpplus.org/bestand/982/guideline-haccp-gmp.pdf.ashx
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Πίνακας 3-1 Κατηγορίες καθορισμού κινδύνου για το πρότυπο HACCP 

Τύπος κινδύνου Περιγραφή Παράδειγμα 

Χημικοί 
κίνδυνοι  

Ανεπιθύμητες χημικές ουσίες που 
καθιστούν το προϊόν μη ασφαλές 
για κατανάλωση. Τέτοιες ουσίες 
μπορεί να περιέχονται στα 
συστατικά του προϊόντος ή να 
μολύνουν το προϊόν κατά τη 
διάρκεια παραγωγής ή μεταφοράς. 

Υπολείμματα 
παρασιτοκτόνων, 
ορμονών, αντιβιοτικών, 
βαρέων μετάλλων, 
μυκοτοξίνες, PCB, 
διοξίνες, λιπαντικά, 
ορυκτέλαια κλπ. 

Υψηλότερες συγκεντρώσεις στις 
επιθυμητές ουσίες, επίσης, 
καθιστούν το προϊόν μη ασφαλές 
για κατανάλωση. 

Υπολείμματα πρόσθετων 
ουσιών και κτηνιατρικών 
φαρμάκων, καθώς και 
προϊόντα βιολογικής 
αποικοδόμησης, 
βοηθητικές ουσίες 
παραγωγής, κριτήρια για 
το κλάσμα του λίπους, 
ορυκτά και υπολείμματα 
οξέων. 

Μικροβιολογικο
ί κίνδυνοι 

Ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί, οι 
οποίοι μπορούν να προκαλέσουν 
μόλυνση, καθιστώντας το προϊόν 
μη ασφαλές για κατανάλωση. Η 
κατανάλωση του προϊόντος σε 
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να 
προκαλέσει τροφική λοίμωξη ή 
δηλητηρίαση. Στην ίδια κατηγορία 
κατατάσσονται και οι φυτικοί 
μικροοργανισμοί, οι τοξίνες των 
μικροοργανισμών και οι 
μικροοργανισμοί που δημιουργούν 
σπόρους.  

Κτηνιατρικοί κίνδυνοι 
(ασθένειες των ζώων) και 
παθογόνοι 
μικροοργανισμοί όπως η 
σαλμονέλα, τα 
εντεροβακτήρια και οι 
μύκητες. 

Φυσικοί 
κίνδυνοι 

Ξένα σώματα που μπορεί να 
υπάρχουν στα συστατικά του 
προϊόντος ή να μπουν στο προϊόν, 
καθιστώντας το μη ασφαλές για το 
ζώο. 

Γυαλί, πλαστικά, μεταλλικά 
μέρη, πέτρες, κόκκαλα, 
κομμάτια συσκευασίας 
κλπ. 

Πηγή: Προσαρμογή από GMP+ International (2010, σ. 22-23) 

 

Στην Unilever Hellas, η υιοθέτηση του συστήματος HACCP βοηθάει τον οργανισμό να 

επικεντρωθεί στους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της 

συστηματικής αναγνώρισης και της εφαρμογής κρίσιμων σημείων ελέγχου. Ειδικότερα, 

το σύστημα HACCP συνίσταται από επτά αρχές: 

1. Ανάλυση των χημικών, μικροβιολογικών ή φυσικών κινδύνων των τροφίμων. 
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2. Αναγνώριση κρίσιμων σημείων ελέγχου: πρώτες ύλες, αποθήκευση, 

επεξεργασία, διάθεση και κατανάλωση. 

3. Καθορισμός κρίσιμων ορίων ελέγχου και προληπτικών μέτρων. 

4. Παρακολούθηση και έλεγχος των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 

5. Θέσπιση διορθωτικών ενεργειών. 

6. Διατήρηση αρχείων. 

7. Επαλήθευση - επιθεώρηση του συστήματος. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στον 

οργανισμό, όπως ο ευκολότερος έλεγχος από τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς 

πιστοποίησης με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης στον οργανισμό. Ωστόσο, 

σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της διοίκησης και η συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διαδικασία είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου το σύστημα HACCP να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά (Unilever Hellas, 2017).76 Εδώ θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η 

υιοθέτηση του συστήματος HACCP διευκόλυνε και την υιοθέτηση του προτύπου ISO 

22000 ως βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δεδομένου ότι 

και τα δύο συστήματα είναι πλήρως συμβατά και εφαρμόσιμα στο πλαίσιο του IMS. 

 

3.3.7 ISO 17025:2005 

Το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα 

διεξαγωγής δοκιμών ή/και διακριβώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας 

και καλύπτει τις δοκιμές και τη βαθμονόμηση που εκτελούνται με χρήση 

τυποποιημένων μεθόδων, μη τυποποιημένων μεθόδων και ενδοεργαστηριακών 

μεθόδων. Το πρότυπο εφαρμόζεται από οργανισμούς που εκτελούν δοκιμές ή/και 

βαθμονομήσεις σε εργαστήρια πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού καθώς και 

εργαστήρια όπου η δοκιμή ή/και η βαθμονόμηση αποτελούν μέρος της επιθεώρησης και 

της πιστοποίησης του προϊόντος. Επιπλέον, το ISO/IEC 17025:2005 χρησιμοποιείται 

για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης για ποιοτικές, διοικητικές και τεχνικές 

λειτουργίες, επιτρέποντας στους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς 

διαπίστευσης να αναγνωρίσουν την ικανότητα των εργαστηρίων (ISO 17025:2005).77 

Το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 έχει αντικατασταθεί από το πρότυπο ISO/IEC 

                                                 
76 Unilever Hellas (2017). HACCP & GMP. Διαθέσιμο: https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-

2200-haccp-and-gmp/ [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 
77 ISO 17025:2005 Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/39883.html  [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-2200-haccp-and-gmp/
https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-2200-haccp-and-gmp/
https://www.iso.org/standard/39883.html
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17025:2017, το οποίο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα, την 

αμεροληψία και τη συνεπή λειτουργία των εργαστηρίων και εφαρμόζεται σε όλους τους 

οργανισμούς που εκτελούν εργαστηριακές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

του προσωπικού (ISO 17025:2017).78  

Στην Unilever Hellas, η υιοθέτηση του προτύπου δείχνει ότι το εργαστήριο διασφάλισης 

και ελέγχου ποιότητας διαθέτει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει 

συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με τις πρότυπες ή 

ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξοπλισμό 

εντός δηλωμένων ορίων ακρίβειας. Η διαπίστευση των εργαστηρίων της Unilever 

Hellas αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας 

του εργαστηρίου, ενώ τα οφέλη από την υιοθέτηση του προτύπου για τον οργανισμό 

είναι η αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η εξαγωγή 

έγκυρων αποτελεσμάτων, η αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού και των 

δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου και η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Unilever Hellas, 2017α).79  Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3-2, οι τομείς εφαρμογής του προτύπου ISO 17025 στην Unilever Hellas 

περιλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα του οργανισμού με ιδιαίτερη έμφαση στο 

ανθρώπινο δυναμικό. 

Πίνακας 3-2 Τομείς εφαρμογής προτύπου ISO 17025 – Unilever Hellas 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ανεξαρτησία, αμεροληψία, 
ακεραιότητα και 
εμπιστευτικότητα 

Εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση των 
διενεργούμενων εξετάσεων και δοκιμών από 
εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και διασφάλιση 
αμερόληπτου τρόπου διενέργειάς τους. Εξασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών. 

Διαχείριση και οργάνωση 

Επάρκεια μόνιμου έμπειρου προσωπικού, με 
κατάλληλα προσόντα, εγκατάσταση τεκμηριωμένου 
συστήματος κατάρτισης προσωπικού. Εκπαίδευση 
προσωπικού στα ανατιθέμενα αντικείμενα εργασίας. 

Προσωπικό 

Καταλληλότητα περιβάλλοντος για τη διενέργεια 
δοκιμών, εισαγωγή κανόνων πρόσβασης και 
προστασίας εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
Καθορισμός αρχείων εξοπλισμού, οδηγίες 
προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού, πρόγραμμα 
διακρίβωσης εξοπλισμού και υλικών αναφοράς, 

                                                 
78 ISO 17025:2017 Διαθέσιμο: https://www.iso.org/standard/66912.html [πρόσβαση 8 Δεκ. 2017].  
79 Unilever Hellas (2017α). ISO 17025. Διαθέσιμο: https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-17025/ 

[πρόσβαση 8 Δεκ. 2017]. 

https://www.iso.org/standard/66912.html
https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-17025/
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διαδικασίες για χειρισμό ελαττωματικού εξοπλισμού. 

Εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός 

Ορισμός οδηγιών χρήσης και λειτουργίας 
εξοπλισμού, μέθοδοι και τεχνικές προδιαγραφές 
δοκιμών και χειρισμού δοκιμίων. Τεκμηρίωση μη 
προτύπων μεθόδων και διαδικασιών δοκιμών. 
Διασφάλιση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
δεδομένων. 

Διαδικασίες και μέθοδοι 
εργασίας 

Διαδικασίες για την περιγραφή της μεθοδολογίας 
καθορισμού του σφάλματος, που υπεισέρχεται στις 
δοκιμές, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Καθορισμός Σφαλμάτων 
λόγω Συνθηκών 

Δημιουργία μεθοδολογίας σύνταξης εκθέσεων 
αποτελεσμάτων δοκιμών. Καθορισμός περιεχομένων 
εκθέσεων και διαδικασία διορθώσεων ή προσθηκών 
στις εκθέσεις. 

