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Εισαγωγή 

Στο σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο που ζούμε, ο τομέας της Δ.Ο.Π. (Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας) είναι τόσο σημαντικός που θα πρέπει να αποτελέσει το κλειδί για την 

επιβίωση οποιοσδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. Η έννοια της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και αναφέρεται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή οργανισμού που έχουν σαν σκοπό την προσφορά 

αγαθών και υπηρεσιών που μεγιστοποιούν την ικανοποίηση των πελατών με το 

λιγότερο δυνατό κόστος.' Ένα ερώτημα που εύκολα γεννάται είναι γιατί δημιουργήθηκε 

η ανάγκη για ολική ποιότητα. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένους λόγους 

που ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών ενδιαφέρεται για θέματα 

Δ.Ο.Π. Αυτοί είναι: Η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης, καθώς και του βιοτικού 

επιπέδου που παρέχουν την δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας, είναι στενά 

συνδεδεμένη με την απαίτηση των καταναλωτών για ποιότητα. Ο μεγάλος 

ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, που έχει σχέση με την πληθώρα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά καθώς και με την κατανάλωση αυτών. 

Η πίεση των Μ.Μ.Ε. στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για την ολική ποιότητα 

των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ανάλογα με την ενημέρωση του κοινού για 

την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, θετική ή αρνητική, η επιχείρηση ή ο 

οργανισμός διαφημίζεται ή δυσφημίζεται αντίστοιχα. Το κράτος επεμβαίνει σε 

ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της ολικής ποιότητας των προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Η βελτίωση της ποιότητας είναι καθοριστικός παράγοντας για τη 

διατήρηση και εξέλιξη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης επιμένουν στην ολική ποιότητα. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων 

ή υπηρεσιών είναι ένας από τους τρόπους επιβολής των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών που ικανοποιεί τον όποιο καταναλωτή. Έτσι οι εργαζόμενοι έχουν την 

δυνατότητα να δουλεύουν σε μία επιχείρηση ή οργανισμό με "καλή φήμη" δεχόμενοι 

ταυτόχρονα λιγότερη ψυχολογική πίεση. 
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Κεφάλαιο 1
ο
  

1. Η Έννοια της Ποιότητας 

Αν και ο όρος «ποιότητα» χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες και τους 

ακαδημαϊκούς, δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός του, δεδομένου ότι διαφορετικοί 

ορισμοί της ποιότητας είναι κατάλληλοι υπό διαφορετικές συνθήκες (Garvin, 1984; 

Reeves και Bednar, 1994; Seawright και Young 1996; Russell και Miles, 1998; 

Beaumont και Sohal, 1999; Sebastianelli και Tamimi, 2002; Ojasalo, 2006). Πράγματι, 

η ποιότητα έχει οριστεί ως η αριστεία (Tuchman, 1980), η αξία (Feigenbaum, 1951), η 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές (Shewhart, 1931; Levitt, 1972), τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος (Leffler, 1982), η αποφυγή κάποιας απώλειας (Taguchi, 

1987) και η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών (Ryall και Kruithof, 2001, ISO 

9000, 2005). 

Ένας παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός της ποιότητας δεν υπάρχει για διάφορους λόγους. 

Για παράδειγμα, οι ευρείς ορισμοί (π.χ. προσδοκίες απόψεων, αριστεία) είναι δύσκολο 

να λειτουργούν. Ενώ οι στενοί ορισμοί (π.χ. συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, 

αποφυγή απωλειών) δεν είναι επαρκώς εκτεταμένοι για να καταγράψουν τον πλούτο 

και την πολυπλοκότητα της έννοιας (Reeves και Bednar, 1995). 

Ο Garvin (1984) περιγράφει πέντε βασικές προσεγγίσεις για τον ορισμό της ποιότητας 

(η υπερβατική προσέγγιση, η προσέγγιση που βασίζεται στο προϊόν, η βασισμένη στη 

μεταποίηση προσέγγιση, η προσέγγιση βάσει αξίας και η προσέγγιση που βασίζεται 

στον χρήστη). Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν προσαρμοστεί, εξευγενισθεί και επεκταθεί 

σε όλη τη βιβλιογραφία για να καθοριστεί η ποιότητα (Forker, 1991; Reeves και 

Bednar, 1994; Seawright και Young, 1996; Russell και Miles, 1998; Fynes και Voss, 

2001; Ojasalo, 2006; Zu et al., 2008). 

Η υπερβατική προσέγγιση της ποιότητας ως αριστείας (Tuchman, 1980: 380) 

προέρχεται από τη φιλοσοφία και δανείζεται στοιχεία σε μεγάλο βαθμό από τη 

συζήτηση του Πλάτωνα για την ομορφιά. Στην προσέγγιση αυτή, η ποιότητα είναι 

συνώνυμη με την έμφυτη αριστεία (Seawright και Young, 1996). Αυτός ο ορισμός της 

ποιότητας είναι αμφισβητήσιμος καθώς μπορεί να αναρωτηθεί ποιος καθορίζει τα 

πρότυπα αριστείας και ποιος καθορίζει σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί η αριστεία 

(Reeves και Bendar, 1995). Επιπλέον, για τους ερευνητές, ένας ορισμός της ποιότητας 
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που βασίζεται στην αριστεία καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη μέτρηση της 

ποιότητας στον εμπειρικό τομέα (Garvin, 1984), πράγμα που σημαίνει ότι δεν πληροί το 

κριτήριο αξιοπιστίας επειδή είναι δύσκολο να μετρηθεί με συνέπεια η ποιότητα. 

Δεδομένου του περιορισμού του ορισμού της ποιότητας ως αριστείας, ο Leffler (1982) 

εισήγαγε έναν μετρήσιμο (αξιόπιστο) ορισμό της ποιότητας – ο Garvin (1984) το 

περιέγραψε ως προσέγγιση βασισμένη στο προϊόν - όπου η ποιότητα βασίζεται στην 

ύπαρξη ή στην απουσία ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Εάν ένα χαρακτηριστικό 

είναι επιθυμητό, μεγαλύτερα ποσά αυτού του χαρακτηριστικού, σύμφωνα με αυτόν τον 

ορισμό, θα χαρακτηρίζουν το προϊόν ως υψηλότερης ποιότητας. 

Ωστόσο, ο ορισμός της ποιότητας του Leffler (1982) είναι επίσης ανίσχυρος σύμφωνα 

με τα κριτήρια του Routio (2009) (ο ορισμός δεν ταιριάζει με την έννοια) για δύο 

λόγους. Πρώτον, η ποιότητα σύμφωνα με τον ορισμό αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλη 

για υπηρεσίες, ειδικά όταν υπάρχει υψηλός βαθμός ανθρώπινης επαφής (Reeves και 

Bednar, 1995). Δεύτερον, σύμφωνα με τον ορισμό του Leffler (1982), η ποιότητα 

μπορεί να αποκτηθεί μόνο με υψηλότερο κόστος, επειδή η ποιότητα αντανακλά την 

ποσότητα επιθυμητών ιδιοτήτων που περιλαμβάνει ένα προϊόν και επειδή τα 

χαρακτηριστικά θεωρούνται δαπανηρά για την παραγωγή, και τα ποιοτικά αγαθά θα 

είναι ακριβότερα (Garvin, 1984). 

Ωστόσο, οι Ishikawa και Lu (1985) υποστήριξαν ότι η ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί με 

μια αποδεκτή τιμή (προσέγγιση με βάση την αξία). Επομένως, η προσέγγιση που 

βασίζεται στο προϊόν για τον ορισμό της ποιότητας δεν είναι ένας πλήρης ορισμός της 

ποιότητας, με άλλα λόγια δεν είναι έγκυρος (δεδομένου ότι ο ορισμός δεν ταιριάζει με 

την έννοια) σύμφωνα με τα κριτήρια του Routio (2009). 

Ομοίως, ένας άλλος μετρήσιμος ορισμός της ποιότητας (αξιόπιστος σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Routio (2009)) εισήχθη από τον Shewhart (1931) και τον Levitt (1972), ο 

Garvin (1984) το χαρακτήρισε ως προσέγγιση κατασκευής, όπου η ποιότητα ορίζεται 

ως συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές. Η συμμόρφωση αντανακλά το βαθμό στον 

οποίο ένα προϊόν πληροί ορισμένα πρότυπα σχεδιασμού. Οι αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές σχεδιασμού οδηγούν σε κατώτερη ποιότητα και κατά συνέπεια σε 

αυξημένο κόστος που οφείλεται σε ανακατασκευή, θραύσματα ή αποτυχία προϊόντος 

(Reeves και Bednar, 1995). Ωστόσο, οι πελάτες δεν μπορούν να γνωρίζουν ή να 

νοιάζονται για το πόσο καλά το προϊόν συμμορφώνεται με ορισμένες εσωτερικές 
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προδιαγραφές που δεν απαιτούσαν (Oliver, 1981). Επιπλέον, ο ορισμός αυτός δεν 

ανταποκρίνεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα οποία απαιτούν 

υψηλό βαθμό ανθρώπινης επαφής (Reeves και Bednar, 1995; Sebastianelli και Tamimi, 

2002). 

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της κατασκευής για τον ορισμό της ποιότητας δεν πληροί 

τα κριτήρια εγκυρότητας (ο ορισμός δεν ταιριάζει με την έννοια, είναι ένας ατελής 

ορισμός της ποιότητας), ειδικότερα δε είναι ο μη ολοκληρωμένος (άκυρος) ορισμός της 

ποιότητας, (Barrows και Powers, 2009), όπου τα αγαθά αντικατοπτρίζουν τις 

συγκεκριμένες πτυχές όπως ένα λόμπι ή ένα δωμάτιο επισκεπτών και οι υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις επισκεπτών με το προσωπικό ή τις εγκαταστάσεις. 

Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός της ποιότητας εισήχθη από τον Juran (1951) 

και τους Juran και Godfrey (1999: 2.2) (ο Garvin, 1984 το ονόμασε ως προσέγγιση με 

βάση το χρήστη) που ικανοποιεί όλες τις προηγούμενες συνθήκες, όπου η ποιότητα 

ορίζεται ως - χρήση. Η χρήση της λέξης συνδέεται με τις απαιτήσεις των πελατών, ενώ 

η καταλληλότητα υποδηλώνει τη συμμόρφωση με τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος / υπηρεσίας (Nanda, 2005). 

Από την άλλη πλευρά, η τιμή του προϊόντος / υπηρεσίας ενδέχεται να επηρεάσει το 

επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη (Sebastianelli και Tamimi, 2002). Για το λόγο αυτό, 

ο Broh (1982) και οι Ishikawa και Lu (1985) ανέφεραν τον ορισμό της ποιότητας του 

Juran (1951) ως κατάλληλο για χρήση σε αποδεκτή τιμή (προσέγγιση με βάση την 

αξία). 

Οι Broh (1982) και οι Ishikawa and Lu (1985) ενίσχυσαν τον ορισμό της ποιότητας του 

Juran (1951), αλλά εξακολουθεί να είναι ένας άκυρος ορισμός της ποιότητας σύμφωνα 

με τα κριτήρια του Routio (2009), επειδή οι απαιτήσεις των πελατών αλλάζουν διαρκώς 

(Chacko, 1998; Bowie και Bottle, 2004) καθώς αυτό που χρειαζόταν χθες μπορεί να 

μην είναι αυτό που θα χρειαστεί αύριο (Kano et al., 1984; Hoyle, 2007). Ομοίως, αυτό 

που μπορεί να κάνει η διοίκηση σήμερα δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να γίνει για 

αυτούς χθες ή τι θα είναι δυνατό να γίνει για αυτούς αύριο (Ryall και Kruithof, 2001). 

Με αυτή την έννοια, κάθε προσπάθεια εισαγωγής ενός έγκυρου ορισμού της ποιότητας 

θα πρέπει να εξετάζει τη συνεχή αναθεώρηση των απαιτήσεων των πελατών (Hoyle, 

2007). Ως αποτέλεσμα, πολλοί προηγούμενοι ορισμοί ποιότητας, όπως αυτοί οι ορισμοί 
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της ποιότητας που προτάθηκαν από το Oakland (2003), φαίνονται ακατάλληλοι και μη 

ολοκληρωμένοι (καθώς αγνοούν τα κριτήρια του Routio για το 2009). 

Με τον ίδιο τρόπο, η επιτυχία της οργάνωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητά της να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών (Barrows και Powers, 2009), 

αλλά οι πελάτες είναι μόνο μία ομάδα των φορέων της οργάνωσης και υπάρχουν και 

άλλα μέρη εκτός από τους πελάτες που συμμετέχουν στην οργάνωση, αλλά δεν 

μπορούν να λάβουν το προϊόν / υπηρεσία (Hoyle, 2007).  

Με αυτό το σκεπτικό, ο όρος ποιότητα πρέπει να οριστεί όχι μόνο σε σχέση με τις 

απαιτήσεις των πελατών αλλά και με τις απαιτήσεις άλλων ενδιαφερομένων (Hoyle, 

2007). Ως αποτέλεσμα, ορισμοί ποιότητας, όπως αυτοί από του Flood (1993), του 

Oakland (2003), και των Nelsen και Daniels (2007), οι οποίοι αγνοούν τις απαιτήσεις 

άλλων ενδιαφερομένων είναι άκυρες σύμφωνα με τα κριτήρια του Routio (2009). 

Εξίσου σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ορισμένοι ποιοτικοί ορισμοί χρησιμοποιούν 

τον όρο ενδιαφερόμενα μέρη αντί των ενδιαφερομένων, όπως εκείνοι οι ορισμοί 

ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO 9000: 2005) και των Ryall και 

Kruithof (2001).  

2. Οι Βασικές Αρχές της Ποιότητας 

Αν η «Ποιότητα» είναι το τελικό σημείο, τότε η «Διαχείριση Ποιότητας» είναι η 

προσέγγιση και η διαδικασία για να φτάσει κάποιος εκεί. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 

αναπτύξουμε μια κατάλληλη αντίληψη του τι σημαίνει αυτή η έννοια. Στο πλαίσιο αυτό 

δεν υπάρχει απλός ορισμός που να συμπεριλαμβάνει την έννοια αυτή. Αντί αυτού θα 

πρέπει να εξετάσουμε τις βασικές αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του θέματος που 

διαπραγματευόμαστε. 

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για να δώσουμε «αξία» στους πελάτες, τότε θα πρέπει να 

εξετάσουμε πως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αξία αυτή. 

Ως μια φιλοσοφία διοίκησης η ΔΟΠ περιλαμβάνει 8 βασικές αρχές οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την 

ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης. 
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 Συγκριτική Αξιολόγηση (benchmarking): Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την 

συγκριτική αξιολόγηση για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας των 

ανταγωνιστικών εταιρειών με σκοπό να βελτιώσουν τις δικές τους λειτουργίες. 

 Σχεδιασμός προϊόντων: Αλλαγές στο σχέδιο ενός προϊόντος συνεπάγονται 

αλλαγές που ενδέχεται να αυξήσουν το ποσοστό παραγωγής ελαττωματικών 

προϊόντων ενώ η διατήρηση ενός σχεδίου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική 

 Σχεδιασμός διαδικασιών: Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παράγωγη 

ενός προϊόντος επηρεάζει την ποιότητα του. 

 Διαδικασίες προμηθειών: Η ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών 

που παρέχουν οι προμηθευτές είναι σε θέση να επηρεάσει την συνολική 

ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων. 

