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2 ΣΥΝΟΨΗ 

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αναλυθεί η λειτουργία της ηγεσίας, σε 
οργανισμούς που επιδιώκουν την κατάκτηση της επιχειρηματικής αριστείας. 

Για τις ανάγκες της εργασίας, θα προσεγγισθεί το θέμα τόσο θεωρητικά, μέσα από την 
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, όσο και πρακτικά, μέσα από την μελέτη της 
περίπτωσης της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.  

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η θεωρητική 
τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ηγεσίας, και 
παρουσιάζονται οι λόγοι που την διαφοροποιούν από την διοίκηση. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικοί ρόλοι που οφείλουν να 
διαδραματίζουν οι ηγέτες οργανισμών που στοχεύουν στην κατάκτηση της 
επιχειρηματικής αριστείας. Στο τρίτο κεφάλαιο, παραθέτονται οι θεωρίες που από τα 
τέλη της δεκαετίας του ’40, προσπαθούσαν να αποσαφηνίσουν το φαινόμενο της ηγεσίας, 
και παράλληλα αιτιολογείται η μετάβαση από τις παραδοσιακές αυτές θεωρίες, στην 
συστημική ηγεσία, την πλέον πρωτοποριακή μορφή ηγεσίας που έχει να επιδείξει η 
έρευνα της επιστήμης της ηγεσίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα 
σημαντικότερα μοντέλα- βραβεία επιχειρηματικής αριστείας που χρησιμοποιούνται 
διεθνώς για την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών, και διερευνάται ο τρόπος με τον 
οποίο προσεγγίζουν την ηγεσία. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε, για να συλλεχθούν τα 
στοιχεία της έρευνας. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το προφίλ της, υπό μελέτη, εταιρείας, και τα 
αποτελέσματα που απέδωσε η έρευνα. Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων, βάσει 
της βιβλιογραφικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος. 

Τέλος, έπεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της θεωρητικής 
τεκμηρίωσης, καθώς και το παράρτημα με τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα. 
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3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ηγεσία αποτελεί ένα μείζον εργασιακό ζήτημα, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος όλων των κοινωνιών.  

Η επιστημονική της μελέτη, ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, και κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει σημειώσει μια “έκρηξη”, καθώς είναι ιδιαίτερα εκτενής.  

H έρευνα στον τομέα της ηγεσίας, δεν διαπραγματεύεται μόνο τα κλασσικά θέματα 
ηγεσίας όπως είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι επιτυχημένοι 
ηγέτες και οι στρατηγικές που πρέπει να υιοθετήσουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, 
με επιτυχία, τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, και να εξασφαλίσουν την επιβίωση 
του οργανισμού που ηγούνται. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, στους ρόλους που καλούνται 
να διαδραματίσουν στα πλαίσια του ολοένα και πιο απαιτητικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και στις σχέσεις που αναπτύσσουν με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, 
τους λεγόμενους stakeholders (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο).  

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ηγεσία, αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη 
βαρύτητα, όταν αφορά σε οργανισμούς που επιδιώκουν να κατακτήσουν την 
επιχειρηματική αριστεία.  

Η επιχειρηματική αριστεία είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος εργασίας, που στοχεύει 
στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας του οργανισμού, μέσα από την επίτευξη 
άριστης λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης, και την επίτευξη άριστων 
αποτελεσμάτων ως προς την ικανοποίηση των πελατών, διατηρώντας παράλληλα σε 
ισορροπία, τις ανάγκες των ομάδων ενδιαφερομένων.  

Η επιχειρηματική αριστεία δεν είναι προορισμός. Είναι ένα ταξίδι, ένας διαρκώς 
μεταβαλλόμενος- εξελισσόμενος στόχος, η επιδίωξη του οποίου, επιτάσσει όλο και 
υψηλότερες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος οργανισμός 
πρέπει να λειτουργεί και να αντιμετωπίζει την ποιότητα.  

Ευθύνη της ηγεσίας είναι να καθοδηγήσει, με τον πλέον βέλτιστο και ηθικό τρόπο, τον 
οργανισμό σε αυτό το ταξίδι, διατηρώντας σε ισορροπία τις ανάγκες όλων των ομάδων 
ενδιαφερομένων. 
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4 ΜΕΡΟΣ Α’-  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

4.1 Η έννοια της ηγεσίας & η διαφοροποίησή της από την 
διοίκηση. 