Εκθέσεις δοκιμών 

Καθορισμός περιεχομένων και μεθόδου 
αρχειοθέτησης των αρχείων, που να επιτρέπει την 
επανάληψη των δοκιμών. Τρόπος φύλαξης των 
αρχείων. 

Αρχεία 

Μονοσήμαντη ταυτοποίηση των προς δοκιμή ή 
διακρίβωση δειγμάτων και αντικειμένων, εισαγωγή 
διαδικασιών για την αποφυγή αλλοιώσεων 
ελεγχόμενων δειγμάτων ή αντικειμένων και για την 
ελεγχόμενη αποθήκευση δειγμάτων. 

Χειρισμός δειγμάτων και 
αντικειμένων προς δοκιμή 

Διασφάλιση και απόδειξη της ικανότητας του 
υπεργολάβου να εκτελέσει ικανοποιητικά την 
ανατιθέμενη εργασία, τήρηση καταλόγου 
υπεργολάβων. 

Συνεργασία 

Καθορισμός τρόπου συνεργασίας του εργαστηρίου 
με τους πελάτες του, με τους φορείς χορήγησης της 
διαπίστευσης, καθώς και με άλλα εργαστήρια, που 
εκπονούν πρότυπα και κανονισμούς για την 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

Πηγή: Unilever Hellas (2017α). 
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4 Μεθοδολογία έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο επεξηγείται το ερευνητικό σχέδιο, το ερευνητικό δείγμα και ο 

τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων. 

 

4.1 Ερευνητικό σχέδιο 

Το ερευνητικό σχέδιο βασίζεται σε συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ημι-

δομημένων συνεντεύξεων με ανοικτού τύπου ερωτήσεις καθώς και με ερωτηματολόγια 

της κλίμακας Likert. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις κρίνονται απαραίτητες διότι 

διερευνούν το πώς και το γιατί συμβαίνει το θέμα υπό εξέταση, παρέχοντας μία 

καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος χωρίς να βασίζονται σε 

συγκεκριμένη υπόθεση. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου των ημι-

δομημένων συνεντεύξεων συνοψίζονται ως εξής: 

 Η σειρά με την οποία εξετάζονται τα διάφορα θέματα και η διατύπωση των 

ερωτημάτων αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή. 

 Ο ερευνητής είναι ελεύθερος να καθοδηγεί την συνομιλία, όπως ο ίδιος κρίνει 

σκόπιμο, να επαναδιατυπώσει τις ερωτήσεις, και να ζητήσει διευκρινίσεις, εάν η 

απάντηση δεν είναι σαφής, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. 

 Είναι εφικτό να τεθούν πρόσθετες ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είχαν 

προβλεφθεί στην αρχή της συνέντευξης, δίνοντας την ευκαιρία στον ερευνητή 

να εξετάσει ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφορικά με το θέμα που διερευνά (Galletta, 

2013:45).80 

 

4.1.1 Κλίμακα Likert  

H κλίμακα Likert επιλέχθηκε διότι αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο μέτρησης των 

αποτελεσμάτων ενός ερωτηματολογίου και παρέχει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης 

των απαντήσεων με στόχο την μέτρηση εννοιών που έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα. 

Μία τέτοια κλίμακα περιλαμβάνει διαβαθμίσεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να δώσουν ακριβείς απαντήσεις, γεγονός που συμβάλλει στην 

                                                 
80 Galletta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to 

analysis and publication. NYU Press, σ.45. 
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αξιοπιστία των αποτελεσμάτων καθώς είναι πιθανότερο οι ερωτώμενοι να εκφράσουν 

τις πραγματικές τους απόψεις σχετικά με το ερευνητικό πρόβλημα. Από την άλλη 

πλευρά, η συστηματική επιλογή ουδέτερων απαντήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα καθώς οι απαντήσεις δεν ανιχνεύουν επακριβώς τις 

διαθέσεις των συμμετεχόντων. Τα ερωτηματολόγια της παρούσας μελέτης 

περιλαμβάνουν έντεκα (11) ερωτήσεις. 

 

4.1.2 Μελέτη περίπτωσης 

Οι μελέτες περίπτωσης συνδυάζουν συνήθως μεθόδους συλλογής δεδομένων και 

παρατήρησης με δεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι ποιοτικά, ποσοτικά, ή και τα δύο 

(Eisenhardt, 1989).81 Σύμφωνα με τον Meredith (1998)82, οι μέθοδοι έρευνας μίας 

περιπτωσιολογική μελέτης σε συνδυασμό με τις ορθολογικές μεθόδους, μπορούν 

προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για την ενίσχυση νέων θεωριών. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο ορθολογισμός χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθοδολογίες για να 

περιγράψει ή να εξηγήσει φαινόμενα και περιλαμβάνει μοντέλα βελτιστοποίησης, 

προσομοιώσεων, ερευνητική μεθοδολογία και εργαστηριακά πειράματα. Από την άλλη 

πλευρά, η μελέτη περίπτωσης και πεδίου αποτελεί ένα εναλλακτικό πρότυπο έρευνας με 

χρήση ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας για την κατανόηση του ερευνητικού 

προβλήματος. Σύμφωνα με τον McLachlin (1997)83 ο αριθμός των περιπτωσιολογικών 

μελετών στις περισσότερες έρευνες κυμαίνεται μεταξύ έξι και επτά. Ωστόσο, οι Voss 

et.al. (2002)84 διαπιστώνουν ότι όσο λιγότερες είναι οι περιπτωσιολογικές μελέτες, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της παρατήρησης σε βάθος. 

 

4.2 Ερευνητικό δείγμα 

Η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης υποστηρίζει την παρούσα μελέτη με την 

περιπτωσιολογική μελέτη δύο οργανισμών που έχουν πιστοποιημένη ολοκληρωμένη 

ποιότητα, περιβάλλοντος και διαχείρισης της ασφάλειας με στόχο να αναλυθούν και να 

                                                 
81 Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management 

Review, Vol. 14 No. 4, pp. 532-550. 
82 Meredith, J. (1998). Building operations management theory though case and field research. Journal of 

Operations Management, Vol. 16, pp. 441-454.
 

83 McLachlin, R. (1997). Management initiatives and just-in-time manufacturing. Journal of Operations 

Management, Vol. 15, pp. 271-292. 
84 Voss, C., Tsikriktsis, N. and Frohlich, M. (2002). Case research in operations management. 

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 No. 2, pp. 195-219. 



 
46 

συγκριθούν οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης καθώς 

και παράγοντες που σχετίζονται με τα εμπόδια στην διαδικασία της ολοκλήρωσης. Σε 

αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο συνέντευξης εννέα (9) ερωτήσεων, το 

οποίο εφαρμόσθηκε με την διενέργεια των περιπτωσιολογικών μελετών στις εταιρείες 

Frieslandcampina Hellas και Unilever Hellas, δύο διεθνών οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα τροφίμων. Ειδικότερα, η συνέντευξη στην 

Frieslandcampina Hellas πραγματοποιήθηκε με τον κύριο Ευθύμιο Θεολόγου - SHEQA 

& Food Safety Logistics ενώ στο ερωτηματολόγιο είχε συμμετοχή ο κύριος Ηλίας 

Σκιαδάς-Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού. Αντίστοιχα, η συνέντευξη Unilever Hellas 

πραγματοποιήθηκε με την κυρία Εύα Ξαξηρά - Compensation & Benefits Manager, ενώ 

στα ερωτηματολόγια είχαν συμμετοχή, εκτός από την κυρία Ξαξηρά, οι κκ. 

Ελένη Μουστάκα – MSO Quality Assurance Manager Foods, Στέλλα Λάσκαρη – 

Quality Assurance Officer και Βαγγέλης Γκίνης – SHE Country Manager. Με τον τρόπο 

αυτόν, ο συνδυασμός των ημι-δομημένων συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων 

αποτελεί εργαλείο ουσιαστικής διερεύνησης του ερευνητικού προβλήματος με στόχο 

την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων στην παρούσα μελέτη.  

 

4.3 Συλλογή δεδομένων  

Η έρευνα πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2017. Η εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων είναι εγγυημένη με την αποθήκευση των ερωτηματολογίων σε ασφαλή 

φορητό υπολογιστή. Οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν για ένα (1) έτος και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση εκτός από την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων.  

 

4.4 Επεξεργασία δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων γίνεται με το 

Excel, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά αποτελέσματα με βάση τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι απαντήσεις της κλίμακας Likert 

αποδίδονται οι εξής τιμές: (1) Διαφωνώ απόλυτα, (2) Διαφωνώ λίγο, (3) Είμαι 

ουδέτερος, (4) Συμφωνώ λίγο, και (5) Συμφωνώ απόλυτα.  
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4.5 Αποτελέσματα ημι-δομημένων συνεντεύξεων  

 

Σύμφωνα με τον κύριο Ευθύμιο Θεολόγου - SHEQA & Food Safety Logistics, στην 

Frieslandcampina Hellas δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα από την εφαρμογή 

των προτύπων ISO. Αυτό, διότι, οι μέθοδοι και τα πρότυπα ορισμένων διαδικασιών 

παραγωγής με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι θέσεις παραγωγής 

περιγράφονται με μεγάλη ακρίβεια στο Foqus, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή των 

προϊόντων βρεφικής και παιδικής θρέψης. Τα πρότυπα βασίζονται στην εκτίμηση του 

οργανισμού για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε συνδυασμό με την εθνική και 

διεθνή νομοθεσία καθώς και τα πρότυπα για την αποδοτική παραγωγή. Επομένως, οι 

εργαζόμενοι έχουν συναίσθηση της υψηλής ευθύνης για την παραγωγή και 

τροφοδότηση προϊόντων υψηλής ασφάλειας για τους καταναλωτές. Όπου υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των χωρών στις οποίες η Frieslandcampina δραστηριοποιείται, το 

Foqus προσαρμόζει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις με εφαρμογή των προτύπων 

παραγωγής και ασφάλειας σε όλες τις περιοχές σε όλο τον κόσμο. 