 Υπολογιστικά μέσα επίλυσης προβλημάτων: Το κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εμφανίζονται επηρεάζουν την συνολική 

προσπάθεια για επίτευξη ποιότητας. 

 Ικανοποίησης των πελατών: Εφόσον οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους 

καταναλωτές οφείλουν να αντιλαμβάνονται τις τωρινές αλλά και τις 

μελλοντικές ανάγκες του και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Μια 

επιχείρηση που κατορθώνει να προσεγγίζει πελατοκεντρικά τις διαδικασίες της 

επιτυγχάνει και την ποιότητα στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

 Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων: Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας 

της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων απ’ όλους τους εργαζομένους και η ενεργή 

συμμετοχή του καθενός σε αυτήν την διαδικασία είναι η ουσία της διοίκησης 

ολικής ποιότητας. 

 Συνεχής προσπάθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων: 

Βασίζεται σε μια ιαπωνική φιλοσοφία επονομαζόμενη Kaizen, η οποία έχει ως στόχο τη 

συνεχιζόμενη αναζήτηση μεθόδων προκειμένου μια εταιρεία να είναι πιο 

αποτελεσματική. 

3. Ιστορική Αναδρομή και Εξέλιξη 

Η Δ.Ο.Π. (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) σαν νέος τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων, 

ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην πράξη από το 1949, από την Ένωση Ιαπώνων 

Επιστημόνων οι οποίοι είχαν άμεσο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Το εν 

λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε και στις ΗΠΑ, με χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων 
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και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980. Λίγο αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και 

στην Ευρώπη. 

Θεωρητικοί της ποιότητας οι όποιοι χάραξαν δρόμους και επηρέασαν την σκέψη της 

διοίκησης της ποιότητας είναι οι Grosby, Juran, Ishikawa και Deming. Οι Juran και 

Deming θεωρούνται οι πρωτεργάτες της επανάστασης της ποιότητας στην Ιαπωνία. 

 

Ο Philip Grosby είναι ευρύτερα γνωστός για την φιλοσοφία του για τα «μηδέν λάθη», 

δηλαδή κανένα ελαττωματικό προϊόν. 

Ο Ishikawa θεωρείται ο πατέρας των κύκλων ποιότητας και είναι από τους πρώτους που 

χρησιμοποίησε τον ορό Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση. Θεωρεί τον 

Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο σαν μια επανάσταση στην διοικητική σκέψη και προτείνει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία για την διασφάλιση της ποιότητας. 

Ο Deming είναι ο άνθρωπος ο οποίος σύνδεσε το όνομα του με την βιομηχανική και 

ποιοτική αναγέννηση της Ιαπωνίας. Ορίζει την ποιότητα ως τον αναμενόμενο βαθμό 

της ομοιομορφίας και αξιοπιστία με το χαμηλότερο κόστος, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της αγοράς. 

Η Διοίκηση Ολικής ποιότητας είναι το τέταρτο στάδιο στην εξέλιξη της ποιότητας. Στο 

πρώτο στάδιο των προσπαθειών των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ποιότητα 

χρησιμοποίησαν την επιθεώρηση (inspection). Η επιθεώρηση είναι ουσιαστικά 

σύγκριση ενός προϊόντος με δεδομένες προδιαγραφές. Ο έλεγχος για την τήρηση 

προδιαγραφών εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα σύνολο πιο εξελιγμένων τεχνικών που είναι 

γνωστές σαν έλεγχος ποιότητας. 

Στα τέλη του 1940, ο έλεγχος ποιότητας (δεύτερο στάδιο) αναγνωρίστηκε ως επίσημος 

κλάδος. Έλεγχος ποιότητας είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, 

που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων 

προδιαγραφών (ΕΛΟΤ 1990). Η κλασική προσέγγιση στον έλεγχο ποιότητας βασίζεται 

σε επιθεωρήσεις του προϊόντος μετά την παραγωγή και, βέβαια, την επανόρθωση αν 

διαπιστωθεί αστοχία. Ο ποιοτικός έλεγχος συνδέθηκε, ειδικότερα, με την ανάπτυξη του 

Αμερικανικού συστήματος Βιομηχανικής ανάπτυξης μετά το τέλος του B' Παγκοσμίου 

Πολέμου . Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 κάνει την εμφάνιση του ο όρος Ολικός 
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Ποιοτικός Έλεγχος από τον Feigenbaum συμφώνα με τον οποίο η ποιότητα είναι 

ευθύνη όλων. Την ίδια περίοδο ο Deming και Juran άρχισαν να διδάσκουν τις αρχές του 

ποιοτικού ελέγχου στην Ιαπωνία. 

Το επόμενο στάδιο στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι η 

Διασφάλιση της Ποιότητας. Δηλαδή, το σύνολο των προγραμματισμένων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν 

ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 1990). Για να 

υπάρξει μια κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό δημιουργήθηκαν από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO) ειδικές 

σειρές προτύπων. Ενώ ο έλεγχος ποιότητας (QC – Quality Control) διαπιστώνει και 

καταγράφει μια απόκλιση του προϊόντος από δεδομένες προδιαγραφές, ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας (QA – Quality Assurance) διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν θα 

είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Άρα είναι εκτενέστερο του 

ελέγχου ποιότητας κατά ένα επίπεδο. 

Το τελευταίο στάδιο είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), 

ηποία είναι μια διοικητική φιλοσοφία για την βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM – 

Total Quality Management) είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που 

εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, προϋποθέτει ότι οι αρχές της θα εφαρμοσθούν σε κάθε 

επίπεδο του οργανισμού. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας θα χρησιμοποιούνται σε 

κάθε δραστηριότητα, έστω και μη παραγωγική, όπως οι πωλήσεις, οι οικονομικές 

υπηρεσίες και η διοίκηση προσωπικού. Η Ολική Ποιότητα, απαιτεί εφαρμογή τεχνικών 

που διασφαλίζουν και μεγιστοποιούν τη συμμετοχή του ανθρωπίνου δυναμικού. Στην 

όλη διαδικασία επιδίωξης της ποιότητας συμμετέχουν σε αρμονική συνεργασία, όλοι σε 

μια ατελείωτη αλυσίδα όπου ο προμηθευτής του ενός είναι πελάτης του προηγούμενου. 

Το «πιστεύω» των οργανισμών που εφαρμόζουν Ολική Ποιότητα είναι το ακόλουθο: 

«Όλοι έχουν πελάτες και ο πελάτης του καθενός αξίζει την υψηλότερη ποιότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών». Σε έναν οργανισμό με ανεπτυγμένη κουλτούρα ποιότητας, 

η ποιότητα είναι τρόπος ζωής. 
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Οι έννοιες διασφάλιση ποιότητας και διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι αντίθετες, 

αλλά η μια (Ολική Ποιότητα) εμπεριέχει την άλλη. Κατά το βρετανικό υπουργείο 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, αλλά και των κ. K.V. Ham, τέως Γενικό Γραμματέα του 

EFQM (The European Foundation for Quality Management), η πιστοποίηση πολλών 

Ευρωπαϊκών εταιρειών με ISO 9001, που είναι ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, 

θα χρησιμεύσει σαν βάση περαιτέρω ανάπτυξης της διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το 

διάγραμμα 1.1 απεικονίζει σχηματικά τη μετάβαση από την απλή επιθεώρηση στην 

ευρύτατη έννοια της διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

4. Η Ποιότητα στον Δημόσιο Τομέα 

Η εξυπηρέτηση πελατών ως έννοια και όρος εισήχθη κατά κύριο λόγο αρχικά στον 

ιδιωτικό τομέα. Ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς 

και η άμεση μετάφραση της ικανοποίησης του πελάτη σε εταιρικά κέρδη, οδήγησε στην 

γρήγορη ανάπτυξη τεχνικών μετρήσεων και πολιτικών εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι 

έγινε ένας εν γένει προσανατολισμός του ιδιωτικού τομέα προς την ικανοποίηση του 

πελάτη (customer satisfaction), ιδιαίτερα με την εφαρμογή μεθόδων Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management). 

Οι μέθοδοι όμως της βιομηχανίας, δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες στο τομέα 

των υπηρεσιών, και δη στο δημόσιο τομέα. Οι διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών 

ενσωματώνουν πολύπλοκες συναλλαγές, που πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
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πραγματικό χρόνο, όταν ζητηθούν, από ανθρώπους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 

λάθους (Gianoccaro et al., 2008). Αξίζει να σημειωθεί όμως πως τα προβλήματα 

ποιότητας σπανίως μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα τμήμα ενός οργανισμού, καθώς 

συνήθως διαχέουν σε κάποιο επίπεδο όλο τον οργανισμό (Oakland 2005). 

H μεγάλη αλλαγή έρχεται σταδιακά και ολοένα και ταχύτερα και στο δημόσιο τομέα. 

Καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο πληροφόρησης των πολιτών, οι κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες και η εναρμόνιση τους (είτε λόγω παγκοσμιοποίησης, είτε λόγω ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης), οι πολίτες-πελάτες αναζητούν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και από 

το δημόσιο τομέα. Παράλληλα ζητούν και την απόδοση ευθυνών (accountability) για τα 

αποτελέσματα , τα οποία θέλουν να είναι μετρήσιμα και έτσι συχνά υιοθετούνται 

τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Sotirakou και Zeppou, 2006). Άλλωστε δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως η φήμη για κακή ποιότητα ενός οργανισμού 

διατηρείται για πολύ καιρό (Oakland, 2005) 

Αλλά και οι κυβερνήσεις, δίνουν έμφαση σε νέες μεθόδους και τεχνικές, ώστε να 

ανέβει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, με 

παράλληλα, καλύτερη χρήση των πόρων και μείωση του κόστους (Kakouris και Meliou 

2011). 

Στα πλαίσια αυτής της νέας πολιτικής, που εμφανίζεται εμφατικά, μετά το ξέσπασμα 

της οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα και στις χώρες που έχουν ενταχθεί σε 

προγράμματα οικονομικής στήριξης, αναζητούνται ολοένα καλύτερες λύσεις, με 

λιγότερη γραφειοκρατία. 

Παράλληλα στα πλαίσια των διαδικασιών για τη σύγκλιση των μελών της, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολιτικές εναρμόνισης διοικητικών πρακτικών, μέσω 

προγραμμάτων και νομοθετημάτων και γενικά δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι 

δημόσιοι οργανισμοί πρέπει συχνά να λειτουργούν εκτός των εθνικών τους συνόρων 

(Sotirakou και Zeppou 2005). 

Οι Dias και Rafael (2007) αποδίδουν την υστέρηση στην ποιότητα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του δημοσίου σε πέντε παράγοντες , η αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί τα 

προαπαιτούμενα για τη δημιουργία μίας ποιοτικής πολιτικής με επίκεντρο τον πελάτη. 

 Οι φορείς του δημοσίου τείνουν να οργανώνονται κάθετα, δηλαδή ο καθένας με 

τη δική του ιεραρχία και δομή, χωρίς να λαμβάνεται συχνά υπόψη η απαίτηση 
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για ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Παράλληλα το σύστημα έτσι 

γίνεται πολύπλοκο για κάθε τρίτο και συχνά απαιτείται η επαφή με διαφόρους 

φορείς για την επίλυση κάποιου προβλήματος. 

 Υπάρχουν πολλά κανάλια διοχέτευσης πληροφοριών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και 

με προσωπική επαφή σε κάθε φορέα, γεγονός που από τη μία δυσχεραίνει την 

ομογενοποίηση των διαδικασιών, από την άλλη όμως διευρύνει και τον αριθμό 

των αποδεκτών των υπηρεσιών. 

 Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικού μεγέθους , βαθμίδας και χαρακτήρα 

φορείς, που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, ιδιαίτερα στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της τάσης για 

ιδιωτικοποίηση παραδοσιακών κρατικών δραστηριοτήτων , όπως η υγεία ή η 

εκπαίδευση. 

 Κάθε φορέας εκτός από τη δική του δομή, έχει συχνά δική του κουλτούρα και 

μη κυβερνητικούς συνεργάτες, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα ευέλικτο 

σύστημα οργάνωσης τους. 

4.1. Μέθοδοι Μέτρησης της Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 

Στην προσπάθεια τους οι κυβερνήσεις να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που έχουν ήδη αναφερθεί, 

δημιουργούν πολλαπλά κανάλια διοχέτευσης τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όμως, για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι κατάλληλες μέθοδοι μετρήσεων ποιότητας, 

προκειμένου να έχει κανείς μία γενική εικόνα των αδυναμιών του συστήματος και να 

μπορεί να προτείνει λύσεις. Έτσι μία καλά δομημένη έρευνα ικανοποίησης των πολιτών 

μπορεί να είναι ένα αξεπέραστο εργαλείο για τους δημόσιους διευθυντές, καθώς αυτοί 

συχνά είναι αποδέκτες κατακερματισμένων και συχνά επαναλαμβανόμενων 

πληροφοριών, από τα διάφορα κανάλια των δημοσίων φορέων (Guglielmetti and 

Musellab, 2013). Η ιδιαιτερότητα γενικά των υπηρεσιών, σε αντίθεση με την παραγωγή 

προϊόντων, δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις και αρκετές μεθόδους μέτρησης 

ποιότητας. 

Γενικά οι παράγοντες μέτρησης της απόδοσης, που ισχύουν και στον τομέα των 

υπηρεσιών, και μέσω αυτής να γίνει και μέτρηση της ποιότητας (Fryer et al 2009) είναι 

να αποφασιστεί: 
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 Τι θα μετρηθεί 

 Πως θα μετρηθεί 

 Η μετάφραση των δεδομένων 

 Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

4.2. Πιστοποίηση Ποιότητας στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Η πιστοποίηση ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου είναι μία 

ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία, με τεράστια σημασία όμως, καθώς επιτρέπει στους 

δημόσιους οργανισμούς να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον. Παράλληλα αποτελεί και μία επιβράβευση για τις προσπάθειες του 

προσωπικού των ίδιων των οργανισμών. Τέλος οι πιστοποιήσεις αποτελούν και μία 

διασφάλιση ποιότητας για τους πολίτες-πελάτες, ενώ συγχρόνως η επιδίωξη απόκτησης 

τους, αποτελεί τη δέσμευση των οργανισμών στη προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δικό του ανεξάρτητο οργανισμό 

πιστοποίησης ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες στο εσωτερικό του. Στην Ελλάδα 

είναι ο ΕΛΟΤ. Παράλληλα με τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 9 του ν. 

3230/2004 και Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΑ ΔΙΠΑ/9381/2006 - ΦΕΚ 

583/Β'/9.5.2006), στην Ελλάδα καθιερώνονται «Ειδικά Βραβεία Δημοσίων 

Υπηρεσιών». 

Όμως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η πιστοποίηση ποιότητας ενός οργανισμού γίνεται 

κυρίως από δύο διεθνή Ινστιτούτα, το ISΟ και το EFQM. 

ISO 9001:2008 

Ο οργανισμός  ISΟ  (International  Organization  for  Standardization)  ή Διεθνής 

Οργανισμός Τυποποίησης, έχει ως μέλη τουλάχιστο 158
5
 εθνικά ινστιτούτα 

τυποποίησης και δημιουργεί εθελοντικούς κώδικες προδιαγραφών (standards), για κάθε 

είδους παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο στόχος του Ινστιτούτου και των μελών 

του είναι, μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

για τους καταναλωτές, η διευκόλυνση της διακίνησης υπηρεσιών-προϊόντων, με τη 

ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας 

(http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100208). 
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Η τυποποίηση αυτών των διαδικασιών, γίνεται με τη συμβολή πληθώρας ειδικών σε 

κάθε τομέα, ενώ ανά χρονικά διαστήματα, τα πρωτόκολλα που δημιουργούνται, 

υπόκεινται σε αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις. 