Πριν από 20 χρόνια, οι ερευνητές της επιστήμης της ηγεσίας δεν έκαναν διάκριση μεταξύ 
των ρόλων της ηγεσίας (leadership) και της διοίκησης (management), καθώς θεωρούσαν 
αυθαίρετα ότι, οποιοδήποτε άτομο κατείχε θέση εξουσίας, αναγκαστικά θα ασκούσε και 
ηγετικό ρόλο. Για εκείνη την εποχή, η ιδέα ότι η ηγεσία και η διοίκηση θα μπορούσαν να 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς ρόλους και κατ’ επέκταση, συμπεριφορές, ήταν 
καινοτόμος. (Hernez- Broome & Hughes).  

Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που εξακολουθούν και σήμερα να θεωρούν ότι, δεν 
υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της ηγεσίας και της διοίκησης ενός οργανισμού (Kanji 
& Moura e Sa, 2001). Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι 
δύο λειτουργίες αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται, κατά μεγάλο μέρος, 
γι’ αυτό και τα σύνορα μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα. Για την πλειοψηφία όμως των 
ερευνητών, η διαφορά όχι μόνο είναι υπαρκτή, αλλά και αρκετά σημαντική (Darling, 
1999), και έγκειται κυρίως στους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν οι ηγέτες 
και τα στελέχη (Kanji & Moura e Sa, 2001).  

Τα στελέχη λοιπόν, προσπαθούν να παρέχουν στον οργανισμό την απαραίτητη τάξη και 
σταθερότητα (Kotter, 1990, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), μέσα από τον έλεγχο, 
την διευθέτηση, και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων ρουτίνας (Darling, 1999). 
Αντίθετα, οι ηγέτες προσπαθούν να διαμορφώσουν το όραμα του οργανισμού, να 
“απελευθερώσουν” ενέργεια (Bennis & Nannus, 1985, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 
2001) και να προκαλέσουν αλλαγή και δραστηριοποίηση (Kotter, 1990, αναφορά σε Kanji 
& Moura e Sa, 2001), στο εσωτερικό του οργανισμού. Αυτό το καταφέρνουν κυρίως μέσα 
από την αναζήτηση “προβλημάτων” στον επιχειρηματικό στίβο (Darling, 1999). Τα 
προβλήματα έχουν την μορφή ευκαιριών, που μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, προς 
το συμφέρον του οργανισμού. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, τα στελέχη είναι 
“problem solvers” και προσπαθούν να διερευνήσουν το “know- how” των καταστάσεων, 
φροντίζοντας για την σωστή εκτέλεση των εργασιών, ενώ οι ηγέτες είναι “problem 
finders” και προσπαθούν να διερευνήσουν το “know- why”, επιδιώκοντας την εκτέλεση 
των σωστών εργασιών (Darling, 1999).  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, η ηγεσία και η διοίκηση μπορούν να θεωρηθούν δυο 
διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά συστήματα δράσης. Η αποδοτική και 
αποτελεσματική λειτουργία του ενός συστήματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 
παράλληλη ύπαρξη και ομαλή λειτουργία, του άλλου συστήματος. 
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Και φυσικά, ο βαθμός στον οποίο τα στελέχη είναι και ηγέτες, εξαρτάται από το εύρος 
των δραστηριοτήτων τους, κατ’ επέκταση από το πώς αντιμετωπίζουν το ρόλο τους, αλλά 
και από τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού. 

Σύμφωνα με την αντίληψη ορισμένων επιστημόνων, εξαρχής δεν τίθεται ζήτημα 
διάκρισης, καθώς η ηγεσία ενυπάρχει σε μία οργανωσιακή σχέση, και δεν εξομοιώνεται 
με μια οργανωσιακή θέση (Clark, 1996).  