Αναφορικά με την ευθύνη των συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (σύστημα 

εκπαίδευσης, σύστημα αξιολόγησης, κλπ.), ο κύριος Θεολόγου τονίζει τη διαφάνεια 

σχετικά με τον σκοπό και τη φύση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, έτσι ώστε η 

ταυτότητα οποιουδήποτε ελέγχου να είναι δημοσίως διαθέσιμη. Επιπλέον, ο τρόπος με 

τον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφαρμόζονται και αναθεωρούνται καθώς και ο 

ορισμός των ρόλων, των ευθυνών και των αρχών σε διάφορες λειτουργίες του 

οργανισμού είναι σαφής. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει ποιος είναι υπεύθυνος για τη 

λήψη αποφάσεων σε κάθε τμήμα, αλλά και τα πρότυπα και κριτήρια βάσει των οποίων 

η Frieslandcampina Hellas αξιολογεί τις δικές του επιδόσεις σε σχέση με την κοινωνική 

ευθύνη. Υπεύθυνος για όλα αυτά είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ολλανδία 

με τους Διευθυντές Διοίκησης Προσωπικού να έχουν την ευθύνη σε κάθε χώρα όπου 

δραστηριοποιείται ο οργανισμός διεθνώς. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης μίας κουλτούρας ολικής ποιότητας η Διοίκηση της 

Frieslandcampina Hellas έκρινε σκόπιμο να προβεί σε ερωτηματολόγια εργασιακής 

ικανοποίησης, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
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συμβάλλουν στη διαδικασία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. 

Επιπλέον, παρέχονται προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης/κατάρτισης του ανθρώπινου 

δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση και η ποιότητα να αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της οργανωσιακής κουλτούρας στην Frieslandcampina Hellas. 

Ωστόσο, ο κύριος Θεολόγου τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο της αυτοαξιολόγησης καθώς η 

Διοίκηση του οργανισμού ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό να  αναλάβει την ευθύνη 

και να αναλογιστεί τις συνέπειες των ενεργειών του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

Αναφορικά με τα οφέλη που προέκυψαν από την ενοποίηση των  συστημάτων 

διοίκησης, ο κύριος Θεολόγου εντοπίζει τη μείωση του κόστους με βελτιστοποίηση των 

οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, την αύξηση της εκπαίδευσης των εργαζομένων, 

την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτιωμένη παράδοση 

προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πελατών 

ως αποτέλεσμα της θετικής εταιρικής εικόνας. 

Ως σημαντικότερους παράγοντες ανθρωπίνων πόρων για την επιτυχημένη εφαρμογή 

ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης, η Διοίκηση της Frieslandcampina Hellas 

θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό. Η επιτυχής διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας είναι έργο του ανθρώπινου δυναμικού και για τον λόγο αυτόν, ο οργανισμός 

επενδύει στη γνώση και την κατάρτιση. Άλλοι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες είναι 

η ηγεσία και η συμμετοχή και παρακίνηση των εργαζομένων. 

Προκειμένου ο οργανισμός να ενισχύσει τους παράγοντες ανθρωπίνων πόρων για την 

επιτυχημένη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης, η Διοίκηση της 

Frieslandcampina Hellas εστιάζει στην επιθεώρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

κατά τις διαδικασίες παραγωγής και εργασίας, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια και 

την ποιότητα των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται τόσο εξωτερικοί έλεγχοι 

από ανεξάρτητα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ασφάλειας τροφίμων και 

καταναλωτικών προϊόντων και των οργανισμών πιστοποίησης, όσο και εσωτερικοί 

έλεγχοι από το Foqus. Επομένως, η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων  και ο 

διαρκής έλεγχος διαδικασιών όπως η ποιότητα, η βιωσιμότητα, η υγεία και η ασφάλεια, 

από κοινού και με ολοκληρωμένο τρόπο κατά την εκτέλεση. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια αυτών των ελέγχων, οι μέθοδοι εργασίας και οι διαδικασίες της εγκατάστασης 

παραγωγής αξιολογούνται από μια ομάδα ειδικευμένων διαχειριστών ποιότητας από 
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άλλες τοποθεσίες. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση των γνώσεων 

και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τόπων και συνεπώς στη συνεχή βελτίωση. 

Τέλος, η επιτυχημένη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης απαιτεί τη 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας του 

οργανισμού. Η δέσμευση αυτή μπορεί να γίνει εμφανής τόσο με την παροχή πόρων όσο 

και με τον έλεγχο των διαδικασιών και την εκπαίδευση του προσωπικού. Όμως, πάνω 

από όλα, η δέσμευση θα πρέπει να γίνεται σαφής με το παράδειγμα της ηγεσίας προς 

την ολική ποιότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ομαδική εργασία, την αποτελεσματική 

επικοινωνία και την παρακίνηση του προσωπικού. 

 

Σύμφωνα με την κυρία Ξαξηρά - Compensation & Benefits Manager, στην Unilever 

Hellas δεν αντιμετώπισαν προβλήματα εφαρμογής κατά την υιοθέτηση των προτύπων 

ISO, όπως για παράδειγμα, η αντίσταση των εργαζομένων, η έλλειψη στρατηγικών 

ολοκλήρωσης, η ασύμβατη οργανωσιακή κουλτούρα ή η αργή ανταλλαγή 

πληροφοριών. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα που επιφέρει στην καθημερινές εργασίες η 

εφαρμογή του ISO είναι μία αντικειμενική δυσκολία, παρά την κατανόηση των 

πλεονεκτημάτων της υιοθέτησής του από όλα τα μέλη του οργανισμού.  

Την ευθύνη των συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (σύστημα εκπαίδευσης, 

σύστημα αξιολόγησης, κλπ.) την έχει η Διευθύντρια Προσωπικού παγκοσμίως, ενώ ο 

κάθε Διευθυντής Προσωπικού στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Unilever είναι ο 

πρεσβευτής αυτών των συστημάτων στον τοπικό οργανισμό. Ακόμα, ένα άτομο από την 

ομάδα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο διαχειριστής του συστήματος στον τοπικό 

οργανισμό.  

Προκειμένου να υποστηριχθεί μια κουλτούρα ολικής ποιότητας κρίθηκε αναγκαίο να 

πραγματοποιηθούν διάφορες αλλαγές στις πρακτικές διοίκησης του προσωπικού. Αυτές 

περιλαμβάνουν έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού, stress-test και well-being, tests, 

προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και να εντοπιστούν 

θέματα προς βελτίωση, τα οποία, εν συνεχεία, συζητούνται σε  σχετικά workshops ώστε 
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να αποφασιστούν οι ενέργειες βελτίωσης. Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα 

αξιολόγησης όπου τόσο η διοίκηση όσο οι εργαζόμενοι γράφουν τη προσωπική τους 

αξιολόγηση. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανοιχτό φόρουμ σε επίπεδο Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπου συζητούνται οι αξιολογήσεις όλων των εργαζομένων για να 

εξασφαλιστεί η αξιοκρατία και η συνέπεια στον τρόπο αξιολόγησης από όλους τους 

προϊστάμενους. Τέλος, η Unilever Hellas εφαρμόζει ευέλικτες μορφές εργασίας και 

τηλε-εργασία και παρέχει συστήματα online εκπαίδευσης με πρόσβαση σε όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό.   

Αναφορικά με τα οφέλη που προέκυψαν από την ενοποίηση των  συστημάτων 

διοίκησης, η κυρία Ξαξηρά εντοπίζει την καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και τη 

δυνατότητα της Διοίκησης να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα ανά εργαζόμενο, 

εφαρμόζοντας έτσι καλύτερο έλεγχο στα καθήκοντα του κάθε εργαζόμενου από τους 

διαχειριστές των συστημάτων διοίκησης στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Ως σημαντικότερους παράγοντες ανθρωπίνων πόρων για την επιτυχημένη εφαρμογή 

ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης, η Διοίκηση της Unilever θεωρεί αρχικά το 

ανθρώπινο δυναμικό σε απόλυτο βαθμό, δεδομένου ότι κανένα σύστημα και καμία 

πρακτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία εάν οι εργαζόμενοι δεν αποδεχτούν την 

αλλαγή που επιφέρει ένα νέο σύστημα. Ωστόσο, τονίζεται και η σημασία του “leading 

by example” καθώς, σύμφωνα με την κυρία Ξαξηρά, κανένα σύστημα δεν μπορεί να 

εφαρμοσθεί επιτυχώς εάν δεν έχουν πειστεί οι εσωτερικοί πελάτες, δηλαδή το 

ανθρώπινο δυναμικό, για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του συστήματος. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντικό το παράδειγμα που δείχνει η Διοίκηση του 

οργανισμού στην εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης, ώστε να 

παρακινηθούν και οι εργαζόμενοι να αποδεχθούν την επερχόμενη αλλαγή. 

Προκειμένου ο οργανισμός να ενισχύσει τους παράγοντες ανθρωπίνων πόρων για την 

επιτυχημένη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης εστιάζει σε συχνή και 

στοχευμένη επικοινωνία, στην εφαρμογή του “leading by example” και στην 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για τις σωστές πρακτικές και για τυχόν νέες 

πολιτικές που αναφύονται και πώς να εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτόν 

υποστηρίζονται οι αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο της κουλτούρας 

ολικής  ποιότητας. 