Το πρότυπο ISO 9000, που αφορά την παροχή υπηρεσιών εν γένει, δημιουργήθηκε από 

μία επιτροπή αποτελούμενη από μία ομάδα 81 συμμετεχόντων εθνικών επιτροπών και 

21 εθνικών επιτροπών με καθεστώς παρατηρητή
6
. Στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος του ISO 

και εθνική συμμετοχή, είναι ο ΕΛ.Ο.Τ. ή Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. 

Το ISO 9001, αποτελεί το πρότυπο που πιστοποιεί την ποιότητα στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση του προτύπου είναι το ISO 9001:2008, αλλά επίκειται 

αναθεώρηση του μέσα στο 2015
7
. Επιπροσθέτως μέσα στο 2014 έχουν δημοσιευθεί και 

τα πρότυπα ISO 18091 και ISO/TS 17582. Το πρότυπο ISO 18091 έχει ως αντικείμενο 

την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ το ISO/TS 17582 αφορά τα εκλεκτορικά σώματα που 

είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και διεξαγωγή εκλογών. Γενικότερα το πρότυπο ISO 

9001 είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να λειτουργεί σε συνεργασία και με άλλα πρότυπα, 

όπως αυτά που αφορούν το περιβάλλον (ISO 14000), ή και μόνο του. 

EFQM 

Το European Foundation for Quality Management, έχει θεσπίσει διαδικασίες 

αξιολόγησης και πιστοποίησης οργανισμών σε θέματα ποιότητας, έχοντας ως στόχο, 

μέσα από τις διαδικασίες αυτές να ενεργοποιηθούν οι οργανισμοί προς το δρόμο της 

διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Παρά 

το ότι τα μέλη του ινστιτούτου, ιδρυτικά και μεταγενέστερα, είναι σχεδόν αποκλειστικά 

οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων, μπορεί το πρότυπο να 

εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. 

Η αξιολόγηση γίνεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου οργανισμού, από ειδική 

ομάδα που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς 

επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς και διαφόρους 

οργανισμούς (www.efqm.org) και όχι από υπαλλήλους του Ινστιτούτου, σε αντίθεση με 

τον ISO και τις εθνικές επιτροπές τυποποίησης. 

Οι διακρίσεις που υπάρχουν είναι : 
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 Committed to Sustainability: Γίνεται μία ολική αξιολόγηση μίας ημέρας, ενός 

οργανισμού και ειδικότερα της στρατηγικής του για τη διατηρησιμότητα ή 

αειφόρο ανάπτυξη του. Αξιολογείται ο οργανισμός στους τομείς Προσωπικό, 

Πλανήτης, Κέρδος και Προϊόντα-Υπηρεσίες. Η διαβάθμιση της αξιολόγησης 

είναι από ένα αστέρι μέχρι τρία. 

 Committed to Excellence: Γίνεται αξιολόγηση του βαθμού αφοσίωσης στην 

επίτευξη της αριστείας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών-προϊόντων. 

Η διαβάθμιση μπορεί να είναι από ένα άστρο ως πέντε άστρα. 

 Recognized for Excellence: Εδώ η αξιολόγηση γίνεται ουσιαστικά από τους 

ανταγωνιστές ενός οργανισμού, ως προς την ωριμότητα του. Η διαβάθμιση 

μπορεί να είναι 3 αστέρια έως 5 αστέρια. 

EFQM Excellence Award: Το ανώτερο βραβείο του Ινστιτούτου, όπου εδώ μετά από 

ενδελεχή έλεγχο του οργανισμού στην έδρα του και εκατοντάδες συνεντεύξεις 

προσωπικού-πελατών, αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που πετυχαίνουν την 

επιχειρηματική αριστεία. Εδώ οι ελεγκτές προτείνουν επιχειρήσεις και μία ανεξάρτητη 

επιτροπή αποφασίζει για το βραβείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδηθεί, δεν 

είναι απλώς ένας οργανισμός να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του αλλά να 

επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα και στο μέλλον. 

Μετά τις δραματικές οικονομικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στην Ελλάδα, αρχικά 

από την ύφεση που ξεκίνησε το 2008 και κατόπιν με την ένταξη της χώρας σε 

πρόγραμμα οικονομικής σταθερότητας, υπό την τριπλή αυστηρή επίβλεψη του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αλλάξει όπως είναι φυσικό το μοντέλο παροχής 

υπηρεσιών. Μάλιστα το μοντέλο αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται και συχνά βίαια. 

Εντούτοις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών-μελών, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει τη δημιουργία δομών ελέγχου ποιότητας 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα υιοθέτησε και πολιτικές που είχαν ως 

στόχο τη βελτίωση τους, εδώ και πολλά χρόνια. Έγινε μία προσπάθεια αποκέντρωσης 

των δομών και της εξουσίας, προς όφελος του πολίτη. 

Η εφαρμογή των σχεδίων Καποδίστρια αρχικά και Καλλικράτη κατόπιν, οδήγησε σε 

δραστική μείωση των τοπικών διοικητικών οντοτήτων (κοινότητες, δήμοι και 

νομαρχίες). Αυτό είχε σας συνεπακόλουθο να γίνει μία αρχική συγκέντρωση των 



 

 
18 

σημείων πρόσβασης για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών (πχ έκλεισαν τα δημαρχεία). 

Στη συνέχεια και για λόγους περιορισμού του κόστους λειτουργίας του δημοσίου, 

εξορθολογισμού της διοικητικής του διάρθρωσης και ανάγκη περιορισμού του 

απασχολούμενου προσωπικού, το σχέδιο Καλλικράτης εφαρμόσθηκε και στους 

δημόσιους οργανισμούς, 

Έτσι είχαμε συγχωνεύσεις εφοριών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αστυνομικών 

τμημάτων, νοσοκομείων και λοιπών κοινωνικών δομών. Το γεγονός αυτό, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, οδήγησε στη δημιουργία δυσκολιών στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, για λόγους είτε αντικειμενικούς όπως η απόσταση 

ανάμεσα στο δημόσιο φορέα και στον τόπο κατοικίας του πολίτη, είτε ποιοτικούς, όπως 

η ύπαρξη ενός μόνο νοσοκομείου ανά νομό (εκτός από Θεσσαλονίκη και Αττική) ή η 

μείωση της αναλογίας γιατρών/πολιτών. 

Οι δυσκολίες αυτές όμως δεν μείωσαν τη σημασία των προσπαθειών που έγιναν το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνοπτικά θα τις παρουσιάσουμε παρακάτω, αλλά 

αντίθετα αύξησαν τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προσπάθειας 

που πρέπει να καταβληθεί από τους δημόσιους φορείς για βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχουν. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

1. Η Έννοια του Έργου 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ώστε να γίνει ο ορισμός του έργου στην 

επιστήμη της διοίκησης-διαχείρισης έργων (Project Management). Ο πιο απλός από 

αυτούς είναι ο ορισμός του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management 

Institute), «μια προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για δημιουργηθεί ένα 

μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία» (PMBOK, 2000). 

Έργο μπορεί να θεωρηθεί εξάλλου μια διαδικασία κατά την οποία ανθρώπινοι, υλικοί 

και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο μοναδικό, για να φέρουν σε πέρας ένα 

κάποιο στόχο, συγκεκριμένων προδιαγραφών, εντός χρονικών και οικονομικών 

περιορισμών, πετυχαίνοντας επωφελής μεταβολές, ορισμένες από σταθερές και 

παραμέτρους (Turner, 2009). 

Κατά μια άλλη εκδοχή έργο επίσης μπορεί να οριστεί μία μοναδική διαδικασία 

δραστηριοτήτων με ορισμένα σημεία αρχής και τέλους η οποία αναλαμβάνεται από 

ιδιώτη ή οργανισμό, για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους, σε ορισμένο 

χρονοδιάγραμμα, κόστος και ποιότητα (BS6079, 2002). 

Έργα και λειτουργίες (λ.χ. μιας επιχείρησης) είναι δύο έννοιες στην επιστήμη της 

Διοίκησης Έργων που αν και συχνά αλληλοκαλύπτονται δεν ταυτίζονται, 

παρουσιάζοντας ομοιότητες και διαφορές. Μοιάζουν για παράδειγμα στο ότι 

διεκπεραιώνονται από ανθρώπους, περιορίζονται από τους διαθέσιμους πόρους 

(περιβαλλοντικούς, οικονομικούς κ.α.) και προγραμματίζονται και οργανώνονται 

εξίσου. Τα έργα συχνά είναι συνώνυμα με την επίτευξη στρατηγικών στόχων μιας 

εταιρείας και διαφέρουν σε σχέση με τις Λειτουργίες διότι είναι μοναδικά και 

προσωρινά. Αντίθετα οι Λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι επαναλαμβανόμενες και 

συνεχιζόμενες (PMBOK, 2000). 
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Παρόλο που κάθε έργο έχει διάφορα παραδοτέα (συγκεκριμένα, μετρήσιμα και 

επικυρωμένα παράγωγα μιας εργασίας π.χ. μια μελέτη) και συμπεράσματα, το κόστος, 

χρόνος και η ποιότητα/απόδοση μπορούν να θεωρηθούν οι βασικές παράμετροι ενός 

έργου. Οι πιο πάνω παράμετροι καλούνται συχνά και άμεσοι στόχοι του έργου ή 

τρίγωνο διαχείρισης του έργου ή τρεις περιορισμοί του έργου. Είναι προφανές το ότι η 

ποιότητα/απόδοση στο αποτέλεσμα ενός έργου αποτελεί βασικότατο διακύβευμα. Όμως 

και το κόστος των εργασιών και ο χρόνος περάτωσης του έργου είναι επίσης 

θεμελιώδη. Για παράδειγμα η ολοκλήρωση ενός έργου οδοποιίας σύμφωνα με τον 

αρχικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές όμως έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού 

διαφέρει πολύ απλά από την ολοκλήρωση του ίδιου έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

και τις προδιαγραφές (Meredith και Samuel Mantel, 2009). 

Η προσδοκώμενη ποιότητα/απόδοση ενός έργου δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από τις 

αρχικές προσδοκίες του πελάτη και είναι ωφέλιμο οι προσδοκίες αυτές να 

ευθυγραμμίζονται με εκείνες του κατασκευαστή του έργου (Meredith και Samuel 

Mantel, 2009). Όπως φαίνεται η ποιότητα/απόδοση του έργου είναι συνάρτηση των 

στόχων του έργου. Παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό κάποιου από τους τρεις 

παράγοντες επηρεάζει την απόδοση στο σύνολό της. 

2. Η Έννοια της Διαχείρισης ενός Έργου 

Με τον όρο διαχείριση έργου καλείται η εφαρμογή γνώσης, ικανοτήτων, εργαλείων και 

τεχνικών στις διαδικασίες ενός έργου ώστε να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου. Η 

διαχείριση ενός έργου υλοποιείται μέσω διαδικασιών όπως: ο προγραμματισμός, η 

εκτέλεση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος. Η ομάδα του έργου διαχειρίζεται τις 

εργασίες του έργου οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν (PMBOK, 2000): 

 Την επίτευξη των απαιτήσεων για χρόνο, κόστος, ρίσκο και ποιότητα. 

 Την σύγκλιση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των συμμετεχόντων. 

 Την αναγνώριση των προδιαγραφών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές διαδικασίες εντός της ομάδας διαχείρισης του έργου 

είναι εκ φύσεως επαναληπτικές. Αυτό μαρτυρά στην ανάγκη υιοθέτησης 

επεξεργασμένων τεχνικών και πρακτικών διαμέσου του κύκλου ζωής του έργου. 

Εξάλλου, όσο καλύτερα γνωρίζεις το έργο τόσο καλύτερα μπορείς να το διαχειριστείς 

(PMBOK, 2000). 
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Ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης είναι να προσπαθεί να συγκλίνει τις ανάγκες των 

εμπλεκομένων φορέων. Η καλή γνώση αυτών των αναγκών είναι σημαντική 

παράμετρος για την επιτυχή διαχείρισης του έργου (Dickson, 2015). 

Επειδή τα έργα είναι μοναδικά εγχειρήματα, περιλαμβάνουν και κάποιο βαθμό 

αβεβαιότητας. Οι οργανισμοί που αναλαμβάνουν έργα συχνά χωρίζουν κάθε έργο σε 

πολλές διαφορετικές φάσεις για να βελτιώσουν την διοίκηση και να πετύχουν καλύτερο 

έλεγχο. Οι διάφορες φάσεις ενός έργου ονομάζονται κύκλος ζωής του έργου (PMBOK, 

2000). Οι φάσεις ενός έργου συνήθως μπορούν να ομαδοποιηθούν σε: 

 Σύλληψη 

 Εκτίμηση 

 Προγραμματισμό 

 Υλοποίηση 

 Κλείσιμο (Dickson, 2015). 

 

Στο τέλος κάθε φάσης και έχοντας ένα ή περισσότερα παραδοτέα αποφασίζεται αν το 

έργο πρέπει να προχωρήσει σε επόμενη φάση και να εντοπιστούν και διορθωθούν λάθη 

με το μικρότερο δυνατό κόστος (PMBOK, 2000). 

Ο κύκλος ζωής του έργου ορίζει τι τεχνικές εργασίες που απαιτούνται σε κάθε φάση 

αλλά και ποιος θα πρέπει να εμπλακεί σε κάθε φάση. Οι περιγραφές του κύκλου ζωής 

των έργων μπορεί να είναι πολύ γενικές έως και πολύ λεπτομερείς. Οι πολύ 

λεπτομερείς μπορεί να απεικονισθούν με διάφορους μορφές (λ.χ. πίνακες, διαγράμματα, 

λίστες) ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία τους (PMBOK, 2000). 
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3. Τα Δημόσια Έργα 

Τα δημόσια έργα αποτελούν έργα υποδομής καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες της 

κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην 

κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσμού και στην αύξηση του εθνικού 

προϊόντος. Είναι πυλώνες ασφάλειας της χώρας και δημιουργούν άνετες συνθήκες 

διαβίωσης για το κοινωνικό σύνολο (Ν1418, 1984). 

Δημόσια έργα από τεχνική άποψη ορίζονται έργα τα οποία εκτελούν δημόσιοι φορείς 

και υπάρχει σύνδεση είτε με το έδαφος, το υπέδαφος, τον υποθαλάσσιο χώρο είτε με 

πλωτά τμήματα κατασκευών με οποιονδήποτε τρόπο (Ν1418, 1984). 

Η σημασία και η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στην ποιότητα 

ζωής των πολιτών επιτελείται μέσω της δημιουργίας των κάθε είδους τεχνικών 

υποδομών και δικτύων για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, της 

κατασκευής εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας και παράλληλα της προστασίας του 

περιβάλλοντος και δημιουργίας άνετων και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης. Επιτελείται 

επίσης δευτερογενώς, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε παραγωγικούς τομείς, 

της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ. 

Στα δημόσια έργα δαπανώνται μεγάλα ποσά και εμφανίζουν μεγάλες ανάγκες 

απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού. Λόγω της σπουδαιότητας και της επιρροής τους 

στην καθημερινότητα των πολιτών μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νομοθεσία που τα 

διέπει καθώς και η σχετική νομολογία (Παπαευαγγέλου, et al., 2004). 