Το πλήθος των ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την ηγεσία, είναι ανάλογο του 
αριθμού των ερευνητών που προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την έννοιά της. 
Αναπόφευκτα, ο κάθε ορισμός επηρέασε έως κάποιο βαθμό την διαμόρφωση και των 
μετέπειτα ορισμών. Ο Du Brin (αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), υιοθετεί την 
άποψη ότι, η ηγεσία είναι η ικανότητα ορισμένων ατόμων να εμπνέουν εμπιστοσύνη και 
στήριξη στα άτομα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, 
δηλαδή στα μέλη ενός οργανισμού. Ο Northouse (1997, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 
2001), αντιμετωπίζει την ηγεσία σαν μια διαδικασία, μέσα από την οποία ένα άτομο 
(συνήθως ο ηγέτης), επηρεάζει μια ομάδα ατόμων (εργαζόμενοι), προκειμένου να 
επιτευχθεί ένας κοινός στόχος (ο στόχος του οργανισμού). Παρόμοια άποψη υιοθετεί και 
ο Mullins (1996, αναφορά σε Ehigie & Akpan, 2004), χαρακτηρίζοντας μάλιστα την 
διαδικασία της ηγεσίας σαν μια δυναμική διαδικασία, ικανή να προσαρμοστεί στην 
συγκεκριμένη φιλοσοφία διοίκησης που έχει υιοθετήσει ο εκάστοτε οργανισμός. Η 
αντιμετώπιση της ηγεσίας σαν μια διαδικασία, έχει το πλεονέκτημα της εστίασης της 
προσοχής στην συνεργασία και στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ του 
ηγέτη και των μελών του οργανισμού. 

Στα πλαίσια ενός οργανισμού που έχει ξεκινήσει την πορεία του προς την 
επιχειρηματική αριστεία (business excellence), όπως είναι οι οργανισμοί που 
αυτοαξιολογούνται βάσει του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας EFQM, η ηγεσία θα 
πρέπει να δείχνει σε ποιο βαθμό (Kanji, 2001): 

o Η ανώτατη διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιοτική απόδοση. 

o Έχουν οριστεί ξεκάθαρα οι στόχοι του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα. 

o Οι αξίες του οργανισμού σε σχέση με την ποιότητα έχουν υιοθετηθεί και 
υποστηρίζονται από όλα τα μέλη του οργανισμού. 

o Η ανώτατη διοίκηση έχει διαμορφώσει όραμα και μακροχρόνια στρατηγική που 
ενθαρρύνει την συνεχή βελτίωση. 

o Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύει και παρέχει τους απαραίτητους πόρους στις 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε σχέση με την ποιότητα. 

o Η ανώτατη διοίκηση προωθεί μια κουλτούρα ποιότητας στο εσωτερικό του 
οργανισμού. 

o Η ανώτατη διοίκηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων των 
ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders).  
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Σύμφωνα με τον Zairi (1999, αναφορά σε Zairi, 1999), η ηγεσία θα πρέπει να είναι μια 
ολοκληρωμένη, δημιουργική διαδικασία ανανέωσης του οργανισμού, χωρίς όμως 
παράλληλα να χάνει την απλότητά της. 
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4.2 Οι δραστηριότητες & οι ρόλοι που καλούνται να 
διαδραματίσουν οι ηγέτες οργανισμών που επιδιώκουν 
την επιχειρηματική αριστεία 

Η σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει η ηγεσία σε ένα οργανισμό, έχει 
επισημανθεί, εδώ και 2 δεκαετίες, από την πλειοψηφία των δασκάλων- στοχαστών 
(gurus) της ποιότητας (Savolainen, 2000). Ενώ τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της έχει 
διευρυνθεί και επιφορτιστεί με περισσότερες ευθύνες- δραστηριότητες λόγω της ιδιαίτερα 
αυξημένης πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους οργανισμούς, αλλά και 
του ασταθούς επιχειρηματικού στίβου, με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, μέσα 
στον οποίο είναι αναγκασμένοι οι οργανισμοί να δραστηριοποιούνται. Φυσικά, οι 
απαιτήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες για εκείνα τα άτομα που ηγούνται οργανισμών οι 
οποίοι στοχεύουν στην επιχειρηματική αριστεία.  