 

 



 
51 

4.6 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων 

Σύμφωνα με τον κύριο Θεολόγου, στην Frieslandcampina Hellas  η εταιρεία έχει 

ενσωματώσει τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 22000 από το 

2013, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης ήταν 6 μήνες. Αντίστοιχα, 

σύμφωνα με την κυρία Ξαξηρά, στην Unilever Hellas, η εταιρεία έχει ενσωματώσει το 

πρότυπο ISO 22000 από το 2013 και το πρότυπο ISO 9001 από το 2016, ενώ η διάρκεια 

της ενσωμάτωσης ήταν 6 μήνες (Πίνακας 4-1) 

Πίνακας 4-1 Διαδικασία ολοκλήρωσης στις Frieslandcampina και Unilever 

 
Frieslandcampina Hellas Unilever Hellas 

Εξέλιξη της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης 

2013: ISO 9001 Quality 
Management 

2016: ISO 9001 
Quality Management 

2013: ISO 14001 Environmental 
Management  
2013: OHSAS 18001 Occupational 
Health and Safety  

2013: ISO 22000 Food & Beverage 
Safety 

2013: ISO 22000 
Food & Beverage 
Safety 

Διάρκεια διαδικασίας 
ολοκλήρωσης 

6 μήνες 6 μήνες 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

Τόσο στην Frieslandcampina Hellas όσο και στην Unilever Hellas, η ολοκλήρωση έχει 

επιτευχθεί πλήρως σε στρατηγικό, τακτικό, και λειτουργικό επίπεδο (Πίνακας 4-2). 

Ειδικότερα:  

 Στο στρατηγικό επίπεδο ολοκλήρωσης, οι οργανωτικοί στόχοι σχετίζονται με 

την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας 

και της ασφάλειας, και της κοινωνικής ευθύνης, ενώ υπάρχει πλήρης 

ευθυγράμμιση μεταξύ της οργανωτικής πολιτικής, των στόχων και των σχεδίων 

για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

 Στο τακτικό επίπεδο ολοκλήρωσης, οι διευθυντές συνδυάζουν τα καθήκοντα 

τους και τονίζουν την ανάγκη ολοκληρωμένων λειτουργιών, τεκμηρίωσης, 

αρχείων και εργασίας στις οδηγίες. Ταυτόχρονα, διευθυντές από διαφορετικά 

τμήματα συνεργάζονται και καταλήγουν σε αμοιβαία αποδεκτά αποτελέσματα, 

ενώ διεξάγονται ολοκληρωμένοι έλεγχοι. 
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 Στο λειτουργικό επίπεδο ολοκλήρωσης, οι περισσότερες οδηγίες εργασίας, 

λίστες ελέγχου και φύλλα συλλογής δεδομένων είναι ενσωματωμένα, ενώ 

διάφορες πτυχές των διαδικασιών  όπως η ποιότητα, η βιωσιμότητα, η υγεία και 

η ασφάλεια κλπ. - εξετάζονται από κοινού και με ολοκληρωμένο τρόπο κατά την 

εκτέλεση. 

Πίνακας 4-2 Επίπεδο ολοκλήρωσης  

 
Frieslandcampina 

Hellas 
Unilever Hellas 

Στρατηγικό επίπεδο 
ολοκλήρωσης 

Πλήρες Πλήρες 

Τακτικό επίπεδο ολοκλήρωσης Πλήρες Πλήρες 

Λειτουργικό  επίπεδο 
ολοκλήρωσης 

Πλήρες Πλήρες 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

Αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τις διοικήσεις των δύο εξεταζόμενων 

οργανισμών στην υιοθέτηση των προτύπων διαχείρισης ποιότητας, η σημαντικότητα 

των απαντήσεων διαφέρει. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4-1, στην Frieslandcampina 

Hellas, το εταιρικό όραμα είναι ο σημαντικότερος λόγος υιοθέτησης, ενώ ακολουθούν 

τα ίδια οργανωτικά εργαλεία και μεθοδολογίες μεταξύ των υποσυστημάτων και της 

ευθυγράμμισης των στόχων καθώς και η διαδικασία υλοποίησης, η οποία υποστηρίζεται 

από μία κατευθυντήρια γραμμή ή πλαίσιο. Ουδέτεροι λόγοι είναι η πίεση της αγοράς σε 

ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των πελατών, την πρόσβαση σε νέες αγορές ή/και τομείς και 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς, καθώς και ο προσδιορισμός οργανωτικών 

αντικειμένων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν.  
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Διάγραμμα 4-1 Κύριοι λόγοι υιοθέτησης των προτύπων διαχείρισης ποιότητας 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

Αντιθέτως, στην Unilever Hellas, οι σημαντικότεροι λόγοι υιοθέτησης των προτύπων 

διαχείρισης ποιότητας είναι τα ίδια οργανωτικά εργαλεία και μεθοδολογίες μεταξύ των 

υποσυστημάτων και της ευθυγράμμισης των στόχων και η πίεση της αγοράς. Ουδέτεροι 

λόγοι είναι το εταιρικό όραμα και η διαδικασία υλοποίησης, η οποία υποστηρίζεται από 

μία κατευθυντήρια γραμμή ή πλαίσιο, ενώ λίγο σημαντικός είναι ο ρόλος του 

προσδιορισμού των οργανωτικών αντικειμένων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν.  

Αναφορικά με το επίπεδο ενσωμάτωσης ανά κατηγορία, η Unilever Hellas έχει επιτύχει 

πλήρη ολοκλήρωση σε όλες τις κατηγορίες – διαχείριση εγγράφων, διαχείριση 

κινδύνου, οδηγίες λειτουργίας, διαδικασίες, ρόλοι, ευθύνες και εξουσίες, εκπαίδευση, 

διαχείριση πόρων, εσωτερική επικοινωνία, συνεχής διαδικασία βελτίωσης, αγορές, 

εσωτερικός έλεγχος, και εξωτερικός έλεγχος. Αντιθέτως, η Frieslandcampina Hellas έχει 

επιτύχει πλήρη ολοκλήρωση στη διαχείριση εγγράφων, τις οδηγίες λειτουργίας, τις 

διαδικασίες, τη διαχείριση πόρων, τη συνεχής διαδικασία βελτίωσης, τις αγορές, και τον 

εξωτερικό έλεγχο, ενώ υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης έχει επιτευχθεί στη διαχείριση 

κινδύνου, τους ρόλους, ευθύνες και εξουσίες, την εκπαίδευση, την εσωτερική 

επικοινωνία και τον εσωτερικό έλεγχο (Πίνακας 4-3).  

Πίνακας 4-3 Επίπεδο ολοκλήρωσης ανά κατηγορία 

 
Frieslandcampina 

Hellas 
Unilever 
Hellas 

Διαχείριση εγγράφων Πλήρης Πλήρης 

Διαχείριση κινδύνου Υψηλή Πλήρης 

4

5

3 3

4

5

3

5

2

3

0

1

2

3

4

5

6

Ίδια οργανωτικά 
εργαλεία και 

μεθοδολογίες μεταξύ 
υποσυστημάτων και 

ευθυγράμμισης 
στόχων.

Εταιρικό όραμα 
(ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, εικόνα 
της εταιρείας, 

μάρκετινγκ, τάση της 
βιομηχανίας)

Πίεση αγοράς 
(απαιτήσεις πελατών, 

πρόσβαση σε νέες 
αγορές, πρόσβαση σε 

νέους τομείς, 
αυξημένο μερίδιο 

αγοράς).

Ο προσδιορισμός 
οργανωτικών 

αντικειμένων που 
δεν μπορούν να 
ενσωματωθούν.

Διαδικασία 
υλοποίησης 

υποστηριζόμενη από 
κατευθυντήρια 

γραμμή ή πλαίσιο.

Κύριοι λόγοι υιοθέτησης των προτύπων διαχείρισης ποιότητας

Frieslandcampina Hellas Unilever Hellas
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Οδηγίες λειτουργίας Πλήρης Πλήρης 

Διαδικασίες Πλήρης Πλήρης 

Ρόλοι, ευθύνες και εξουσίες Υψηλή Πλήρης 

Εκπαίδευση Υψηλή Πλήρης 

Διαχείριση πόρων Πλήρης Πλήρης 

Εσωτερική επικοινωνία Υψηλή Πλήρης 

Συνεχής διαδικασία βελτίωσης Πλήρης Πλήρης 

Αγορές Πλήρης Πλήρης 

Εσωτερικός έλεγχος Υψηλή Πλήρης 

Εξωτερικός έλεγχος Πλήρης Πλήρης 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

Αναφορικά με τα οφέλη που έχουν βιώσει ή που αναμένεται να βιώσουν οι 

εξεταζόμενοι οργανισμοί από την υιοθέτηση των προτύπων, παρατηρούνται μικρές 

διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4-2, στην 

Frieslandcampina Hellas έχει επιτευχθεί πλήρες επίπεδο ολοκλήρωσης και 

ωφελιμότητας στις κατηγορίες μείωσης κόστους και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

πόρων, μείωσης των εργασιών συντήρησης και παρακολούθησης, αύξησης των 

πωλήσεων, βελτιωμένης παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη και 

ενισχυμένης εμπιστοσύνης των πελατών, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες το επίπεδο 

ολοκλήρωσης και ωφελιμότητας είναι υψηλό, αλλά όχι πλήρες. Αντιθέτως, στην 

Unilever Hellas έχει επιτευχθεί πλήρες επίπεδο ολοκλήρωσης και ωφελιμότητας στις 

κατηγορίες βελτιστοποίηση εσωτερικών ελέγχων, αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού, καλύτερων αποφάσεων διαχείρισης και ενισχυμένης εμπιστοσύνης των 