Θέματα που άπτονται της διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων έργων 

ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85, όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. Επιπλέον για έργα αρμοδιότητας Περιφερειών 

εφαρμόζεται το ΠΔ 131/98, για Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το ΠΔ 186/96 και για 

ΟΤΑ το ΠΔ 171/87. 

Για θέματα σχετικά με την εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων έχουν εφαρμογή ο Ν 

716/77, το ΠΔ 696/74, η Εγκύκλιος 37/95 και η Εγκύκλιος 27/97. 

Για θέματα σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας καθώς και ποιοτικών 

ελέγχων βρίσκουν εφαρμογή το Άρθρο 12 του ΠΔ 334/00, το ΠΔ 428/95, όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ 81/99, ΑΥΕθνΟικΠΕΧΩΔΕ Δ17Α/10/16/Φ.Ν. 380/1998, 



 

 
23 

ΑΥΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕΠΠ/οικ. 502/13.10.2000, ΑΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001, 

ΑΥΠΕΧΩΔΕ Δ14/43309/2001, Αποφ. ΔΕΕΠΠ 4/01 (ΟΕΜΚ-Β-2.0, 2002). 

4. Δημόσια Έργα Οδοποιίας 

Σήμερα τα έργα οδοποιίας ενέχουν μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και δυσκολίας με 

αποτέλεσμά να απαιτείται πλειάδα επιστημόνων και μηχανικών από διαφορετικές 

ειδικότητες για την πετυχημένη μελέτη και κατασκευή τους. Σε ότι αφορά την φάση 

του προγραμματισμού αυτός απαιτεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πλαίσιο κανονισμών που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προεδρικά διατάγματα, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις 

κ.α. (Παπαπαναγιώτου, 2013). 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός των έργων οδοποιίας αποτελεί συναρμοδιότητα του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση της μελέτης διαφοροποιείται 

ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει το εκάστοτε έργο οδοποιίας. Έτσι, για περιπτώσεις 

αυτοκινητοδρόμων υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του 

αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών. Για περιπτώσεις έργων οδοποιίας που 

κατατάσσονται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον) η 

ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών έχει στην αρμοδιότητα της την εκπόνηση, επίβλεψη 

και έγκριση των μελετών. 

Σε ότι αφορά έργα οδοποιίας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ως αρμόδια αρχή για την 

εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση των μελετών θεωρείται η τοπική Περιφέρεια και 

ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 

3852/2010. 

Αναφορικά με έργα οδοποιίας του δημοτικού οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένων 

αγροτικών οδών η εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα του οικείου δήμου και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού. Παρόλα 

αυτά, σε περιπτώσεις έργων συνολικού κόστους υψηλότερου των πέντε εκατομμυρίων 

€ η έγκριση των μελετών εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έργων, ενώ για έργα συνολικού κόστους υψηλότερου των δεκαπέντε εκατομμυρίων € 
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απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα της Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5. Διασφάλιση Ποιότητας στη Διαχείριση Έργων 

Κύριος αντικειμενικός σκοπός των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας είναι η πρόληψη 

και όχι απλά ο εντοπισμός προβλημάτων ποιότητας. Χαρακτηριστικό όλων των 

συστημάτων αυτών είναι η διαρκή προσπάθεια για βελτίωση. 

Αποτέλεσμα της χρήσης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι: 

 Η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Η βελτίωση του προϊόντος, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. 

 Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών. 

 Η άριστη επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών διαδικασιών. 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία στην θεωρία Διαχείρισης και Διοίκησης 

Ποιότητας κυριαρχούν δύο μοντέλα: 

 Μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 Μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000 

6. Ωρίμανση Ενός Δημόσιου Έργου 

Ως ωρίμανση μπορεί να οριστεί όλη η διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις κάποιου 

έργου από την σύλληψη ως την έναρξη της κατασκευής. Περιλαμβάνει τα στάδια του 

σχεδιασμού, της μελέτης, των ερευνών και των αδειοδοτήσεων και αποτελεί όλη εκείνη 

την αναγκαία προκαταρκτική περίοδο από την αίτηση απόφαση έως την δημοπράτηση 

και το ξεκίνημα της απρόσκοπτης υλοποίησης του έργου (Παπαπαναγιώτου, 2013) 

(Στραβοδήμου, 2013). 

Η φάση ωρίμανσης ξεκινάει από το γενικό προγραμματισμό, την σχεδίαση, την 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 

και τελικά καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία διακρίνεται από το πλήθος των απαιτούμενων 

εγκρίσεων, όπως και από την πληθώρα των εμπλεκομένων φορέων – υπηρεσιών οι 

οποίοι γνωμοδοτούν ή εγκρίνουν αντίστοιχες ενέργειες. 
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Με βάση την έως τώρα εμπειρία σε θέματα που αφορούν στο σύστημα παραγωγής 

Δημοσίων Έργων, έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων οφείλονται στην ελλιπή προετοιμασία του 

έργου κατά τη φάση ωρίμανσής του. (Μεταξιώτου,2016) 

Τα έργα οδοποιίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, άπτονται πολλών παραμέτρων και 

απαιτούν πολλές ειδικότητες επιστημόνων για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, ο 

προγραμματισμός τους διέπεται από ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο, που 

περιλαμβάνει εγκυκλίους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κ.α. 

Επιπλέον, τα έργα οδοποιίας ως έργα υποδομής με σημαντικότατες επιπτώσεις στην 

οικονομία, προκαλούν το άμεσο ενδιαφέρον της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. 

Διακριτά στάδια ωριμότητας ενός έργου μπορεί να είναι η έκδοση μιας Υπουργικής 

Απόφασης για την ίδρυση Οργανισμού που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου ή η 

υπογραφή μιας Σύμβασης με το Φορέα υλοποίησης, ή η έγκριση της Οριστικής 

Μελέτης ενός έργου κλπ. 

Με βάση το Ν. 3155/55 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» καθορίζονται οι 

Εθνικές –Επαρχιακές Οδοί, δίνονται δηλαδή τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, 

ορίζεται η διαδικασία καθορισμού τους (οι Εθνικές και οι Επαρχιακές Οδοί 

καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εφάπαξ εκδοθεισόμενων), καθώς και οι 

αρμοδιότητες των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 

Οι Εθνικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από το Κράτος 

δια των Υπηρεσιών Δημόσιων Έργων (Διανομαρχιακές Υπηρεσίες, τ.ΠΥΔΕ, ΔΕΚΕ). 

ΟΙ Επαρχιακές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τα 

Ταμεία Οδοποιίας των Νομών (Νομαρχιακά Ταμεία – ΔΤΥΝ). Οι Δημοτικές – 

Κοινοτικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τους οικείους 

Δήμους – Κοινότητες. (Χανδάνος, 2009). 

Ο προγραμματισμός ενός έργου οδοποιίας πραγματοποιείται με κοινή απόφαση και 

είναι κοινή αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομίας και του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. 

Ο Χανδάνος (2009) σημειώνει πως η μελέτη ενός έργου οδοποιίας εκπονείται σε δύο 

έως και πέντε φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία του οδικού έργου και ανάλογα με τις 
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συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά 

του έργου. 

Για την ωρίμανση ενός έργου οδοποιίας θα πρέπει στο στάδιο της μελέτης, προκειμένου 

το έργο να δημοπρατηθεί να συνταχθούν τα επόμενα: 

 Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων. 

 Μελέτη Σκοπιμότητας όπου αποτελεί την ανάλυση των λειτουργικών, 

οικονομικών και τεχνικών πτυχών του Έργου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το κατά 

πόσο είναι εφικτή και αποτελεσματική η υλοποίησή του. 

 Κατάλογος απαιτούμενων μελετών (Υδραυλικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές 

Μελέτες, κτλ). 

 Εκτίμηση δαπανών. 

Στην συνέχεια πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι νομιμότητας των διαδικασιών 

δημοπράτησης, της υπογραφής της σύμβασης του έργου προκειμένου να ξεκινήσει η 

κατασκευή του. 

Προκειμένου για δημόσια έργα, ο Κύριος του Έργου ή Εργοδότης είναι το Δημόσιο ή 

άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η 

Σύμβαση ή κατασκευάζεται το Έργο. 

Ανάδοχος Μελετητής είναι ο Μελετητής (φυσικό πρόσωπο ή μελετητική εταιρία), στον 

οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η μελέτη ενός Έργου. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του 

Φορέα Κατασκευής του Έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και 

διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 

Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του 

έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου. 

Το Τμήμα Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ) είναι το ανώτατο 

γνωμοδοτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που αποφαίνεται επί 

παντός θέματος που αφορά σε μελέτες δημοσίων έργων, αναθέσεις, κανονισμούς, 

προδιαγραφές μελετών κλπ., ενώ το εκάστοτε θέμα το εισηγείται ο αρμόδιος 

Διευθυντής. 
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Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη γνωμοδότηση θεμάτων έργων, μελετών και 

υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. 

 

Η ωρίμανση ενός έργου είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει 

πλήθος εγκρίσεων από εμπλεκόμενους φορείς που γνωμοδοτούν για επιμέρους φάσεις 

του έργου που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (Στραβοδήμου, 2013). 
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Κεφάλαιο 3
ο
  

1. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Η ∆.Ο.Π. (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) σαν νέος τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων, 

ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην πράξη από το 1949, από την Ένωση Ιαπώνων 

Επιστημόνων οι οποίοι είχαν άμεσο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Το εν 

λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε και στις ΗΠΑ, με χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων 

και συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980. Λίγο αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και 

στην Ευρώπη. 

«Ολική» καλείται γιατί προτείνει την εμπλοκή όλων των συντελεστών της επιχείρησης 

και ιδιαίτερα των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και «ποιότητα», γιατί 

θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης, όχι το κέρδος με τη στενή 

έννοια του όρου, αλλά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη ως εκ τούτου τον πελάτη. Ως μια σύγχρονη και 

διαφορετική σε σχέση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις φιλοσοφία, εισάγει καινοτομίες 

οι οποίες αναφέρονται τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την 

ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης. 

Οι καινοτομίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Ο ρόλος της διοίκησης και ο ρόλος των εργαζομένων Σε σχέση με τη διοίκηση 

οι αναφερθείσες καινοτομίες σχετίζονται με την αυτοδιαχείριση, τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή των εργαζομένων 

στα κέρδη. αλλάζουν έτσι τους παραδοσιακούς ρόλους των διευθυντών όπου οι 

λειτουργίες ελέγχου και λήψης αποφάσεων των managers περιορίζονται, ενώ 

αντίθετα ο ρόλος των εργαζομένων αναβαθμίζεται. Αυτό, κάνει τους 

εργαζόμενους να νιώθουν την επιχείρηση εν μέρει δική τους με αποτέλεσμα να 

δουλεύουν με περισσότερο ζήλο. 

 Ο συντονισμός και η ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ως προς το 

συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, 

διαμορφώνονται σήμερα οι εξής αλλαγές: Η εστίαση του ενδιαφέροντος της 

επιχείρησης στους πελάτες προσδίδει στην επιχείρηση εξωστρέφεια, δηλαδή 

έναν εξωτερικό προσανατολισμό και στόχο, τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει 
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κάθε τμήμα της. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα μέτρησης και 

βελτίωσης διεργασιών, όπως π.χ. πωλήσεων, marketing, χρηματοοικονομικών 

κ.τ.λ.. Η εστίαση στους πελάτες δεν παρέχει μόνο ένα στόχο, αλλά και ένα 

μηχανισμό ενοποίησης των διεργασιών, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα 

προμηθευτή-καταναλωτή. Συνδέεται έτσι ο ποιοτικός έλεγχος και η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας με τον όλο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. 

Επιπλέον, η επιχείρηση κερδίζει το σεβασμό των πελατών, με αποτέλεσμα αυτοί 

να προτιμούν την εν λόγω επιχείρηση. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) Γνωστή επίσης και ως TQM Total Quality 

Management, είναι ένας σχετικά νέος τρόπος διοίκησης. Δηλαδή μία νέα προσέγγιση 

για την αποτελεσματική ανάπτυξη μιας επιχείρησης και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Αυτό ισχύει για επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για 

τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αν και εμείς θα εστιάσουμε 

στον ιδιωτικό τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Υπήρχαν διάφοροι γκουρού στο πεδίο της Διοίκησης Ποιότητας, όπως οι πρωτοπόροι 

Deming και Juran (ΗΠΑ), Ishikawa (Ιαπωνία), και πιο πρόσφατα ο Baldridge (ΗΠΑ) 

του οποίου το όνομα δόθηκε στους αποδέκτες του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας των 

(ΗΠΑ). Υπάρχουν επίσης και τα Καναδικά Βραβεία Υπεροχής, αλλά και το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας (EQM Award). 

Ο πλέον εύκολος τρόπος για να έρθει κανείς σε επαφή με το θέμα, είναι η επεξήγηση 

των ακόλουθων τριών ορών:  

 Διοίκηση: Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος διοικεί ή διαχειρίζεται την 

επιχείρηση, το σύστημα και τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας που 

καθορίζει την επιτυχία του. 

 Ολική: Υπονοεί το να λαμβάνονται υπόψη, αν είναι δυνατό, όλοι οι παράγοντες 

που άπτονται της ποιότητας. 

 Ποιότητα: Είναι ένας από τους πιο ευρέως παρεξηγημένους όρους αφού οι 

άνθρωποι τον χρησιμοποιούν για να δηλώσουν «υψηλή ποιότητα» ή «υπεροχή» 

ή ακόμα και «αξιοπιστία». Παρόλα αυτά, η ποιότητα είναι αρκετές φορές πολύ 

στενά συνδεδεμένη με διάφορες απαιτήσεις ή προδιαγραφές που απευθύνονται 

στους καταναλωτές. 
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια ευρεία προοπτική που περιλαμβάνει πολλούς 

τομείς όπως παραδείγματος χάριν την διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, τις 

συνολικές ποιοτικές υπηρεσίες και δημιουργεί αξία μέσω της εξασφάλισης ποιότητας 

(Neely). Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί, μερικές φορές διαφορετικοί, τρόποι να 

εξηγηθεί η ποιότητα, μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Εντούτοις., η γενική ιδέα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει να κάνει 

κυρίως με την εξασφάλιση της ποιότητας και την ποιοτική εξέλιξη (Sobek και 

Jimmerson, 2004). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εστιάζει σε πολλές και διαφορετικές πτυχές της 

ποιοτικής διαχείρισης, δεδομένου ότι έχει να κάνει με "... τις πολιτικές, τις διαδικασίες 

και τις ενέργειες μέσω των οποίων η ποιότητα διατηρείται και αναπτύσσεται" (Sobek και 

Jimmerson, το 2004). Προτείνεται ότι η διαδικασία σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει 

αντιληπτή ως δύο σχετικές υποδραστηριότητες, μια που έχει σχέση με τη διαχείριση για 

την ποιότητα και μια άλλη με την ποιοτική διαχείριση (Sullivan και Miller, 2003). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, χρησιμοποιείται στρατηγικά για να αναλύσει τις 

στρατηγικές πρωτοβουλίες μιας οργάνωσης και των κύριων διαδικασιών που οι 

επιχειρήσεις έχουν αποφασίσει να εκτελέσουν προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι 

πρωτοβουλίες. Σε σχέση με εκείνους διάφορες έρευνες, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ενσωματώνει την πεποίθηση ότι υπάρχει μια καλά τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει 

να κάνει με την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που εξετάζεται και για να 

είναι αποτελεσματική πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για τις στρατηγικές και τις 

ενέργειες που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση (de Coninck-Smith 1991). 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών, οι σχετικές διαδικασίες, περιλαμβάνουν τη διαχείριση 

πελατών, το σχέδιο της αξιολόγησης των υπαλλήλων, την διαμόρφωση της διοικητικής 

προόδου των διαδικασιών και όλες απαιτούν προσεκτική ανάλυση. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας δίνει πρακτική έμφαση μέσω των συστημάτων αξιολόγησης υπαλλήλων και 

την ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας και προσαρμογής 

στις επιχειρηματικές ανάγκες του οργανισμού (Mizikaci, 2006). 