Η παραδοσιακή αντιμετώπιση του ηγέτη ως ενός ατόμου που κατέχει θέση εξουσίας και 
είναι επιβαρημένος μόνο με την ευθύνη του ορισμού της κατεύθυνσης που πρέπει να 
πάρει οργανισμός, και της λήψης κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με την πορεία και 
λειτουργία της επιχείρησης (Senge, 1990, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), δεν 
μπορεί να ισχύσει στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι ηγέτες που έχουν 
γαλουχηθεί κάτω από ένα τέτοιο παραδοσιακό σύστημα ηγεσίας (που εστιάζει την 
προσοχή αποκλειστικά σε ένα μόνο άτομο), θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις 
δραστηριότητες του παραδοσιακού ρόλου τους (Zairi, 1994), καθώς θα τους απαιτηθεί όχι 
μόνο να θέσουν τους στόχους του οργανισμού, αλλά και να δημιουργήσουν το πλέον 
κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη των παραπάνω στόχων (Kanji & Moura e Sa, 
2001), διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.  

Έτσι, ένας ηγέτης αντί να εστιάζει την προσοχή του αποκλειστικά στο σχεδιασμό της 
στρατηγικής και της δομής του οργανισμού, και στον έλεγχο των συστημάτων του, θα 
πρέπει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την διαμόρφωση των βασικών διαδικασιών στις 
οποίες πρέπει να εμπλέκονται τα μέλη του οργανισμού. Αντί να σχεδιάζουν άψυχα 
συστήματα, θα πρέπει να επιδιώκουν την ανάπτυξη του έμψυχου υλικού του 
οργανισμού, δηλαδή των μελών του. Ουσιαστικά, οι σύγχρονοι ηγέτες δεν θα πρέπει 
απλά και μόνο, να αντικαταστήσουν τα τρία “Ss” των “Strategy, Structure, Systems”, με 
τα τρία “Ps” των “Purpose, Process, People” (Goshal et al., 2000, αναφορά σε Kanji & 
Moura e Sa, 2001), αλλά να τα συνδυάσουν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. 
Αναμφισβήτητα, οι αξίες βάσει των οποίων λειτουργεί ο οργανισμός, παρέχουν τα 
θεμέλια για την διαμόρφωση του οράματος και της αποστολής του. Για να μπορέσει όμως 
να τεθεί σε δράση η φιλοσοφία, ο σκοπός και το όραμα του οργανισμού, απαιτείται ο 
σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής, και η ύπαρξη των κατάλληλων δομών και 
διαδικασιών. 
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Ας δούμε λοιπόν, ποιες είναι οι βασικότερες υποχρεώσεις ενός ηγέτη στα πλαίσια ενός 
οργανισμού που βρίσκεται στο δρόμο της επιχειρηματικής αριστείας, καθώς και οι 
δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται. 

4.2.1 Προσδιορισμός του οράματος, της αποστολής & των αξιών του 
οργανισμού, & γνωστοποίησή τους σε όλα τα μέλη του.  

Κύριο και βασικό καθήκον του ηγέτη είναι η διαμόρφωση του οράματος του οργανισμού 
που ηγείται (Zairi, 1999; Kanji & Moura e Sa, 2003; Oakland et al., 2002; Briggs & Keogh, 
1999; Kanji, 2001; Kanji & Moura e Sa, 2001; Zairi, 1994; Savolainen, 2000; Clark, 1996). Το 
όραμα περιγράφει εν συντομία, την ιδανική μορφή που επιθυμεί να έχει ο οργανισμός 
στο μέλλον. Ουσιαστικά, εκφράζει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες σχετικά με την πορεία του (Zairi, 1994). Ο αρμονικός 
συνδυασμός τους θα εξασφαλίσει την αποδοτικότητα του οργανισμού σε διαφορετικούς 
τομείς και διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Η ιδανική, μελλοντική εικόνα του οργανισμού που περιγράφεται μέσα από το όραμα, θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστική, ούτως ώστε να εμπνέει (Kanji & Moura e 
Sa, 2003), και να υποκινεί τους εργαζόμενους κάθε βαθμίδας. Ταυτόχρονα όμως, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η μετάφραση του οράματος σε μετρήσιμους στόχους (Kanji & 
Moura e Sa, 2001), προκειμένου να είναι ρεαλιστική και εφικτή η υλοποίησή του, να 
διευκολύνεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της πορείας των εργασιών, και να καθίσταται 
δυνατή, κάθε αναγκαία τροποποίησή του. 