πελατών, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες το επίπεδο ολοκλήρωσης και ωφελιμότητας 

είναι υψηλό, αλλά όχι πλήρες.  
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Διάγραμμα 4-2 Οφέλη από την υιοθέτηση των προτύπων διαχείρισης ποιότητας 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

Αναφορικά με τα εμπόδια για την ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης 

διαπιστώνεται έντονη διαφοροποίηση στις απαντήσεις. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

4-3,  οι υπεύθυνοι ποιότητας στην Unilever Hellas θεωρούν πολύ σημαντικά εμπόδια 

την έλλειψη υποστήριξης από την Διοίκηση, την έλλειψη πλαισίων και κατευθυντήριων 

γραμμών ολοκλήρωσης, την έλλειψη ανθρώπινων πόρων, την έλλειψη δεξιοτήτων της 

Διοίκησης, τις διαφορές μεταξύ των κοινών στοιχείων των προτύπων, την ανεπαρκή 

συνεργασία στον οργανισμό, την έλλειψη εξειδικευμένων ελεγκτών, την έλλειψη 

τεχνολογικής υποστήριξης, την έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση, την έλλειψη 

κινήτρων των εργαζομένων και το υψηλό κόστος ολοκλήρωσης. Αντιθέτως, στην 

Frieslandcampina Hellas, σημαντικότερα εμπόδια θεωρούνται η έλλειψη υποστήριξης 

από την Διοίκηση, η ανεπαρκής συνεργασία στον οργανισμό, η έλλειψη πόρων για την 

ολοκλήρωση, η έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων και το υψηλό κόστος 

ολοκλήρωσης. Σημαντικά εμπόδια θεωρούνται η έλλειψη εξειδικευμένων ελεγκτών και 

η έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης, ενώ ουδέτερα εμπόδια αποτελούν η έλλειψη 

πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών ολοκλήρωσης, η έλλειψη ανθρώπινων πόρων, η 

έλλειψη δεξιοτήτων της Διοίκησης, και οι διαφορές μεταξύ των κοινών στοιχείων των 

προτύπων.  

0 1 2 3 4 5

Μείωση κόστους

Μείωση εργασιών συντήρησης και παρακολούθησης

Βελτιστοποίηση εσωτερικών ελέγχων

Αύξηση αποτελεσματικότητας του οργανισμού

Αύξηση πωλήσεων

Αποδοχή από τους υπαλλήλους 

Καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης 

Αποτελεσματικότερη εσωτερική επικοινωνία

Βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες 

Ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πελατών

Οφέλη από την υιοθέτηση των προτύπων 

Unilever Hellas Frieslandcampina Hellas
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Διάγραμμα 4-3 Εμπόδια για την ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

Αναφορικά με τους κρισιμότερους παράγοντες για μία επιτυχημένη ολοκλήρωση  

διαπιστώνεται διαφοροποίηση στις απαντήσεις. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 4-4, στην 

Unilever Hellas είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, 

η παροχή πόρων, η εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος των διαδικασιών, η συνεχής 

βελτίωση και η ομαδική εργασία και επικοινωνία. Αντιθέτως, στην Frieslandcampina 

Hellas, σημαντικότεροι παράγοντες για μία επιτυχημένη ολοκλήρωση θεωρούνται η 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος των 

διαδικασιών και η ομαδική εργασία και επικοινωνία, ενώ σημαντικοί παράγοντες 

θεωρούνται η παροχή πόρων και η συνεχής βελτίωση. 

 

0 1 2 3 4 5

Έλλειψη υποστήριξης από την Διοίκηση

Έλλειψη πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών …

Έλλειψη ανθρώπινων πόρων

Έλλειψη δεξιοτήτων της Διοίκησης 

Διαφορές μεταξύ των κοινών στοιχείων των προτύπων

Ανεπαρκής συνεργασία στον οργανισμό

Έλλειψη εξειδικευμένων ελεγκτών

Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης

Έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση

Έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων

Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης 

Εμπόδια για την ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης

Unilever Hellas Frieslandcampina Hellas
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Διάγραμμα 4-4 Κρίσιμοι παράγοντες για μία επιτυχημένη ολοκλήρωση 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

 

Η τελευταία ερώτηση στα ερωτηματολόγια ζητάει από τους συμμετέχοντες να 

τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης IMS. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4-5, η 

ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων για την παρακίνηση των 

εργαζομένων να υιοθετήσουν πρακτικές ολοκλήρωσης και ο ανθρώπινος παράγοντας εν 

γένει είναι εξαιρετικά σημαντικά κριτήρια για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 

επιμέρους συστημάτων και στους δύο εξεταζόμενους οργανισμούς. Επιπλέον, στην 

Frieslandcampina Hellas, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η αντικειμενική 

αξιολόγηση του προσωπικού από τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης, ενώ στην 

Unilever Hellas, οι συμμετέχοντες στα ερωτηματολόγια παραμένουν ουδέτεροι στην 

σχετική πρόταση.  

Αναφορικά με τις προτάσεις ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οφείλει να εκπαιδεύει 

τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και να ενισχύει την 

συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες ολοκλήρωσης με την παροχή 

συστημάτων νέας τεχνολογίας στις καθημερινές εργασίες, στην Frieslandcampina 

Hellas θεωρούν ότι είναι σημαντικά κριτήρια προς την ολοκλήρωση, ενώ στην Unilever 

Hellas παραμένουν ουδέτεροι στις σχετικές προτάσεις.  
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Δέσμευση 
Ανώτατης 
Διοίκησης

Παροχή πόρων Εκπαίδευση 
προσωπικού

Έλεγχος των 
διαδικασιών

Συνεχής 
βελτίωση

Ομαδική εργασία 
και επικοινωνία

Κρίσιμοι παράγοντες για μία επιτυχημένη ολοκλήρωση

Frieslandcampina Hellas Unilever Hellas
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Αναφορικά με τις προτάσεις ότι οι εργαζόμενοι έχουν την αντίληψη ότι η συνολική 

απόδοση του συστήματος διαχείρισης είναι ανώτερη σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και 

ότι το ολοκληρωμένο σύστημα είναι μια προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό, στην 

Frieslandcampina Hellas θεωρούν ότι είναι σημαντικά κριτήρια προς την ολοκλήρωση, 

ενώ στην Unilever Hellas παραμένουν ουδέτεροι στις σχετικές προτάσεις.  

Τέλος, στην πρόταση ότι η εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση Βάσει Στόχων 

(Management By Objectives, MBO) μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους με 

επιβράβευση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα και στους δύο εξεταζόμενους οργανισμούς 

παραμένουν ουδέτεροι.  

 

Διάγραμμα 4-5 Γενική τοποθέτηση περί IMS 

Πηγή: Ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία 

 

 

 

  

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οφείλει να εκπαιδεύει τους
εργαζόμενους

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να ενισχύει την
συμμετοχή των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι έχουν την αντίληψη ότι η συνολική απόδοση
του συστήματος διαχείρισης είναι ανώτερη στο IMS

Η εφαρμογή του συστήματος MBO μπορεί να παρακινήσει
τους εργαζόμενους με επιβράβευση.

Η αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά στο IMS

Οι εργαζόμενοι έχουν την αντίληψη ότι το ολοκληρωμένο
σύστημα είναι μια προστιθέμενη αξία

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός για την
επιτυχημένη ολοκλήρωση

Η ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
παρακινεί τους εργαζόμενους

0 1 2 3 4 5

Γενική τοποθέτηση περί IMS

Unilever Hellas Frieslandcampina Hellas
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5 Συζήτηση Αποτελεσμάτων  

Στο παρόν κεφάλαιο συζητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας και συγκρίνονται με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία με στόχο να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων και των 

ερωτηματολογίων ανέδειξε με σαφήνεια τον πολύ σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου 

δυναμικού στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης IMS στους 

δύο εξεταζόμενους οργανισμούς. Η πλήρης ολοκλήρωση σε στρατηγικό, τακτικό και 

λειτουργικό επίπεδο τόσο στην Frieslandcampina Hellas όσο και στην Unilever Hellas 

αναδεικνύει την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της 

υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής ευθύνης με πλήρη ευθυγράμμιση των 

πολιτικών, των στόχων και των σχεδίων των οργανισμών προς την επίτευξη 

κερδοφορίας και αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνοι των δύο οργανισμών 

εστίασαν στην ανάγκη παρακίνησης των εργαζομένων να υιοθετήσουν πρακτικές 

ολοκλήρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η ολοκλήρωση των επιμέρους 

συστημάτων. Το εύρημα είναι συνεπές προς τη βιβλιογραφία. Η έλλειψη ανθρωπίνων 

πόρων είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που μία επιχείρηση, ανεξαρτήτως 

μεγέθους, δεν αποφασίζει να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, παρά 

τα δεδομένα οφέλη μίας τέτοιας εφαρμογής (Domingues et.al., 2015).85 Ταυτόχρονα, η 

αντίσταση του ανθρώπινου δυναμικού στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης μπορεί να αναβάλλει την απόφαση του οργανισμού να 

εφαρμόσει ένα σύστημα IMS, αποτελώντας ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο (Zutshi and 

Sohal, 2005).86 Για τον λόγο αυτόν, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού να υιοθετήσει 