Ως βασικό προσανατολισμό η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει την καλύτερη δυνατή 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η έννοια του πελάτη είναι διευρυμένη, 

ώστε να καλύπτει και τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης. 



 

 
31 

 Εξωτερικοί πελάτες: Είναι οι τελικοί καταναλωτές και χρήστες των προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

 Εσωτερικοί πελάτες: Είναι τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, 

άμεσα ή έμμεσα, συμβάλλουν στη δημιουργία των προϊόντων και επηρεάζουν 

την προσφερόμενη ποιότητα μέσα στην επιχείρηση. 

2. Λόγοι Υιοθέτησης Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Η διοίκηση μπορεί να οδηγηθεί στην αξιολόγηση και υιοθέτηση της ΔΟΠ, όταν 

συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 Ανάγκη επιβίωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης σε μία έντονα ανταγωνιστική 

και κορεσμένη διεθνή αγορά. 

 Αδυναμία άλλων γνωστών συμβατικών προσεγγίσεων για τη διασφάλιση της 

ποιότητας. 

 Αποτελεσματικότητα ‘μηχανικών διαδικασιών’. 

Χωρίς τη σωστή εστίαση της συνολικής προσπάθειας στον ανθρώπινο παράγοντα, 

καθώς επίσης και στις διαδικασίες παραγωγής και υποστήριξης, είναι αδύνατο να 

πετύχουμε σημαντικά, μακροπρόθεσμα οφέλη, σε ένα εργασιακό κλίμα που οι 

εργαζόμενοι νιώθουν ότι εξαναγκάζονται να ακολουθούν μηχανικά προαποφασισμένες 

διαδικασίες. Είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η πρωτοβουλία της διοίκησης σε μία 

επιχείρηση να εφαρμόσει ένα νέο τρόπο μάνατζμεντ, όπως η ΔΟΠ, έχει νόημα μόνο 

εφόσον αυτή επιθυμεί βελτιώσεις για επιβίωση και ανταγωνιστικότητα με μακροχρόνια 

προοπτική. Όταν το εργασιακό κλίμα είναι αρνητικό και η ανάγκη για βελτιώσεις 

γίνεται για βραχυπρόθεσμα και ευκαιριακά μόνο οφέλη, η προσπάθεια αυτή είναι 

μάταιη. 

3. Αντικειμενικοί Σκοποί Υιοθέτησης των Αρχών της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή της ΔΟΠ στηρίζεται στη πεποίθηση ότι με το νέο 

τρόπο μάνατζμεντ η επιχείρηση θα είναι σε θέση να γίνει πιο αποτελεσματική ή στην 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Οι αντικειμενική σκοποί που εξυπηρετούνται με 

την εφαρμογή της ΔΟΠ είναι κατ’ αρχάς «η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη». Σε 

ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η επιβίωση κάθε επιχείρησης εξαρτάται από την 

ικανότητα της να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Η 
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ικανότητα για να προσελκύσει και ιδιαίτερα για τη διατήρηση πελατών εξαρτάται 

καθοριστικά από την ποιότητα του πακέτου «προϊόν – εξυπηρέτηση». Η ευχέρεια των 

πελατών να επιλέγουν για συγκρίσιμη τιμή την καλύτερη ποιότητα, προκαλεί έντονη 

πίεση στις επιχειρήσεις για συνεχείς βελτιώσεις για να ικανοποιήσουν τις συνεχώς 

αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών τους. 

Η διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το κόστος 

λειτουργίας της είναι άλλος ένας σκοπός της ΔΟΠ. Ο σκοπός αυτός είναι 

πραγματοποιήσιμος με τη μείωση κάθε μορφής σπατάλης και με τον περιορισμό κάθε 

είδους αποθέματος σε πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα και τελικά προϊόντα.  

Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες και εξέλιξη στις αναγκαίες 

προσαρμογές. Ο σκοπός αυτός απαιτεί αλλαγές προϊόντων και διαδικασιών και αλλαγές 

σε ότι αφορά τις τάσεις τις αγοράς.  

Η συμπίεση του χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών. Όσο πιο γρήγορα ικανοποιούνται 

οι παραγγελίες των πελατών, τόσο μεγαλύτερη αξία προσφέρει η επιχείρηση. Η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Μέχρι 

τώρα η κυρίαρχη αντίληψη για τη διοίκηση είναι ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνται για 

να εκτελούν τις προβλεπόμενες για την κάθε θέση δραστηριότητες, με βάση τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες για τις οποίες επιλέχθηκαν. 

Η διοίκηση, δηλαδή, σκέφτεται, προγραμματίζει, ελέγχει κι αξιολογεί, ενώ οι 

εργαζόμενοι εκτελούν. Η νοοτροπία αυτή αφήνει αναξιοποίητη την μεγάλη πείρα, τη 

κρίση και δημιουργικότητα των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει καθημερινά κάθε επιχείρηση. Η αναγνώριση του ανθρώπινου παράγοντα 

ως του πιο πολύτιμου συντελεστή στην παραγωγική διαδικασία και η φροντίδα για την 

αναγνώριση του ανθρώπινου παράγοντα ως του πιο πολύτιμου συντελεστή στην 

παραγωγική διαδικασία και η φροντίδα για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του με 

διεύρυνση του ρόλου των εργαζομένων και τη συστηματική και συνεχή εκπαίδευση 

έχει αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

4. Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Διάφορα θεωρητικά μοντέλα αναπτύχθηκαν για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

φιλοσοφίας. Ένα μοντέλο ποιότητας αποτελεί οδηγό που βοηθά στελέχη και 
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υπαλλήλους να προσαρμοστούν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους σε ένα κοινό 

στόχο. Μοντέλα Ολικής Ποιότητας υπαγορεύονται από πολλούς ειδικούς και 

οργανισμούς και δεν έχουν κατ’ ανάγκην παρόμοια μορφή. Οι διαφορές τους 

αιτιολογούνται από: 

 Τις διαφορετικές εμπειρίες και εξειδίκευση των λεγόμενων «Γκουρού» της 

ποιότητας. 

 Το χώρο εφαρμογής τους (κατασκευές ή υπηρεσίες). 

 Τα ιδιαίτερα προβλήματα της επιχείρησης (ισχυρά ή ανεπαρκή συστήματα, 

ικανοποιητική ή μη νοοτροπία της διοίκησης και συμμετοχή του προσωπικού. 

Μοντέλα Ολικής Ποιότητας υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι θεσμοί: Το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας του EFQM και το βραβείο M. Baldridge, αλλά και 

αυθεντίες του είδους, όπως οι Philip Crosby, dr. J. Juran, J. Oakland και άλλοι. 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Οι διαδικασίες είναι τα μέσα με τα οποία η επιχείρηση ελέγχει και αξιοποιεί τα ταλέντα 

των ανθρώπων της για να παράγει αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες και οι 

άνθρωποι είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες παράγουν αποτελέσματα. Σε γραφική 

απεικόνιση αυτή η αρχή εμφανίζεται ως εξής: 

 

Αυτό το μοντέλο αναπτύχθηκε σαν ένα πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διοίκησης Ποιότητας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ποιότητα. Ουσιαστικά το 
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μοντέλο μας λέει ότι: Η ικανοποίηση των πελατών, η ικανοποίηση των υπαλλήλων και 

οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο επιτυγχάνονται μέσω της καθοδήγησης της 

ηγεσίας, της πολιτικής και στρατηγικής, της διοίκησης των ανθρώπων, των πόρων και 

των διαδικασιών, που οδηγούν τελικά σε τέλεια επιχειρηματικά αποτελέσματα. 

Καθένα από τα 9 στοιχεία που αναφέρονται στο μοντέλο αυτό, είναι ένα κριτήριο το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της προόδου της επιχείρησης προς 

τη Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας. 

 Ηγεσία 

 Πολιτική και στρατηγική 

 Διοίκηση ανθρώπων 

 Πόροι 

 Διαδικασίες 

 Ικανοποίηση των ανθρώπων 

 Ικανοποίηση πελατών 

 Επίδραση στο κοινωνικό σύνολο 

 Επιχειρηματικά αποτελέσματα 

Μοντέλο Oakland 

O J. Oakland, καθηγητής του πανεπιστημίου του Bradford, θεωρεί ότι η ποιότητα 

πρέπει να καλύπτει συνοπτικά τις εξής προτεραιότητες: 

 Αναγνώριση των πελατών της εταιρείας και εντοπισμό των αναγκών τους. 

 Δημιουργία προδιαγραφών προϊόντων που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών. 

 Έλεγχο και βελτίωση των διαδικασιών. 

 Καθιέρωση συστημάτων ποιότητας. 

 Καθορισμό πολιτικής ποιότητας συνδυασμένης με υποκίνηση και εκπαίδευση 

προσωπικού από την Διοίκηση. 

 Ενδυνάμωση (empowerment) των στελεχών κάθε επιπέδου ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός προγράμματος Ολικής Ποιότητας. 

Πυρήνας ενός προγράμματος Ολικής Ποιότητας είναι, κατά τον Oakland, η σχέση 

πελάτη-προμηθευτή και ο έλεγχος των διαδικασιών που παρεμβαίνουν σε κάθε 

συναλλαγή. 
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Ο καθηγητής Oakland, θεωρεί ότι οι απόψεις των διαφόρων «Γκουρού» μπορούν να 

συνοψισθούν σε μια πολιτική ποιότητας 10 σημείων: 

 Σταθερή και διαρκής δέσμευση προς τη συνεχή βελτίωση. 

 Κουλτούρα της εταιρείας, που εκφράζεται με το «κάνε το σωστά με την πρώτη 

φορά». 

 Εκπαίδευση όλου το προσωπικού στην κατανόηση της αλυσίδας πελάτη-

προμηθευτή. 

 Εισαγωγή της έννοιας του «ολικού κόστους». Κατά τον Oakland, μια θεσμική 

αλλαγή δεν κρίνεται μόνον ως προς τις οικονομικές της επιπτώσεις αλλά και ως 

προς τις συνολικές της επιπτώσεις. 

 Συνεχής βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών. 

 Σύγχρονες μέθοδοι εποπτείας και εκπαίδευσης. Ο φόβος δεν έχει θέση σε μια 

εταιρεία ποιότητας. 

 Κατάργηση διατμηματικών στεγανών (βελτίωση διαδικασιών επικοινωνίας, 

ομαδικής εργασίας). 

 Κατάργηση: 

 Στόχων χωρίς συνέπεια. 

 Προδιαγραφών που βασίζονται μόνο σε αριθμούς. 

 Εμποδίων για τον εργαζόμενο να έχει και να χαίρεται την «ιδιοκτησία» 

μιας επιτυχίας. 

 Ασάφειας εντολών. 

 Συνεχής ανάπτυξη ειδικευμένων στελεχών μέσω εκπαίδευσης. 

 Συστηματική επιδίωξη της Ολικής Ποιότητας. 
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Το Αμερικάνικο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge 

Το πλέον έγκυρο Βραβείο Ποιότητας στις ΗΠΑ, αλλά και ένα από τα πιο έγκυρα 

παγκοσμίως, είναι το βραβείο Malcolm Baldridge. 

Η αυστηρότητα με την οποία ελέγχονται οι υποψήφιες για το βραβείο αυτό εταιρείες 

του προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη. 

 Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια Baldridge έχουν φιλόδοξους στόχους 

ποιότητας και εφαρμόζουν συστήματα οριοθέτησης, (benchmarking). 

 Έχουν αποκαταστήσει, κάθε δυνατό τρόπο, επικοινωνία με τους πελάτες τους. 

 Έχουν προσανατολισμό προς σαφώς διατυπωμένους ποσοτικούς στόχους. 

 Επενδύουν δυναμικά στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού τους. 



 

 
37 

5. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην 

αγορά. Κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για γραφειοκρατικά συστήματα που 

αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν εργασία σε Συμβούλους, Επιθεωρητές και 

Υπευθύνους Ποιότητας. Η πλειοψηφία ωστόσο πιστεύει πως ένα καλό Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας όταν εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται σαν «επιχειρησιακό 

εργαλείο» θα ωφελήσει τον οργανισμό στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, της 

ικανοποίησης του πελάτη, της εσωτερικής του επίδοσης και ειδικότερα στην αύξηση 

της κερδοφορίας. 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να θεωρείται σαν ένα Επιχειρησιακό 

Εργαλείο. Σκοπός του είναι να καθορίσει και να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

εφαρμογή της καλύτερης πρακτικής οργάνωσης και λειτουργίας, η οποία θα οδηγήσει 

στην εκπλήρωση των απαιτήσεων, την Διαρκή Βελτίωση της αποδοτικότητας του 

οργανισμού και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

Τα πρότυπα συστημάτων ποιότητας υφίστανται εδώ και πολύ καιρό. Το 1962 η NASA 

εξέδωσε το πρότυπο το NPC 200-2, στο οποίο καθορίζονταν προδιαγραφές για 

εργολάβους προγραμμάτων διαστημικής τεχνολογίας. Αυτό οδήγησε στην σύνταξη του 

Αμερικάνικου προτύπου MIL-Q-9858 το οποίο δημοσιεύτηκε το 1963. 

Με βάση αυτό το πρότυπο, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (M.O.D.) συνέταξε το 

δικό της πρότυπο DEF-Stan 05-08, το 1970. 

Περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων πραγματοποιήθηκε από το BS 4891 «Οδηγός 

Διασφάλισης Ποιότητας». 

Μετέπειτα, το BS 5750 υιοθετήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και 

δημοσιεύτηκε σε διεθνές επίπεδο ως σειρά προτύπων ISO 9000, το 1987. Τα πρότυπα 

της σειράς ISO 9000, ακολούθησαν την μορφή του BS 5750/1979, το οποίο και 

επανεκδόθηκε ως BS 5750/1987. 

H διαρκής βελτίωση του προτύπου συνεχίστηκε και το 1994 το πρότυπο επανεκδόθηκε 

ως ISO 9001:1994 (γνωστό στην Αγγλία και ως BS EN ISO 900). Στη χώρα μας τα 

πρότυπα αυτά αναγνωρίζονται ως σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000. 
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Το πρόγραμμα βελτίωσης συνεχίζεται και σήμερα έχουμε τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9000/2008. 

Το πρωτόκολλο του ISO απαιτεί ανασκόπηση όλων των προτύπων το λιγότερο κάθε 

πέντε χρόνια από την έκδοσή τους. Η διαδικασία αναθεώρησης είναι υπευθυνότητα της 

Τεχνικής Επιτροπής 176 (Technical Committee TC-176) του οργανισμού ISO. H 

έκδοση του 2000 είναι η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να προσθέτουν αξία 

στις δραστηριότητες τους και να βελτιώνουν διαρκώς την απόδοση του Οργανισμού. 