Συνεπώς, είναι βασική υποχρέωση του ηγέτη η δημιουργία ενός οράματος που θα 
κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων των μελών του οργανισμού, χωρίς ωστόσο να φαντάζει 
ουτοπικό και να αποπροσανατολίζει. Το καθήκον του όμως δεν σταματά στην 
διαμόρφωση του κατάλληλου οράματος. Θα πρέπει να επιμεληθεί, προσωπικά, και την 
ανακοίνωση του στα μέλη του οργανισμού. Συγκεκριμένα, οφείλει να περιγράψει το 
όραμα με απλό και πρακτικό τρόπο (Clark, 1996), γνωστοποιώντας παράλληλα και την 
λογική (Kanji & Moura e Sa, 2001), πάνω στην οποία βασίστηκε η διαμόρφωσή του. 
Περιοδικά, επιβάλλεται να ελέγχει αν έχει γίνει κατανοητό από όλους, να δίνει τις 
αναγκαίες διευκρινήσεις, και να επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζόμενων 
στην αξιολόγηση του οράματος, με τη μορφή υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων. 
Αυτού του είδους η αναπληροφόρηση, είναι ουσιώδης για την αναθεώρηση, τη 
τροποποίηση και κατ’ επέκταση, τη συνεχή βελτίωση του οράματος.  

Ορισμένοι επιστήμονες (Kanji, 2001; Kanji & Moura e Sa, 2001; Zairi, 1994; Clark, 1996), 
ωστόσο, πιστεύουν ότι η συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στην αξιολόγηση του οράματος, αλλά να επεκτείνεται και στο στάδιο της 
διαμόρφωσης του. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν ένα αίσθημα “ιδιοκτησίας” του 
οράματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το αίσθημα ευθύνης τους ως προς τη 
πραγματοποίησή του.  

 10



Σύμφωνα όμως με τον Bell (2002), δεν αρκεί απλά να αισθανθούν οι εργαζόμενοι ότι τους 
ανήκει το όραμα. Θα πρέπει να καταφέρουν να “οραματιστούν” και την εκτέλεσή του. Η 
εποχή κατά την οποία ο ηγέτης απλά όριζε το όραμα και έδινε οδηγίες και διαταγές 
σχετικά με την πραγματοποίησή του, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτός ο τρόπος 
προσδιορισμού της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός, που ποτέ δεν 
ήταν αρκούντως αποτελεσματικός, σήμερα θεωρείται πλέον ξεπερασμένος, καθώς δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Έτσι, ο ηγέτης θα πρέπει όχι μόνο να διαμορφώσει το κατάλληλο όραμα και να το 
ανακοινώσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα μέλη του οργανισμού, αλλά 
κυρίως να τα οδηγήσει σε σημείο που να μπορούν να “οραματιστούν” την ενεργή 
συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση του. Δηλαδή, να αισθανθούν ικανοί και έτοιμοι 
να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην υλοποίηση του οράματος που έχει θέσει ο 
οργανισμός. Μόνο τότε θα μπορέσουν πραγματικά να συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό. 
Η άποψη αυτή του Bell, στηρίζεται στην θεωρία των γνωστικών ψυχολόγων (cognitive 
psychologists), που θέλει τον άνθρωπο να επιλέγει, υποσυνείδητα, να εμπλέκεται σε 
εκείνες τις δραστηριότητες που πιστεύει ότι εμπίπτουν στα όρια των δυνατοτήτων του ή 
καλύτερα, που μπορεί να “οραματιστεί” την εκτέλεσή τους.  

Αυτός θεωρείται ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική 
πραγμάτωση του οράματος, γι’ αυτό και κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος τρόπος 
προσδιορισμού της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός, στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι και μια σίγουρη μέθοδος που 
εξασφαλίζει τη δημιουργία πιστών συνεργατών στο εσωτερικό του οργανισμού. Η 
αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου ηγέτη δεν κρίνεται πλέον από την ικανότητά του 
να δημιουργεί πιστούς ακολούθους, αλλά πιστούς συνεργάτες. 