πρακτικές ολοκλήρωσης. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και 

των συνεντεύξεων, τόσο στην Frieslandcampina Hellas όσο και στην Unilever Hellas 

θεωρούν την ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ουσιαστικό 

παράγοντα για την επιτυχημένη εφαρμογή του IMS. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να 

ισχυροποιηθεί με ενέργειες όπως έρευνα εργασιακής ικανοποίησης, αντικειμενική 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και παροχή 

                                                 
85 Domingues, J.P.T., Sampaio, P. and Arezes, P.M. (2015). Analysis of integrated management systems 

from various perspectives. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 26, No 11-12, 

pp.1311-1334. 
86 Zutshi, A. and Sohal, A.S. (2005). Integrated management system: the experiences of three Australian 

organisations. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16, No 2, pp.211-232. 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ολοκλήρωσης. Το εύρημα είναι συνεπές προς τη 

βιβλιογραφία. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη 

των οργανωτικών στόχων μέσω της ενσωμάτωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

επιχειρηματική στρατηγική. Με τον τρόπο αυτόν, παρακινεί τους εργαζόμενους να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για 

τον οργανισμό, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε προγράμματα ανάπτυξης και 

εκπαίδευσης (Armstrong and Taylor, 2014).87 Οι πιο συχνά αναφερόμενες διαστάσεις 

της διαχείρισης της ποιότητας στη βιβλιογραφία είναι η ηγεσία, δηλαδή η δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης για συνεχείς βελτιώσεις, ο προγραμματισμός ή η στρατηγική 

διαχείριση που αφορά τον καθορισμό στόχων και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των 

στόχων και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη της 

ικανότητας των εργαζομένων να ευθυγραμμιστούν με την εφαρμογή των απαιτούμενων 

προτύπων διαχείρισης ποιότητας (Holzer et.al., 2009).88 Η σημασία της ηγεσίας με 

προσωπικό παράδειγμα (leading by example) είναι μία από τις πλέον αναγνωρισμένες 

θεωρίες ηγεσίας, η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού σε 

έναν οργανισμό. Εμπειρική απόδειξη από 683 άτομα και 67 διευθυντές ομάδων 

διαπιστώνει ότι η ηγεσία με προσωπικό παράδειγμα μπορεί να προωθήσει την εταιρική 

διακυβέρνηση ενός οργανισμού άμεσα και έμμεσα ενισχύοντας την πεποίθηση της 

ομάδας ότι ο ηγέτης είναι άξιος και θα πρέπει να τον εμπιστευτούν (Yaffe and Kark, 

2011).89 Όπως διαπιστώθηκε και από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και των 

συνεντεύξεων, τόσο στην Frieslandcampina Hellas όσο και στην Unilever Hellas, στο 

τακτικό επίπεδο ολοκλήρωσης, οι διευθυντές συνδυάζουν τα καθήκοντα τους και 

τονίζουν την ανάγκη ολοκληρωμένων λειτουργιών, τεκμηρίωσης, αρχείων και εργασίας 

στις οδηγίες. Επομένως, διαπιστώνεται ότι οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν τον βαθμό 

ολοκλήρωσης των συστημάτων μέσω της αποτελεσματικής ηγεσίας και της 

εκπαίδευσης 

Στον Πίνακα 5-1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των 

ερωτηματολογίων.  

                                                 
87 Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong's handbook of human resource management practice. 

Kogan Page Publishers. 
88 Holzer, M., Charbonneau, E. and Kim, Y. (2009). Mapping the terrain of public service quality 

improvement: twenty-five years of trends and practices in the United States. International Review of 

Administrative Sciences, Vol. 75, No 3, pp.403-418. 
89 Yaffe, T. and Kark, R. (2011). Leading by example: the case of leader OCB. Journal of Applied 

Psychology, Vol. 96, No 4, p.806. 
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Πίνακας 5-1 Σύνοψη αποτελεσμάτων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων  

 
Frieslandcampina Hellas Unilever Hellas 

Προβλήματα εφαρμογής προτύπων  Όχι ιδιαίτερα Πολυπλοκότητα νέων διαδικασιών 

Ευθύνη συστημάτων Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ολλανδία  Διευθύντρια Προσωπικού παγκοσμίως 

Διευθυντές Διοίκησης Προσωπικού ανά χώρα 
Διευθυντές Διοίκησης Προσωπικού ανά 

χώρα 

Υποστήριξη κουλτούρας ολικής 
ποιότητας  

Ερωτηματολόγια εργασιακής ικανοποίησης Έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού 
Προγράμματα εκπαίδευσης Stress-tests - Wellbeing tests  
Αυτοαξιολόγηση Workshops για ενέργειες βελτίωσης 

 
Συστήματα αξιολόγησης 

 
Ευέλικτες μορφές εργασίας 

 
Συστήματα online εκπαίδευσης 

Ενέργειες ενίσχυσης ανθρωπίνων 
πόρων 

Επιθεώρηση, παρακολούθηση και έλεγχος 
διαδικασιών  

Συχνή και στοχευμένη επικοινωνία 

Εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι Leading by example 
Διαρκής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων   Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού  
Διαρκής έλεγχος ποιότητας, βιωσιμότητας, υγείας και 
ασφάλειας  
Αξιολόγηση μεθόδων εργασίας από διαχειριστές 
ποιότητας 

  

Απαιτήσεις επιτυχημένης εφαρμογής 
ολοκληρωμένων συστημάτων 
διοίκησης  

Δέσμευση ανώτατης διοίκησης  Έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού 
Παροχή πόρων Συστήματα αξιολόγησης 
Έλεγχος διαδικασιών Συστήματα online εκπαίδευσης 
Εκπαίδευση του προσωπικού 

 
Παράδειγμα προς μίμηση   

Εξέλιξη της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης 

2013: ISO 9001 Quality Management 2016: ISO 9001 Quality Management 
2013: ISO 14001 Environmental Management 

 
2013: OHSAS 18001 Occupational Health and Safety 

 
2013: ISO 22000 Food & Beverage Safety 2013: ISO 22000 Food & Beverage Safety 

Διάρκεια διαδικασίας ολοκλήρωσης 6 μήνες 6 μήνες 
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Στρατηγικό επίπεδο ολοκλήρωσης Πλήρες Πλήρες 
Τακτικό επίπεδο ολοκλήρωσης Πλήρες Πλήρες 
Λειτουργικό  επίπεδο ολοκλήρωσης Πλήρες Πλήρες 

(συνέχεια Πίνακα 5-1) 
 

Κύριοι λόγοι υιοθέτησης των 
προτύπων διαχείρισης ποιότητας 

Εταιρικό όραμα 
Ίδια οργανωτικά εργαλεία και μεθοδολογίες 
μεταξύ των υποσυστημάτων και της 
ευθυγράμμισης των στόχων  

Ίδια οργανωτικά εργαλεία και μεθοδολογίες μεταξύ 
των υποσυστημάτων και της ευθυγράμμισης των 
στόχων  

Πίεση της αγοράς 

Διαδικασία υλοποίησης   

Οφέλη ενοποίησης 

Μείωση κόστους και γραφειοκρατίας Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία  
Βελτιστοποίηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων Ολοκληρωμένη εικόνα ανά εργαζόμενο 
Αύξηση εκπαίδευσης προσωπικού Βελτιστοποίηση εσωτερικών ελέγχων 

Αύξηση πωλήσεων 
Αύξηση της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού 
Βελτιωμένη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών Καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης 
Ενισχυμένη εμπιστοσύνη πελατών, θετική εταιρική 

εικόνα  

Εμπόδια ενοποίησης 

Έλλειψη υποστήριξης από την Διοίκηση Έλλειψη υποστήριξης από την Διοίκηση 

Ανεπαρκής συνεργασία στον οργανισμό 
Έλλειψη πλαισίων και κατευθυντήριων 

γραμμών  

Έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση 
Έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων 
Έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων Έλλειψη δεξιοτήτων της Διοίκησης  

Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης  
Διαφορές μεταξύ των κοινών στοιχείων των 

προτύπων 

 
Ανεπαρκής συνεργασία στον οργανισμό 

 
Έλλειψη εξειδικευμένων ελεγκτών 

 
Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης 

 
Έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων 
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Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης  

Σημαντικότεροι παράγοντες 
ανθρωπίνων πόρων για την 
εφαρμογή IMS  

Ανθρώπινο δυναμικό Ανθρώπινο δυναμικό 
Ηγεσία Leading by example 
Συμμετοχή - παρακίνηση εργαζομένων Παροχή πόρων 
Εκπαίδευση εργαζομένων Εκπαίδευση εργαζομένων 

Έλεγχος των διαδικασιών – Διαρκής βελτίωση 
Έλεγχος των διαδικασιών – Διαρκής 

βελτίωση 
Ομαδική εργασία και επικοινωνία Ομαδική εργασία και επικοινωνία 

Πηγή: Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και ιδία επεξεργασία    
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6 Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει τη μελέτη με τα συμπεράσματα και τους 

περιορισμούς της, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

6.1 Γενικά συμπεράσματα 

Η παρούσα Διπλωματική είχε σαν στόχο να διερευνήσει εάν οργανισμοί που έχουν 

υιοθετήσει πρότυπα βελτίωσης ποιότητας, αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο το 

ανθρώπινο δυναμικό τους με την εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων και 

προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τους SHEQA & Food Safety Logistics 

Manager στην Frieslandcampina Hellas και Compensation & Benefits Manager στην 

Unilever Hellas, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ολοκλήρωση των συστημάτων 

στους εξεταζόμενους οργανισμούς ακολουθεί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του IMS, 

δηλαδή την ηγεσία, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη λογοδοσία - έλεγχο, τις 

υποδομές, την  οργανωσιακή κουλτούρα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την 

επικοινωνία.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων συμπεραίνεται ότι και στους 

δύο εξεταζόμενους οργανισμούς, οι ανθρώπινοι πόροι είναι εξαιρετικά σημαντικοί και  

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης. 