H έκδοση του 2008 δεν περιλαμβάνει καινούργιες απαιτήσεις. Στοχεύει κυρίως σε 

κοινή ευθυγράμμιση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με τις ειδικές ανάγκες του 

κάθε οργανισμού και αντανακλά καλύτερα τον τρόπο, με τον οποίο οι οργανισμοί θα 

πρέπει να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους (προσέγγιση ως Διεργασία). 

Η οικογένεια των προτύπων ISO 9000 έχει αναπτυχθεί με σκοπό να βοηθήσει 

οργανισμούς, κάθε τύπου και μεγέθους, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Τα πρότυπα βασίζονται στο 

διεργασιο-κεντρικό μοντέλο διαχείρισης. 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε οκτώ (8) Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας, που 

αντιπροσωπεύουν την καταλληλότερη πρακτική για τη διαχείριση ενός οργανισμού. Οι 

8 Αρχές έχουν σχεδιασθεί ώστε να διευκολύνουν τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης 

διεγείροντας τη βελτίωση της επίδοσης. Απώτερος σκοπός, είναι η αύξηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού ώστε αυτός να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών του (τώρα και στο μέλλον). 

Το πρότυπο ISO 9001:2000 καθορίζει τις απαιτήσεις για συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας, από οργανισμούς, που θέλουν να επιδείξουν ικανότητα να παρέχουν 

προϊόντα, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμόσιμες 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

To ISO 9004:2000 παρέχει οδηγίες για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, 

περιλαμβάνοντας τις διεργασίες για συνεχή βελτίωση, οι οποίες συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των πελατών του οργανισμού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 
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Το ISO 9000:2000 περιγράφει τις θεμελιώδεις έννοιες του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας και περιγράφει την ορολογία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Αποτελεί συνένωση των ISO 9001:1994 και ISO 8402:1994. 

Το ISO 19011 παρέχει οδηγίες για την διαχείριση και διεκπεραίωση επιθεωρήσεων 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Αποτελεί συνένωση των υπαρχόντων προτύπων ISO 10011, ISO 14010, ISO 14011 και 

ISO 14012. 

Το πρότυπο ISO 9001 ενθαρρύνει την υιοθέτηση της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης 

στη διαχείριση της ποιότητας. Οι οργανισμοί αξιολογούνται και πιστοποιούνται μόνο 

ως προς το πρότυπο ISO 9001 (δεν υπάρχουν πλέον τα πρότυπα ISO 9002 και ISO 

9003). 

Το πρότυπο ISO 9004 παρέχει οδηγίες για ένα ευρύτερο πεδίο αντικειμενικών σκοπών 

ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να βελτιωθεί συνολικά η επίδοση του 

οργανισμού. Αυτό το πρότυπο δεν είναι οδηγός εφαρμογής του ISO 9001 και δεν 

προορίζεται για πιστοποίηση ή συμβατική χρήση. 

Το πρότυπο ISO 9004 είναι το ήμισυ ενός συγκροτημένου ζεύγους προτύπων. To ISO 

9001 ξεκάθαρα περιγράφει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του 

οργανισμού που θέλει να επιδείξει την ικανότητα του να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

πελατών. Το ISO 9004 στοχεύει πέρα από το ISO 9001, προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης ενός ευρύτερου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σχεδιασμένο να 

απευθύνεται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, ιδιοκτήτες, 

εργαζόμενους, κοινωνικό σύνολο). 

Ο βασικός σκοπός του συγκροτημένου ζεύγους, είναι η συσχέτιση σύγχρονων 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με τις πραγματικές διεργασίες και δραστηριότητες 

του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της συνεχούς βελτίωσης 

και της επίτευξης της ικανοποίησης του πελάτη. 

Το ISO 9004 περιλαμβάνει επιπλέον και ένα πρότυπο αυτοαξιολόγησης. Αυτό 

βασίζεται στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του European Foundation for 

Quality Management (EFQM). 
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Οι αρχές που διευκολύνουν την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000, είναι μεταξύ 

άλλων: 

 Δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών και 

σε κάθε μεγέθους οργανισμό. 

 Απλότητα στη χρήση, ξεκάθαρο στην γλώσσα, εύκολο στην μεταγλώττιση και 

εύκολο στην κατανόηση. 

 Ικανότητα να συνδέει τα συστήματα διαχείρισης με τις επιχειρησιακές 

διεργασίες. 

 Πρόβλεψη ως «βατήρας» προς τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση του 

πελάτη. 

 Συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 14001. 

 Ανάγκη για σταθερή βάση απευθυνόμενη στις βασικές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του οργανισμού σε εξειδικευμένα πεδία όπως αεροναυπηγική, 

αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες και άλλα. 
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Κεφάλαιο 4
ο
 

1. Η Ποιότητα Ενός Κατασκευαστικού Έργου σε Ο.Τ.Α. 

Με τον όρο ποιότητα ενός έργου και ειδικότερα ποιότητα ενός τεχνικού έργου 

εννοούμε την ικανότητα του να παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών που να ικανοποιούν 

συγκεκριμένες, καθορισμένες από τις προδιαγραφές και συνεπαγόμενες από τη 

νομοθεσία, ανάγκες των χρηστών του, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με 

ένα επιθυμητό κόστος. 

Οι λειτουργίες οι οποίες θα παρέχει το έργο, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους θα 

παρέχονται, καθορίζονται κατά το στάδιο σχεδιασμού του έργου και οφείλουν να 

καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις του ΚτΕ. 

Οι απαιτήσεις αυτές έχουν σχέση με: 

 την αντοχή, 

 την ανθεκτικότητα (φθορά στη διάρκεια του χρόνου), 

 την οικονομία, 

 τη λειτουργικότητα, 

 την ασφάλεια, 

 την συντηρησιμότητα, 

 την αισθητική αλλά και 

 τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έννοια «ποιότητα του έργου» αφορά:  

 την ποιότητα της μελέτης και της κατασκευής, αλλά καλύπτει και  

 την ποιότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείρισή του και 

 την ποιότητα των εξυπηρετήσεων που αναμένουν οι χρήστες από το 

συγκεκριμένο έργο. 

2. Η Οργάνωση της Ποιότητας Ενός Κατασκευαστικού Έργου 

Σε γενικότερο πλαίσιο, «Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου», είναι το έγγραφο στο οποίο 

περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η ποιότητα σε κάθε στάδιο 

υλοποίησης του τεχνικού έργου. 
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Περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές:  

 την Πολιτική Ποιότητας του Αναδόχου, 

 βασικές πληροφορίες για το έργο, καθώς επίσης και  

 όλα τα στοιχεία/έγγραφα που αποδεικνύουν ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 

υλοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. 

Συντάσσεται από τον ανάδοχο του έργου και υποβάλλεται στο ΚτΕ εντός δύο μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράμματος 

Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και η παρακολούθηση της εφαρμογής του, θεωρείται ο 

καλύτερος τρόπος για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. 

Το ΠΠΕ ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών 

και: 

 Περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 Είναι σε πλήρη συμφωνία και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 Καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου. 

 Καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 

στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των υστέρων αναζήτηση όλων 

των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου). 

Το ΠΠΕ ενός έργου, αναθεωρείται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές (πχ 

τροποποίηση μελέτης), ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του έργου 

Η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες και οι πόροι / μέσα που απαιτούνται για να 

εφαρμοστεί η διοίκηση ποιότητας αποτελούν το σύστημα ποιότητας. Το σύνολο των 

σχεδιασμένων διεργασιών που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο του συστήματος 

ποιότητας και αποδεικνύονται προκειμένου να παρέχεται εμπιστοσύνη ότι ένα έργο θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα είναι η διασφάλιση της ποιότητας. 

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα Ποιότητας αφορά σε συγκεκριμένο Έργο και σε 

συγκεκριμένη Σύμβαση, ενώ το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αφορά τις 

λειτουργίες μιας Υπηρεσίας / Επιχείρησης και ενδιαφέρεται κυρίως για το προϊόν και 

την παραγωγική διαδικασία σε όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους 
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3. Τα Πρότυπα και οι Αρχές  

Είναι φανερό ότι για να ελεγχθεί ποιοτικά ένα έργο θα πρέπει καταρχήν να έχουν 

καθοριστεί, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται. Αυτά 

αναφέρονται και επιβάλλονται από τα συμβατικά τεύχη και μπορεί να είναι: Τεχνικές 

προδιαγραφές Είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν τις τεχνικές απαιτήσεις (π.χ. 

διαστάσεις, σήμανση, κατασκευαστικές τεχνικές, δοκιμές, ασφάλεια κλπ.) με τις οποίες 

πρέπει να συμμορφώνεται ένα υλικό ή μια υπηρεσία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην 

χρήση για την οποία προορίζεται, είναι δε υποχρεωτικής εφαρμογής. 

Στην χώρα μας χρησιμοποιούνται οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ 

ή του τ. Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται είτε σε 

Εθνικά Πρότυπα (Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ), είτε σε Εθνικά 

Πρότυπα που μεταφέρουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά (ΕΛΟΤ ΕΝ), είτε σε Ευρωπαϊκές 

Τεχνικές Εγκρίσεις και Προδιαγραφές σύμφωνα με τις την Οδηγία 93/37 ΕΟΚ και την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ/31.3.04. Σε περίπτωση παρέκκλισης θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

αιτιολόγηση. Πρότυπα είναι η εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές περιγραφή 

ιδιοτήτων, μεθόδων ελέγχου και χαρακτηριστικών διαφόρων προϊόντων, υλικών ή 

υπηρεσιών. Είναι ουσιαστικά Τεχνικές Προδιαγραφές προαιρετικής εφαρμογής, εκτός 

αν απαιτούνται από τα Συμβατικά Τεύχη, και αποτελούν κείμενα αναφοράς που 

χρησιμοποιούνται σε δικαστικές επιφυλάξεις και διαφωνίες. 

Τα πρότυπα διακρίνονται σε: 

 Διεθνή Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(ISO). 

 Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN. 

 Εθνικά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Οργανισμό κάθε Κράτους 

Μέλους της Κοινότητας. (ΕΛΟΤ, DIN κλπ.). 

 Πρότυπα τρίτων χωρών, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα από τα προηγούμενα. 

Τα Τεύχη, που συντάσσονται και εγκρίνονται πριν από τη διενέργεια διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου, με οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών, είναι : 

 Η Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

 Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
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 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Τεχνική Περιγραφή. 

 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και οι σε αυτή αναφερόμενοι κανονισμοί, 

προδιαγραφές κλπ. 

Τα Τεύχη που κυρίως περιγράφουν τον τρόπο και την ποιότητα εκτέλεσης του έργου 

είναι: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Περιλαμβάνει τους γενικούς συμβατικούς όρους 

με βάση τους οποίους θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το φυσικό αντικείμενο που 

περιγράφεται στην Σύμβαση του Έργου, όπως: 

 Θεσμικό πλαίσιο, τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί που διέπουν την 

σύμβαση. 

 Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών. 

 Υποχρεώσεις του ΚτΕ και του Αναδόχου. 

 Τρόπο πληρωμών. 

 Προθεσμίες κλπ 

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους με 

βάση τους οποίους θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το φυσικό αντικείμενο που 

περιγράφεται στην Σύμβαση του Έργου, όπως: 

 Αντικείμενο της σύμβασης 

 Έλεγχο μελετών 

 Έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας 

 Προέλευση και χώρους αποθήκευσης υλικών 

 Ελαττώματα και τρόπο αποκατάστασης - Περαίωση και Παραλαβή του Έργου 

κλπ. 

Η Τεχνική Περιγραφή είναι το συμβατικό έγγραφο που περιγράφει με αναλυτικό τρόπο 

το αντικείμενο του έργου και τις επιμέρους εργασίες. Επίσης, αναφέρει τις τεχνικές 

προδιαγραφές βάσει των οποίων θα εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, οι οποίες, 

ενδεικτικά, κατηγοριοποιούνται σε: 

 Εκσκαφές 

 Επιχώσεις 

 Συμπυκνώσεις 
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 Σκυροδετήσεις 

 Ασφαλτικές Εργασίες 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Σήμανση κλπ. 

Η Τεχνική Συγγραφή των Υποχρεώσεων περιγράφει τις προς εκτέλεση εργασίες και 

περιλαμβάνει:  

 Τις μεθοδολογίες εκτέλεσης των εργασιών. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής. 

 Τους εξωτερικούς Ελέγχους. 

 Τη διαδικασία ελέγχων συμμόρφωσης κλπ. 

4. Παράγοντες Επηρεασμού της Επιτυχίας ενός Έργου στους Ο.Τ.Α. 

Μέσα στην μαγεία και το μυστήριο των επιτυχημένων έργων μπορούμε να διακρίνουμε 

ορισμένα θεμελιώδη κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά συνοψίζονται σε πέντε παράγοντες 

που είναι ουσιώδεις για την επιτυχία ενός έργου. 

Για να είναι επιτυχημένο ένα έργο, πρέπει να υπάρχουν τα εξής: 

 Συμφωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, του πελάτη και της διεύθυνσης όσον 

αφορά τους στόχους του έργου. Η σημασία των ξεκάθαρων στόχων φαίνεται 

τόσο προφανής που σχεδόν ντρέπεται κανείς να την αναφέρει. Κι όμως 

υπάρχουν χιλιάδες έργα, που δεν έχουν σαφείς στόχους και αυτή η ασάφεια 

μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Η διαδικασία της χάραξης σαφών 

στόχων από κοινού είναι κάθε άλλο παρά πληκτικά αυτονόητη. Μπορεί να είναι 

αναζωογονητική και πανίσχυρη. 

 Ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει μια συνολική διαδρομή και σαφείς ευθύ- νες 

και που θα χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η πρόοδος κατά τη διάρ- κεια του 

έργου. Μια και κάθε έργο είναι μοναδικό, ο μόνος τρόπος για να κατανοηθεί και 

να εκτελεστεί αποτελεσματικά είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Το καλό 

πρόγραμμα δε δείχνει απλώς και μόνο ποιος είναι υπεύθυνος για το κάθε τι και 

πότε, αλλά παρουσιάζει επίσης τι είναι εφικτό. Περιέχει τα στοιχεία που 

χρειάζονται για να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι, χρήματα, εξοπλισμός και υλικά 

απαιτούνται για να γίνει το έργο. Και επειδή το πρόγραμμα είναι η βάση για τη 
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μέτρηση της προόδου, μπορεί επίσης να παίξει το ρόλο συστήματος "έγκαιρης 

προειδοποίησης" όταν το έργο καθυστερεί ή ξεπερνάει τον προϋπολογισμό του. 

 Συνεχής, αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στο 

έργο. Τα έργα τα ολοκληρώνουν οι άνθρωποι, όχι τα προγράμματα ούτε οι 

υπολογιστές. Το επιτυχημένο έργο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κάποιοι 

άνθρωποι συμφώνησαν σε μερικούς στόχους και στη συνέχεια τους πέτυχαν. 

Από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση, η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα για 

επίτευξη συμφωνίας, συντονισμό των ενεργειών, αναγνώριση και επίλυση των 

προβλημάτων και αντίδραση στις αλλαγές. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν οι 

άνθρωποι να επικοινωνούν καλά. 