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο οργανισμοί δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα 

προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στην υιοθέτηση του IMS, εντούτοις η 

πολυπλοκότητα των νέων διαδικασιών απαίτησε προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ποιότητας. Ειδικότερα, και οι δύο οργανισμοί 

εστιάζουν σε θέματα εργασιακής ικανοποίησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, προκειμένου να παρακινήσουν τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν 

πρακτικές ποιότητας και να διευκολύνουν την εφαρμογή των συστημάτων IMS. 

Επιπλέον, τόσο στην Frieslandcampina Hellas όσο και στην Unilever Hellas,  η ηγεσία 

παρέχει τη γενική κατεύθυνση των συστημάτων διαχείρισης, αποδεικνύοντας με 

προσωπικό παράδειγμα (leading by example) την υποστήριξή της στην εφαρμογή του 

IMS. 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων συμπεραίνεται ότι οι ανθρώπινοι πόροι 
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επηρεάζουν τον βαθμό ενσωμάτωσης των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της οργανωσιακής κουλτούρας, η οποία να εστιάζει στην 

παροχή του αναγκαίου πλαισίου αμοιβών, κατάρτισης, συστημάτων οργάνωσης και 

εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμοσθεί επιτυχώς το IMS και στους δύο εξεταζόμενους 

οργανισμούς. Η σημασία της οργανωσιακής κουλτούρας τόσο στην υποστήριξη του 

IMS όσο και στην σημαντικότητα του ρόλου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

στην Unilever Hellas γίνεται εμφανής με την εκπαίδευση του προσωπικού, τον έλεγχο 

των διαδικασιών, την εστίαση στην συνεχή βελτίωση και την  ομαδική εργασία και 

επικοινωνία με ακρογωνιαίο λίθο τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Παρόμοια 

αποτελέσματα διαπιστώνονται και στην Frieslandcampina Hellas, καθώς στο πλαίσιο 

της οργανωσιακής κουλτούρας, σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση θεωρούνται η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, η εκπαίδευση του 

προσωπικού και η παροχή πόρων. Επομένως, και στους δύο εξεταζόμενους 

οργανισμούς, αφενός η εστίαση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση 

των εργαζομένων και αφετέρου η ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ευαισθητοποίηση των 

εργαζομένων και η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας είναι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον βαθμό ολοκλήρωσης των πολλαπλών 

συστημάτων διαχείρισης. 

Εν κατακλείδι, από την ανάλυση των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων έγινε 

σαφές ότι και οι δύο εξεταζόμενοι οργανισμοί, Frieslandcampina Hellas και Unilever 

Hellas εφαρμόζουν με επιτυχία τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που αφορά στην 

υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος IMS, διατυπώνοντας με σαφήνεια τους 

στόχους τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οργανισμού.  

Δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες αποτελούν μεγάλους και σημαντικούς οργανισμούς 

στον κλάδο τροφίμων, τα συμπεράσματα μπορούν να γενικευθούν και για αντίστοιχες 

εταιρείες που έχουν υιοθετήσει σχετικά πρότυπα βελτίωσης ποιότητας. Επιπλέον, και 

στους δύο οργανισμούς, η έλλειψη υποστήριξης από τη Διοίκησης, η ανεπαρκής 

συνεργασία, η έλλειψη πόρων, το υψηλό κόστος ολοκλήρωσης και η έλλειψη κινήτρων 

των εργαζομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια προς την ολοκλήρωση. 

Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή της ηγεσίας με προσωπικό παράδειγμα και η παρακίνηση 

του ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν τις Frieslandcampina Hellas και Unilever Hellas 

στην αποτελεσματική εφαρμογή του IMS. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η 
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ιδιαιτερότητα του κλάδου τροφίμων, ο οποίος απαιτεί από τους οργανισμούς μία ηγεσία 

συνεργατικών επιδόσεων και έμφαση στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 

κινδύνων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι το τελικό προϊόν είναι ασφαλές προς 

κατανάλωση. Σε αυτό το πλαίσιο, μία οργανωσιακή κουλτούρα που προωθεί τη 

συμμετοχή των εργαζομένων, και επομένως, τη συνεργατική ηγεσία, είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχημένης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης.   

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι 

επηρεάζουν σημαντικά τον βαθμό ολοκλήρωσης των πολλαπλών συστημάτων 

διαχείρισης μέσω της εκπαίδευσης και της πρόθεσης συμμετοχής των εργαζομένων  

στις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Με τον τρόπο αυτόν, βελτιώνεται η 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών μέσα από την ενσωμάτωση στην οργανωσιακή 

κουλτούρα και την ευθυγράμμιση των συστημάτων διαχείρισης με τους οργανωσιακούς 

στόχους. 

 

6.2 Περιορισμοί έρευνας 

Ένας περιορισμός της έρευνας είναι ότι εξετάσθηκαν ως μελέτη περίπτωσης μόνο δύο 

οργανισμοί. Ενδεχομένως, η επέκταση της έρευνας σε περισσότερες περιπτωσιολογικές 

μελέτες να παρείχε μία πιο ενδελεχή ανάλυση σχετικά με τον ρόλο του ανθρώπινου 

δυναμικού στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. 

 

6.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να ωφελήσουν τόσο τους οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων όσο και γενικότερα, προκειμένου να 

καταστεί σαφής η σημαντικότητα του ρόλου των ανθρωπίνων πόρων στην 

αποτελεσματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης IMS. 

Ωστόσο, δεδομένης της πολυπλοκότητας του ερευνητικού θέματος και της ανάμειξης 

πολλών ανθρωποκεντρικών παραγόντων, όπως η εργασιακή ικανοποίηση και η ηγεσία, 

θα ήταν χρήσιμο η έρευνα να επεκταθεί σε περισσότερους οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων ή και σε άλλους κλάδους. Με τον τρόπο 

αυτόν, θα διερευνηθεί εάν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός 
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ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης είναι οι ίδιες σε όλους τους κλάδους ή σε 

παρόμοιους οργανισμούς.  
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https://www.unilever.gr/about/certificate/iso-17025/
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Παράρτημα  

Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ IMS (integrated management system) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Ποιος είναι ο τίτλος που έχετε στην εταιρεία και πόσα χρόνια είστε σε αυτή τη 

θέση; 

2. Εφαρμόζοντας μια σειρά προτύπων ISO ποιες δυσκολίες προέκυψαν κατά την 

υιοθέτηση και την εφαρμογή τους;  

3. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τα συστήματα Διοίκησης; Υπάρχει ένας υπεύθυνος ή 

κάθε σύστημα έχει το δικό του υπεύθυνο; 

4. Θεωρείτε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας  είναι υψίστης σημασίας στην επιτυχημένη 

εφαρμογή  και ολοκλήρωση των συστημάτων διοίκησης; 

5.  Προκειμένου να υποστηριχθεί μια κουλτούρα ολικής  ποιότητας τι αλλαγές 

πραγματοποιηθήκαν στις πρακτικές διοίκησης του προσωπικού? 

6. Ποια οφέλη προέκυψαν από την ενοποίηση των  συστημάτων διοίκησης;  

(βελτιστοποίηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενοποίηση 

εσωτερικών ελέγχων, αύξηση εκπαίδευσης εργαζομένων, καλύτερος 

προσδιορισμός αρμοδιοτήτων, απλούστευση συστήματος διοίκησης, μείωση 

γραφειοκρατίας, αύξηση αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, βελτίωση εικόνας 

της επιχείρησης, καλύτερο και ευκολότερο σύστημα επικοινωνίας). 

7. Ποιοι παράγοντες ανθρωπίνων πόρων είναι για εσάς οι πιο σημαντικοί για 

επιτυχημένη εφαρμογή συστημάτων διοίκησης; (π.χ. ηγεσία, εμπλοκή των 

εργαζομένων; ενδυνάμωση των εργαζομένων; εκπαίδευση,  στρατηγική διοίκηση 

ποιότητας). 

8. Τι ενέργειες κάνει η εταιρεία για να ενισχύσει τους παράγοντες αυτούς; 

9. Ποιες πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

διευκολύνουν και ενισχύουν τα συστήματα  διοίκησης και τη βελτίωση της 

ποιότητας της εταιρείας; 
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Ερωτηματολόγιο κλίμακας Likert  
 

1 
Ποια πρότυπα συστημάτων διαχείρισης 
ενσωματώνει ο οργανισμός σας; 

Ναι Όχι 
Έτος 

Πιστοποίησης 

Έτος 
Ένταξης 
σε ΣΟΔ 

  ISO 9001 Quality Management         

  ISO 14001 Environmental Management         

  OHSAS 18001 Occupational Health and Safety         

  ISO 22000 Food & Beverage Safety         

  ISO/IEC 20000 Service Management         

  ISO 22301 Business Continuity         

  ISO/IEC 27001 Information Security         

  ISO 50001 Energy Management         

  SA 8000 Social Accountability         

(πηγή: Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). σ.93) & ιδία επεξεργασία. 

 

2 Σε πόσο διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ολοκλήρωσης; Ναι Όχι 

  6 μήνες     

  6 - 12 μήνες     

  12 - 24 μήνες     

  24 - 36 μήνες     

  Περισσότερο από 36 μήνες     

(πηγή: Khanna et.al. (2009), σ.7) 

 

3 
Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι  για την υιοθέτηση των 
επιλεγμένων προτύπων από τον οργανισμό σας; 
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Ίδια οργανωτικά εργαλεία και μεθοδολογίες μεταξύ 
υποσυστημάτων και ευθυγράμμισης στόχων. 

          

  
Εταιρικό όραμα (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εικόνα 
της εταιρείας, μάρκετινγκ, τάση της βιομηχανίας) 

          

  
Πίεση αγοράς (απαιτήσεις πελατών, πρόσβαση σε 
νέες αγορές, πρόσβαση σε νέους τομείς, αυξημένο 
μερίδιο αγοράς). 

          

 
Ο προσδιορισμός οργανωτικών αντικειμένων που δεν 
μπορούν να ενσωματωθούν. 

     

 
Διαδικασία υλοποίησης υποστηριζόμενη από 
κατευθυντήρια γραμμή ή πλαίσιο. 

     

  
 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):           

(πηγή: Domingues et.al. (2012), σ.9) & ιδία επεξεργασία 
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4 Πώς κρίνετε το στρατηγικό επίπεδο ολοκλήρωσης; 
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Πλήρης ολοκλήρωση: Οι οργανωτικοί στόχοι 
σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση της 
ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας, και της κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχει 
πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ της οργανωτικής 
πολιτικής, των στόχων και των σχεδίων για την 
επίτευξη των στόχων. 

          

  

Μερική ολοκλήρωση: Η οργανωτική πολιτική, οι 
στόχοι και τα σχέδια ευθυγραμμίζονται σε κάποιο 
βαθμό και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο 
οργανισμός θα επιτύχει τους στόχους του. 

          

  

Καμία ολοκλήρωση: Ο οργανισμός διαθέτει 
πολιτικές, στόχους και σχέδια, τα οποία δεν 
ευθυγραμμίζονται ούτε μεταξύ τους, ούτε με τις 
δραστηριότητες του οργανισμού και δεν παρέχουν 
ένδειξη για το πώς ο οργανισμός θα επιτύχει τους 
στόχους του.  

          

(πηγή: Asif et.al. (2010), σ.652) 
 

5 Πώς κρίνετε το τακτικό επίπεδο ολοκλήρωσης; 
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Πλήρης ολοκλήρωση: Οι διευθυντές συνδυάζουν τα 
καθήκοντα τους και τονίζουν την ανάγκη 
ολοκληρωμένων λειτουργιών, τεκμηρίωσης, αρχείων 
και εργασίας στις οδηγίες. Τις περισσότερες φορές 
διευθυντές από διαφορετικά τμήματα συνεργάζονται 
και καταλήγουν σε αμοιβαία αποδεκτά 
αποτελέσματα. Διεξάγονται ολοκληρωμένοι έλεγχοι. 

          

  

Μερική ολοκλήρωση: Οι διευθυντές ασχολούνται 
πρωτίστως με τις αρμοδιότητές τους και 
αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται και καταλήγουν σε 
αμοιβαία αποδεκτά αποτελέσματα κατά περίπτωση. 
Η αξιολόγηση των επιδόσεων βασίζεται στην 
ικανοποιητική εκτέλεση μεμονωμένων εργασιών. Οι 
έλεγχοι και οι εκθέσεις διορθωτικών μέτρων είναι 
μερικώς ενσωματωμένες. 

          

  

Καμία ολοκλήρωση: Οι περισσότεροι διευθυντές δεν 
συνεργάζονται. Υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες για 
κάθε τμήμα που προωθούν μικρή συνεργασία. 
Γενικά, οι ατομικές λειτουργίες θεωρούνται ως 
ευθύνη των ξεχωριστών τμημάτων και για κάθε 
λειτουργία πραγματοποιείται ξεχωριστός έλεγχος. 

          

(πηγή: Asif et.al. (2010), σ.652) 
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6 Πώς κρίνετε το λειτουργικό επίπεδο ολοκλήρωσης; 
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Πλήρης ολοκλήρωση: Οι περισσότερες οδηγίες 
εργασίας, λίστες ελέγχου και φύλλα συλλογής 
δεδομένων είναι ενσωματωμένα. Διάφορες πτυχές 
των διαδικασιών  όπως η ποιότητα, η βιωσιμότητα, 
η υγεία και η ασφάλεια κλπ. - εξετάζονται από 
κοινού και με ολοκληρωμένο τρόπο κατά την 
εκτέλεση. 

          

  

Μερική ολοκλήρωση: Ορισμένες από τις οδηγίες 
εργασίας, τα αρχεία, οι λίστες ελέγχου και τα φύλλα 
συλλογής δεδομένων είναι ενσωματωμένα. Η 
εκτέλεση επιχειρησιακών διαδικασιών είναι 
μερικώς ολοκληρωμένη. 

          

  

Καμία ολοκλήρωση: Ξεχωριστές οδηγίες εργασίας, 
λίστες ελέγχου και φύλλα συλλογής δεδομένων για 
διάφορα συστήματα ή  πτυχές των διαδικασιών. Δεν 
υπάρχει ενσωμάτωση μεταξύ των διαφόρων πτυχών 
των διαδικασιών. 

          

(πηγή: Asif et.al. (2010), σ.652) 
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Για τα ακόλουθα θέματα ποιο επίπεδο 
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  Διαχείριση εγγράφων           

  Διαχείριση κινδύνου           

  Οδηγίες λειτουργίας           

  Διαδικασίες           

  Ρόλοι, ευθύνες και εξουσίες           

 Εκπαίδευση      

  Διαχείριση πόρων           

  Εσωτερική επικοινωνία           

  Συνεχής διαδικασία βελτίωσης           

 Αγορές      

  Εσωτερικός έλεγχος           

  Εξωτερικός έλεγχος           

(πηγή: Khanna et.al. (2009) σ.7) & ιδία επεξεργασία. 
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8 
Ποια οφέλη από την ολοκλήρωση έχετε βιώσει ή 
περιμένετε και σε τι επίπεδο; 
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Μείωση του κόστους και αποτελεσματικότερη 
χρήση των πόρων 

          

  
Μείωση των εργασιών συντήρησης και 
παρακολούθησης 

          

  Βελτιστοποίηση των εσωτερικών ελέγχων           

  Αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού           

  Αύξηση των πωλήσεων           

  
Μεγαλύτερη αποδοχή από τους υπαλλήλους με 
αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων και τη 
μείωση των εσωτερικών συγκρούσεων 

          

  
Καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης που προέρχονται 
από μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τον 
οργανισμό και τις διαδικασίες του 

          

  Αποτελεσματικότερη εσωτερική επικοινωνία           

  
Βελτιωμένη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών 
στον πελάτη 

          

  
Ενισχυμένη εμπιστοσύνη των πελατών και θετική 
εταιρική εικόνα 

          
 

(πηγή: Simon et.al. (2012), p.8)  

 

9 
Πόσο σημαντικά είναι τα ακόλουθα εμπόδια για 
την ολοκλήρωση των συστημάτων διαχείρισης; 
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  Έλλειψη υποστήριξης από την Διοίκηση           

  
Έλλειψη πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών 
ολοκλήρωσης 

          

  Έλλειψη ανθρώπινων πόρων           

  Έλλειψη δεξιοτήτων της Διοίκησης            

  
Διαφορές μεταξύ των κοινών στοιχείων των 
προτύπων 

          

  Ανεπαρκής συνεργασία στον οργανισμό           

  Έλλειψη εξειδικευμένων ελεγκτών           

  Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης           

  Έλλειψη πόρων για την ολοκλήρωση           

  Έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων           

  Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης            

(πηγή: Simon et.al. (2012), p.7) 



 
80 

10 
Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για μία 
επιτυχημένη ολοκλήρωση; 
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  Δέσμευση Ανώτατης Διοίκησης           

  Παροχή πόρων           

  Εκπαίδευση προσωπικού           

  Έλεγχος των διαδικασιών           

  Συνεχής βελτίωση           

  Ομαδική εργασία και επικοινωνία           

 
 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):       

(πηγή: Khanna et.al. (2009). σ.7) 

 

11 Πώς τοποθετείστε στις παρακάτω προτάσεις; 
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Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οφείλει να 
εκπαιδεύει τους εργαζόμενους προς την 
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης. 

          

  

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να 
ενισχύει την συμμετοχή των εργαζομένων στις 
διαδικασίες ολοκλήρωσης με την παροχή 
συστημάτων νέας τεχνολογίας στις καθημερινές 
εργασίες. 

          

 
Οι εργαζόμενοι έχουν την αντίληψη ότι η συνολική 
απόδοση του συστήματος διαχείρισης είναι 
ανώτερη σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. 

     

  

Η εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση Βάση 
Στόχων (Management By Objectives, MBO) μπορεί 
να παρακινήσει τους εργαζόμενους με 
επιβράβευση. 

          

  

Η αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού από 
τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των 
συστημάτων διαχείρισης. 

          

 

Οι εργαζόμενοι έχουν την αντίληψη ότι το 
ολοκληρωμένο σύστημα είναι μια προστιθέμενη 
αξία και η απόδοση της εταιρείας θα είναι 
χαμηλότερη σε ένα μη ολοκληρωμένο πλαίσιο. 

     

  
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός για την 
επιτυχημένη ολοκλήρωση των επιμέρους 
συστημάτων. 

          

  
Η ενεργή συμμετοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων, παρακινεί τους εργαζόμενους να 
υιοθετήσουν πρακτικές ολοκλήρωσης. 

          

(πηγή: Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). σ.93 & σ.94) – (Domingues et.al. (2012), σ.9)  
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