 Ελεγχόμενο αντικείμενο. Η επιτυχία είναι υποκειμενική έννοια. Για το λόγο 

αυτό, από την αρχή ακόμη του έργου, ο επιτυχημένος διαχειριστής έργου θα 

εξασφαλίσει ότι ο καθένας που εμπλέκεται στο έργο καταλαβαίνει ακριβώς τι 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό περιθώριο και με ένα 

δεδομένο προϋπολογισμό. Αυτό λέγεται "διαχείριση των προσδοκιών των 

ενδιαφερομένων" και είναι ένα σημαντικό, συνεχές καθήκον σε όλη τη διάρκεια 

του έργου, ιδίως όταν πραγματοποιούνται αλλαγές. Όχι μόνο πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να συμφωνούν με το αρχικό αντικείμενο του έργου, αλλά 

πρέπει και να κατανοούν τις οποιεσδήποτε αλλαγές του. Επίσης χρειάζεται μια 

συστηματική μέθοδος για την χάραξη ρεαλιστικών στόχων ως προς το κόστος, 

το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα, καθώς και τεχνικές για να διατηρούν τη 

συνοχή τους οι στόχοι σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Στήριξη από τη διεύθυνση. Οι διαχειριστές έργου σπάνια έχουν επίσημη 

εξουσία να παίρνουν όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί 

ένα έργο. Στηρίζονται σε στελέχη με παραδοσιακούς διευθυντικούς ρόλους 

προκειμένου να εφοδιάζονται με ανθρώπους και εξοπλισμό, να παίρνουν 

αποφάσεις πολιτικής και να ξεπερνούν οργανωτικά εμπόδια. Ακόμα και ο πιο 

χαρισματικός, δημιουργικός και εμψυχωτικός ηγέτης έργου θα σκοντάψει αν 

δεν έχει αποκτήσει τη στήριξη ανθρώπων με εξουσία οι οποίοι θα ενεργήσουν 

για λογαριασμό του. Το καλό είναι ότι πολλές τεχνικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για "διοίκηση των προϊσταμένων", δηλαδή με αυτές μπορούν 

να καθοδηγηθούν οι άνθρωποι που έχουν εξουσία ώστε να πάρουν έγκαιρες 

αποφάσεις που θα κρατήσουν το έργο σε κίνηση. Αυτοί οι πέντε παράγοντες, 

κάθε άλλο παρά μυστηριώδεις, μπορούν να επιτευχθούν με την επιμελή και την 

επίμονη χρήση της επιστήμης της διαχείρισης έργου. 
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Κεφάλαιο 5
ο
  

1. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα Διεθνώς 

Στις δημόσιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής χρησιμοποιείται η 

μέθοδος του Δείκτη Ικανοποίησης του Αμερικανού Πελάτη ή ACSI (American 

Customer Satisfaction Index). Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε το 1994 από ερευνητές 

του Πανεπιστημίου Michigan, βασισμένοι σε ένα μοντέλο του Claes Fornell, που είχε 

εφαρμοστεί το 1989 στη Σουηδία, το Σουηδικό Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πελατών 

(Swedish Customer Satisfaction Barometer ή SCSB). 

Το μοντέλο αυτό μετράει πανεθνικά, στις ΗΠΑ, την ικανοποίηση των πελατών από την 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνουν (Fornell et al, 1996), σε 

διαφόρους τομείς και ειδικός κυβερνητικός οργανισμός εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις. 

Είναι ένα μοντέλο αιτίας –αποτελέσματος, το οποίο σχηματικά, ουσιαστικά χωρίζεται 

σε δύο μέρη (διάγραμμα 3), στο αριστερό τμήμα του οποίου εισάγονται τρεις βασικοί 

δείκτες-μετρήσεις για την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών: 

Προσδοκίες πελατών: μετριέται το τι περιμένει ο πελάτης από μία υπηρεσία (ή προϊόν), 

βασισμένος είτε σε προηγούμενη προσωπική εμπειρία, είτε σε διαφήμιση ή φήμη (word 

of mouth). 

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα: μετριέται η αντίληψη της ποιότητας ενός πελάτη 

(ικανοποίηση ανάγκης, αξιοπιστία κλπ), μετά την κατανάλωση της υπηρεσίας. 

Αντιλαμβανόμενη Αξία: μετριέται η ποιότητα σε συνάρτηση της τιμής που έχει 

πληρωθεί για τη λήψη της υπηρεσίας. 
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Από την άλλη πλευρά εισέρχεται η μέτρηση του αποτελέσματος των παραπάνω, 

δηλαδή: 

 Παράπονα Πελατών: μετριέται το ποσοστό των πελατών που παραπονέθηκαν 

για την ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 Πελατειακή Αφοσίωση: μετριέται η εκφρασμένη πιθανότητα επαναγοράς του 

προϊόντος ή υπηρεσίας από τον ίδιο προμηθευτή, από ένα πελάτη-καταναλωτή 

και μάλιστα σε διάφορες τιμές. 

Οι παραπάνω δομές, υπολογίζονται ως επιμέρους δείκτες, σε μία κλίμακα 0 έως 100, με 

τη χρήση ερωτηματολογίων. Κάθε ερώτηση στα ερωτηματολόγια έχει δικό της 

συντελεστή βαρύτητας και έτσι βγαίνει ο δείκτης ACSI, που ουσιαστικά μετράει τον 

αντίκτυπο (impact) κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας , στον πελάτη, αναφορικά με την 

ποιότητα του. Από την ανάλυση των επιμέρους προϊόντων ή υπηρεσιών ενός 

οργανισμού, μπορεί και εξάγεται και μία τιμή για τον ίδιο τον οργανισμό ως σύνολο. 

Ο προβληματισμός που υπάρχει για τη χρήση της μεθόδου αυτής μέτρησης ποιότητας 

στη παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα, έγκειται πρώτα από όλα στο ότι πολλές 

παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν τιμή με τη συμβατική έννοια του όρου, στον 

ευρωπαϊκό χώρο. 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ένα χρηματικό κόστος για τους πολίτες, το οποίο 

καταβάλλεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις 

υπάρχει και τιμολογιακή πολιτική για κάποιες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως για 

παράδειγμα στο τομέα της κατασκευής ή συντήρησης του οδικού δικτύου μέσω των 

διοδίων. Κατά κανόνα όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν άμεσο χρηματικό 

αντίτιμο κατά τη στιγμή της λήψης τους αλλά ένα γενικό κόστος που μοιράζεται στους 

πολίτες μίας χώρας, ανεξάρτητα με τον βαθμό χρήσης τους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα η παροχή δωρεάν υγείας και 

εκπαίδευσης, σε ηπειρωτικές ή νησιωτικές περιοχές, ο τομέας της ασφάλειας και της 

άμυνας, οι δομές των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. 

SERVQUAL 

Έχει επικρατήσει διεθνώς να χρησιμοποιείται, στις έρευνες μέτρησης ποιότητας στον 

τομέα των υπηρεσιών, η μέθοδος SERVQUAL (Parasuraman et al, 1988) , που μετρά 

τη διαφορά ανάμεσα στην ποιότητα που περιμένουν οι πελάτες-πολίτες από μία 



 

 
49 

υπηρεσία (προσδοκία ποιότητας) και στην ποιότητα που αντιλαμβάνονται ότι είχε η 

παρεχόμενη υπηρεσία (αντίληψη ποιότητας), μετά την καθεαυτού εμπειρία. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει μία «αντικειμενική» ποιότητα. 

Υπάρχει η ποιότητα μίας υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες-πελάτες. 

Έτσι χρησιμοποιώντας τις δύο έννοιες προσδοκίες (Ε=Expectations) και αντίληψη 

(P=Perceptions), δημιουργήθηκε ένα μοντέλο πέντε (5) διαστάσεων (dimensions). 

Οι διαστάσεις αυτές, που συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως RATER, 

αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των αγγλικών όρων, μετά την αναθεώρηση της 

μεθόδου από τους εμπνευστές της (Parasuraman et al, 1988), είναι οι εξής: 

 Reliability 

 Assurance 

 Tangibles 

 Empathy 

 Responsiveness 

Οι διαστάσεις αυτές επιμερίζονται σε 22 επιμέρους δείκτες, οι οποίοι μπορούν να 

μεταβληθούν ελαφρώς, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της. τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται έχουν συνήθως τη μορφή 

22 διπλών ερωτήσεων (Προσδοκία – Αντίληψη). Ο πελάτης επιλέγει μία απάντηση 

σύμφωνα με μία 7βάθμια ή συχνότερα 5βάθμια κλίμακα Likert (Likert, 1932), είτε 

θετική είτε αρνητική. 

H ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με δύο τρόπους. Είτε επιμέρους ανάλυση κάθε 

επιμέρους δείκτη, δηλαδή στο τι περιμένουν οι πελάτες και στο τι πραγματικά 

αντιλαμβάνονται , είτε ανάλυση σύμφωνα με το κενό ανάμεσα στην προσδοκία (Ρ) και 

στην αντίληψη (Ε) της διάστασης. Το τελευταίο απαντάται και ως servqual gap και 

υπολογίζεται από τη στάθμιση της διαφοράς των τιμών P και E των επιμέρους δεικτών, 

από την οποία προκύπτει μία τιμή για όλη τη διάσταση. 

Οι δημιουργοί της μεθόδου αυτής (Parasuraman et al, 1988) τονίζουν πως είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμη, όταν επαναλαμβάνεται ανά περιόδους και συνδυάζεται παράλληλα 

με άλλες εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης σε μία υπηρεσία-επιχείρηση, που έχουν 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς προβλήματα ή 

δυσχέρειες. 
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H μέθοδος αυτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη από τους ερευνητές και συχνά τα 

αποτελέσματα μίας έρευνας είναι συγκρίσιμα με ανάλογες του παρελθόντος στον ίδιο 

οργανισμό ή σε άλλες ομοειδής ή παρεμφερείς οργανισμούς. Έτσι έχει καθιερωθεί ως 

βασική μεθοδολογία και είναι ευρέως αναγνωρισμένη. 

Εντούτοις όμως, αρκετοί έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους για τη SERVQUAL και 

κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα 

ιδιαιτέρως. Οι Gianoccaro et al (2008), αφού τονίσουν πως σημασία έχει εκτός από την 

ικανοποίηση από την ολοκλήρωση μίας υπηρεσίας, σημαντικό ρόλο παίζει και ο 

βαθμός σπουδαιότητας που δίδουν οι πολίτες στον κάθε επιμέρους δείκτη ή γενικότερη 

διάσταση. Έτσι ενώ η μέθοδος SERVQUAL, δίνει καλές φαινομενικά τιμές για 

παράδειγμα στους υλικούς παράγοντες μίας δημόσιας υπηρεσίας (θέση, άνεση, 

διαμόρφωση κλπ), δεν δείχνει όμως το βαθμό σπουδαιότητας που δίνουν οι πολίτες 

στους παράγοντες αυτούς, που είναι δραματικά χαμηλός, συγκρινόμενος με παράγοντες 

τεχνικούς, όπως η ταχεία λήψη-διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας. 

Επίσης πολλοί ερευνητές έχουν θέσει προβληματισμούς τόσο για την ακαμψία του 

μοντέλου όσο αφορά τους επιμέρους δείκτες, όσο και το ότι οι πέντε διαστάσεις δεν 

είναι παγκόσμιες και καθολικές (Buttle, 1996), με την έννοια ότι δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν ακριβώς σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις υπηρεσίες σε όλες τις 

χώρες. Παράλληλα δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική εξέλιξη των προσδοκιών του 

πελάτη και κατά συνέπεια δεν μεταβάλλεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους 

δείκτη. 

Τέλος, ένας επιπλέον προβληματισμός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η χρήση 

της κλίμακας Likert στα ερωτηματολόγια. Οι άνθρωποι μπορεί αν μην δίνουν 

απαντήσεις ναι ή όχι, αλλά απαντήσεις με διαβαθμίσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

για ποσοτικές μετρήσεις, όμως επηρεάζονται από το φαινόμενο της κοινωνικής 

ελκυστικότητας
2
 (McLeod, 2008). Δηλαδή αρκετές φορές οι ερωτώμενοι μπορεί να 

πουν ψέματα ή να δώσουν ευνοϊκότερες απαντήσεις προς την κατεύθυνση που 

πιστεύουν πως επιθυμεί να ακούσει ο συντάκτης του ερωτηματολογίου, στην 

προσπάθεια τους να είναι κοινωνικά πιο αποδεκτοί ή επιθυμητοί, ιδιαίτερα σε θέματα 

που άπτονται των ανθρώπινων σχέσεων. Βέβαια το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε όλες 
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τις έρευνες που χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια. Η χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων 

μειώνει αυτό τον κίνδυνο σημαντικά. 

Οι προβληματισμοί αυτοί οδηγούν αρκετούς ερευνητές να δημιουργούν παραλλαγές 

της μεθόδου, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες, προκαλώντας έτσι ερωτήματα 

γενικότερης αξιοπιστίας. 

EFQM 

Το 1988 συναντήθηκαν οι 14 επικεφαλείς των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη με τον Jacque Dellors και εκδήλωσαν την πρόθεση να δημιουργήσουν ένα 

Ινστιτούτο, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων. Το 1989 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για Ποιοτική Διοίκηση 

(European Foundation for Quality Management ή EFQM). 

Το ινστιτούτο αυτό καθιέρωσε ένα μοντέλο μέτρησης ποιότητας, ορίζοντας κάποιες 

βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τα γνωρίσματα κάθε καλού οργανισμού
3
. Αυτές 

είναι: 

 Διαρκής προσθήκη αξίας για τους πελάτες προβλέποντας, κατανοώντας και 

ικανοποιώντας ανάγκες, επιθυμίες και ευκαιρίες.
 

 Δημιουργία ενός διατηρήσιμου μέλλοντος, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία και στην οικονομία.
 

 Διοχέτευση της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας σε κανάλια προσφοράς 

για όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders).
 

 Διοίκηση με όραμα, ηθική και αξιοπρέπεια, που αποτελεί πρότυπο για όλους, 

αναφορικά με την ηθική και τις αρχές της.
 

 Διοίκηση με ευελιξία για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.
 

 Επιτυχία διαμέσου των ανθρώπων του.
 

 Διατήρηση εξαίρετων αποτελεσμάτων, που εκπληρώνουν τις προσδοκίες των 

εμπλεκομένων (stakeholders), δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών.
 

Το μοντέλο είναι ένας οδηγός επίτευξης της αριστείας στον τομέα της ποιότητας. Είναι 

δομημένο σε εννέα κριτήρια, τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: τους 5 

ενεργοποιητές (enablers) και τα 4 αποτελέσματα (results). Κάθε δε κριτήριο, έχει 

υποκριτήρια.  
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Η ομάδα των «ενεργοποιητών» ή enablers, είναι το τι και πως το κάνει ένας οργανισμός 

και είναι:  

 Ηγεσία: οι άριστοι οργανισμοί έχουν ηγεσία που λειτουργούν ως πρότυπα αξίας 

και ηθικής, εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι ευέλικτη και έτοιμη να προβλέψει και να 

ανταποκριθεί στις ευκαιρίες που προκύπτουν διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή 

επιτυχία. 

 Στρατηγική: οι άριστοι οργανισμοί προωθούν και εκπληρώνουν το όραμα και 

την αποστολή τους αναπτύσσοντας μία στρατηγική, στα πλαίσια τις οποίας 

δημιουργούνται και εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες, σχέδια και πολιτικές. 

 Προσωπικό: οι άριστοι οργανισμοί στηρίζονται στο προσωπικό τους, προωθούν 

την ανάπτυξη του, δίνουν κίνητρα για την επίτευξη των προσωπικών στόχων 

των ανθρώπων, ανταμείβει και δημιουργεί ευκαιρίες που τους επιτρέπουν να 

χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις και ικανότητες τους, προς όφελος του 

οργανισμού. 

 Συνεργασίες και πόροι: οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν τις εξωτερικές τους 

συνεργασίες και διαχειρίζονται τους πόρους τους με τον καλύτερο τρόπο για την 

εφαρμογή της στρατηγικής τους, έχοντας πάντα κατά νου τον περιβαλλοντικό 

και κοινωνικό αντίκτυπο των ενεργειών τους. 

 Διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες: οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν τα 

πάντα έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες 

και όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders). 

Η ομάδα των «αποτελεσμάτων» (results), είναι οι περιοχές, όπου σύμφωνα με 

συγκεκριμένους δείκτες που έχουν αναπτυχθεί, που υπόκεινται στις συνέπειες της 

δράσης των ενεργοποιητών. 

 Αποτελέσματα για τους πελάτες. 

 Αποτελέσματα για το προσωπικό. 

 Αποτελέσματα για την κοινωνία. 

 Αποτελέσματα για τον οργανισμό (οικονομικά). 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν ο οργανισμός με τις ενέργειες του ανταποκρίνεται ή 

ακόμα και ξεπερνά τις προσδοκίες κάθε ομάδας. 
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Το ινστιτούτο διατηρεί ειδική επιτροπή που συμβουλεύει, κατευθύνει και αξιολογεί 

τους οργανισμούς που θέλουν να προσπαθήσουν για την επίτευξη της επιχειρηματικής 

αριστείας. 

CS-ProMod 

Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε, κυρίως για να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι 

τότε, στο να συνδυάζεται η μέτρηση της ποιότητας , μέσω της μέτρησης της 

ικανοποίησης των πολιτών-πελατών, όταν μία υπηρεσία παρέχεται από πολλαπλά 

κανάλια διανομής, κάποια ηλεκτρονικά και κάποια μη ηλεκτρονικά (Guglielmetti and 

Musella, 2013). 

Σύμφωνα με τους παραπάνω, το Customer Satisfaction Process-oriented Model (CS-

ProMod), βασίζεται στη λογική της διαρκούς βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα είδους κυκλικής ανάδρασης 

(feedback), ανάμεσα στους ενεργοποιητές (enablers) και τα αποτελέσματα (results), 

όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με το EFQM. Έτσι, θεωρείται, πως ο τρόπος ή 

κανάλι διοχέτευσης μίας υπηρεσίας, λειτουργεί ως μοχλός και επηρεάζει το βαθμό 

ικανοποίησης μίας ανάγκης και κατά συνέπεια την ποιότητα της υπηρεσίας. 

Το μοντέλο βασίζεται στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μέσω 

διαφορετικών ερωτηματολογίων που δίνονται στους μετέχοντες σε κάθε κανάλι 

διανομής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα σε ένα οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες και 

μέσω μίας ηλεκτρονικής πύλης και δια ζώσης μέσω ενός γραφείου, δίνεται ξεχωριστό 

ερωτηματολόγιο στους πελάτες που εξυπηρετούνται on-line και ξεχωριστό σε αυτούς 

που εξυπηρετούνται off-line. 

Κατόπιν αναλύονται τα δεδομένα από κάθε έρευνα ξεχωριστά και αντιπαραβάλλονται. 

Καθώς το περιεχόμενο της κάθε έρευνας είναι παρεμφερές, όσον αφορά τα εξεταζόμενα 

στοιχεία, μπορεί να γίνει αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων και έτσι να εξαχθούν 

συμπεράσματα για τις καλύτερες πρακτικές (best practices),. Τα αποτελέσματα 

μπορούν να αποτελούν δείκτες απόδοσης και για συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking), αποτελώντας εργαλείο για τους managers του δημοσίου τομέα 

(Guglielmetti and Musella, 2013). 

Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής και της καθιέρωσης benchmarking, ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ανεβαίνει, καθώς τυποποιούνται οι διαδικασίες, με τη λογική 
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της επιλογής της καλύτερης πρακτικής, ή την επίλυση επιμέρους προβλημάτων που 

διαφαίνονται. 

Η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν κανάλια με ριζικά διαφορετικές 

διαδικασίες, για παράδειγμα τηλεφωνική αυτοματοποιημένη διαδικασία και γραφείο 

πληροφοριών στην είσοδο της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί, 

όταν υπάρχει μόνο ένα κανάλι διανομής, για παράδειγμα σε μελέτες ποιότητας 

παρεχόμενης υπηρεσίας από την αστυνομία ή την πυροσβεστική. 

CAF 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ή ΚΠΑ (Common Assessment Framework), όπως έχει 

επικρατήσει να αναφέρεται, αποτελεί μία μετεξέλιξη του EFQM και δημιουργήθηκε ως 

ένα μοντέλο μέτρησης ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για το δημόσιο, από τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δημιουργήθηκε από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, κατόπιν εντολών των αρμόδιων 

Υπουργών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000. Κατόπιν 

αναθεωρήθηκε το 2002, 2006 και το 2013 (ΚΑΠ 2007 και CAF 2013). 

Σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), μετά την αναθεώρηση του μοντέλου το 2006 και το 2013 

(ΚΑΠ 2007, σελ.9). ο στόχος του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης είναι: «να εισαγάγει 

στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και προοδευτικά να την 

οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτό-αξιολόγησης, από την 

αλληλουχία των δραστηριοτήτων «Προγραμματισμός-Εκτέλεση» σε έναν ολοκληρωμένο 

κύκλο ποιότητας αποτελούμενο από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και 

την Ανάδραση, να διευκολύνει την αυτό-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να 

αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης, να 

αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη 

διοίκηση ποιότητας, να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του 

δημοσίου τομέα.» 

Η CAF αποτελεί ένα όργανο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και βασίζεται σε 8 

βασικές αρχές (CAF , 2013): 
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 Προσανατολισμός στα αποτελέσματα. 

 Εστιασμός στον πολίτη-πελάτη. 

 Ηγεσία και συνέπεια σκοπού. 

 Διοίκηση μέσω διαδικασιών και στοιχείων. 

 Ανάπτυξη και ενασχόληση του προσωπικού. 

 Διαρκής μάθηση, βελτίωση και καινοτομία. 

 Ανάπτυξη συνεργασιών. 

 Κοινωνική υπευθυνότητα 

Κατά αναλογία του EFQM, το μοντέλο έχει εννέα κριτήρια και 28 (μετά την τελευταία 

αναθεώρηση) υποκριτήρια. Τα εννέα κριτήρια χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους 

ενεργοποιητές ή enablers (5 κριτήρια) και τα αποτελέσματα ή results (4 κριτήρια). τα 

κριτήρια αυτά είναι: 

Enablers ή ενεργοποιητές 

 Ηγεσία: έχει 4 υποκριτήρια. Γίνεται σαφής διάκριση της πολιτικής ηγεσίας που 

εκλέγεται και της ηγεσίας των διαφόρων οργανισμών, που με διαφορετικές 

διαδικασίες ανά χώρα και ανά περίπτωση, τοποθετείται. Ο ρόλος των 

επικεφαλής αυτών είναι διττός, καθώς εφαρμόζουν τις πολιτικές και το όραμα 

της πολιτικής ιεραρχίας, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων, 

δημιουργώντας, όμως παράλληλα και ένα συνεκτικό περιβάλλον στο εσωτερικό 

του οργανισμού και προς όφελος του. 

 Στρατηγική και σχεδιασμός: έχει 4 υποκριτήρια. Η εφαρμογή του οράματος και 

της αποστολής ενός οργανισμού, απαιτεί σωστό και διαρκή σχεδιασμό 

πολιτικών και διαδικασιών, που λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα της στιγμής 

και διαρκώς εξελίσσονται. 

 Προσωπικό: έχει 3 υποκριτήρια. Αποτελεί το σημαντικότερο πόρο ενός 

δημοσίου οργανισμού. Η σωστή διαχείριση του, εκτός από την επιτυχή 

εφαρμογή της στρατηγικής και των διαδικασιών, αυξάνει και τη δέσμευση και 

την αφοσίωση του ίδιου του προσωπικού στην επιτυχία του οργανισμού. 

 Συνεργασίες και πόροι: έχει 6 υποκριτήρια. Ο τρόπος διαχείρισης των 

συνεργασιών ενός οργανισμού με τους πελάτες-πολίτες αλλά και των 

παραδοσιακών πόρων (υλικών και άυλων). 
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 Διαδικασίες: έχει 3 υποκριτήρια. Ο τρόπος που οργανώνεται και λειτουργεί ένας 

δημόσιος οργανισμός, με στόχο της αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 

παρεχόμενη υπηρεσίας, για τους πολίτες (ΚΑΠ, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην χώρα μας όσον αφορά την 

οργανωμένη παρακολούθηση της ποιότητας στα έργα, ιδιαίτερα μετά από την 

χρηματοδότηση αυτών από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και από άλλα κοινοτικά 

προγράμματα. Ήδη ξεκίνησε από τα μεγάλα δημόσια έργα η διάκριση των ελέγχων 

ποιότητας στις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ και Ε. Έτσι γίνεται περισσότερο σαφές ποιος 

ελέγχει τι, αλλά και ποιο μέρος των ελέγχων είναι ευθύνη του Αναδόχου και ποιο του 

ΚτΕ. 

Σημειώνεται ότι παλαιότερα οι προδιαγραφές καθόριζαν τον ελάχιστο απαιτούμενο 

αριθμό ελέγχων, οι οποίοι γίνονταν με ευθύνη του Αναδόχου, σε εργοταξιακά 

εργαστήρια. Όμως για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα 

αντικειμενικοί και κατά συνέπεια αξιόπιστοι. Επιπλέον, οι παλαιότερες κλασσικές 

μέθοδοι διαχείρισης της ποιότητας ενός έργου, αφορούσαν τον εκ των υστέρων έλεγχο 

της κατασκευής και συνεπώς δρούσαν κατασταλτικά. Με την εφαρμογή των 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και ειδικότερα των ΠΠΕ οι έλεγχοι γίνονται 

καταρχήν προληπτικοί. Εστιάζουν δηλαδή σε όλη τη διαδικασία παραγωγής ενός έργου, 

με σκοπό την αποφυγή ενσωμάτωσης στο έργο μη συμμορφούμενων προϊόντων. 

Στην Εγνατία, στην Αττική Οδό, στην ΠΑΘΕ και άλλα Δημόσια Έργα, προκειμένου να 

επιτευχθεί υψηλής ποιότητα έργο, εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

κατά ISO 9001. Η υποβοήθηση στην επίβλεψη των μεγάλων έργων, από άποψη 

ποιότητας, γίνεται από εξωτερικούς συμβούλους οι οποίοι οφείλουν να επιβλέπουν τους 

ελέγχους του Αναδόχου και να εκτελούν οι ίδιοι μέρος αυτών. Στα ιδιωτικά έργα η 

κατάσταση είναι λιγότερο σαφής, καθώς ενώ ισχύουν φυσικά οι ίδιες προδιαγραφές με 

αυτές των Δημοσίων Έργων, η διαφορά βρίσκεται στις συμβάσεις. Πολλές μελέτες 

Ιδιωτικών Έργων δεν προδιαγράφουν υλικά και λεπτομέρειες της κατασκευής, οπότε ο 

κατασκευαστής βασίζεται σε μια γενική και ασαφή συγγραφή υποχρεώσεων. 
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Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όλο και 

περισσότερο για τη ποιότητα και τη θεωρούν από τα σημαντικότερα κριτήρια στις 

επιλογές τους. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν αύτη την αλλαγή στην καταναλωτική 

συμπεριφορά και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Η ποιότητα είναι πλέον ένας από 

τους δυναμικότερους παράγοντες και το κλειδί για τη δημιουργία ανταγωνιστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε μια καταναλωτική κοινωνία, όπου η ανταγωνιστικότητα 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας. 

Ακούμε πολύ συχνά στην καθημερινότητα μας τις παρακάτω εκφράσεις: «η ποιότητα 

στοιχίζει», «ότι πληρώνεις παίρνεις» και άλλες τέτοιες εκφράσεις. Τελικά πιστεύω ότι 

αυτό που μας κοστίζει είναι η έλλειψη ποιότητας. Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία 

αγοράσουμε και δεν ικανοποιήσει τελικά τις ανάγκες μας θα αναγκαστούμε να το 

αντικαταστήσουμε σύντομα. Μια επιχείρηση είναι αναγκαίο να εφαρμόζει ΣΔΠ διότι 

πρώτον προλαμβάνει προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην ποιότητα των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών και δεύτερον για να αποδεικνύει τεκμηριωμένα σε όλους 

τους πελάτες ότι υπάρχει ένα σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται σταθερά και είναι 

αποτελεσματικό σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας μιας και το ISO 9000 

δεν απευθύνεται στο προϊόν ή την υπηρεσία αλλά στη διεργασία που τα δημιουργεί. Η 

φιλοσοφία του ISO είναι να εξασφαλίζεται ο πελάτης με τον έλεγχο του πώς γίνεται το 

κάθε τι που μπορεί να επιδράσει στην ποιότητα των προϊόντων. 

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, που παράγει και προσφέρει στους 

πελάτες της μια επιχείρηση, συνιστά καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητάς 

της, καθώς και της βιώσιμης παρουσίας της στη σχετική αγορά. Συνεπώς, η διασφάλιση 

και η πιστοποίηση της ποιότητας έχει αναγορευτεί σε βασικό συστατικό της διοίκησης 

μας επιχείρησης, τόσο στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής της, όσο και ως μέσο 

και διαδικασία της παραγωγής και διάθεσης. 

Όπως προκύπτει από την παρούσα εργασία, το καινούριο που εισάγεται με την 

εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας είναι η διαρκής, οργανωμένη και 

κωδικοποιημένη προσπάθεια για την επίτευξη του τελικού σκοπού, με συνεχείς 

ελέγχους, και διορθωτικές ενέργειες, διακρίβωση οργάνων μέτρησης, διαρκή 

εκπαίδευση προσωπικού κλπ. 
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Οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 

ολοκλήρωσης ενός τεχνικού έργου είναι οι εξής: 

 Η σωστή διαχείριση της ποιότητας εξασφαλίζει την έγκαιρη και συστηματική 

λήψη των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθούν τα σφάλματα. 

 Παράλληλα, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγεται η σπατάλη υλικών, δηλαδή 

περιορίζεται το κόστος. 

 Παραδίδεται ένα προϊόν με την απαιτούμενη ποιότητα, τεκμηριωμένα. 

 Εν τέλει, σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η απαίτηση του ΚτΕ να έχει στη 

διάθεσή του τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του Αναδόχου να 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ποιότητα, στα πλαίσια των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

Τελικά συμπεραίνουμε ότι στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, δεν αναφερόμαστε στον 

ποιοτικό έλεγχο, αλλά στον κωδικοποιημένο έλεγχο ποιότητας. Δηλαδή, δεν μας 

αφορούν τα αποτελέσματα και μόνον των ελέγχων. Μας ενδιαφέρει κυρίως να υπάρχει 

διαρκής και οργανωμένη διαδικασία ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προβλεφθεί 

διεργασίες στο έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί, ώστε να ελέγχεται συνεχώς η 

ποιότητα, με απώτερο σκοπό το τελικό αποτέλεσμα να πληροί τις απαιτήσεις των 

Κανονισμών, Προδιαγραφών κλπ. Ένα επιτυχημένο Πρόγραμμα Ποιότητας πρέπει να 

είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει. 
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