Ανεξάρτητα από το αν θα ακολουθηθεί η θεωρία του Bell, η ανακοίνωση του οράματος 
εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική διαδικασία που επιβάλλεται να ενθαρρύνει τη 
συζήτηση, την αναπληροφόρηση και τη συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού, 
ανεξάρτητα από το τμήμα και το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν, γι’ αυτό και ο 
σχεδιασμός της θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ένα οργανισμό που στοχεύει στην επιχειρηματική αριστεία, το 
όραμα θα πρέπει να υποστηρίζει εξ ολοκλήρου την κουλτούρα που έχει διαμορφώσει ο 
οργανισμός σχετικά με την ποιότητα, και φυσικά, να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την 
αποστολή του οργανισμού και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του (Clark, 1996). 

Η αποστολή δηλώνει τον βασικό σκοπό που εξυπηρετεί η ύπαρξη και λειτουργία του 
οργανισμού (Porter & Tanner, 2004; Clark, 1996), το είδος της δραστηριότητας, και την 
κατηγορία των πελατών που επιθυμεί να προσελκύσει και να ικανοποιήσει (Thompson, 
1997, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001). 
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Στόχος της αποστολής είναι να γνωστοποιήσει σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, τόσο 
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, τους λόγους ύπαρξης 
του οργανισμού. 

Στην ουσία, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσει ο οργανισμός, σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το όραμα που έχει θέσει. Θα μπορούσαμε συνεπώς 
να πούμε ότι, η αποστολή κάνει πραγματικότητα το όραμα. Τόσο η αποστολή, όσο και το 
όραμα είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας γιατί σε συνδυασμό, παρέχουν στον οργανισμό 
προσανατολισμό, και λειτουργούν σαν πυξίδα και χάρτης (Rampersad, 2001, αναφορά 
σε Kanji & Moura e Sa, 2003), που μπορεί να τον οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα 
λειτουργίας και απόδοσης. Η ανάπτυξη ενός ελκυστικού οράματος και η διαμόρφωση 
της κατάλληλης αποστολής, θέτουν τα θεμέλια για την συνεργασία, τον συντονισμό και 
την ευθυγράμμιση όλων των μελών του οργανισμού προς την ίδια κατεύθυνση. Με τον 
όρο “ευθυγράμμιση” εννοείται η δραστηριοποίηση όλων των μελών προς την ίδια 
κατεύθυνση.  

Για να επιτευχθεί όμως ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και να διατηρηθεί μια κοινή 
γραμμή πλεύσης, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το τμήμα ή το 
ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο μπορεί να υπάγονται, να είναι ενήμεροι για το όραμα και 
την αποστολή που έχει υιοθετήσει ο οργανισμός. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η ανάληψη 
ευθυνών, η δέσμευση (Briggs & Keogh, 1999), και η συμμετοχή όλων των ατόμων που 
απαρτίζουν τον οργανισμό, στις προσπάθειες για την πραγματοποίηση του οράματος. 

Και φυσικά, η αποστολή δεν μπορεί να έρθει εις πέρας με επιτυχία, αν όλοι οι 
εργαζόμενοι δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να ενεργούν στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Οι αξίες καθορίζουν την συμπεριφορά (Porter & Tanner, 2004), όλων των μελών ενός 
οργανισμού, και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται όλες οι 
επιχειρηματικές σχέσεις του. Διαμορφώνουν την ταυτότητα- κουλτούρα του, και 
αναπόφευκτα επηρεάζουν (Kanji & Moura e Sa, 2001), τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα, από τις απλές, καθημερινές, μέχρι και την 
μακροχρόνια υλοποίηση του οράματος.  

Ανάμεσα στο όραμα και στις αξίες, υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, καθώς το όραμα 
αντικατοπτρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η διαμόρφωσή του- όπως αναφέρει 
ο Kenny (1994, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), το όραμα πρέπει να στηρίζεται σε 
κάποιες αξίες, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η επιδίωξή του– και ταυτόχρονα, 
λειτουργεί σαν σύνδεσμος (Georgiades & Macdonell, 1998, αναφορά σε Kanji & Moura e 
Sa, 2001), μεταξύ των αξιών αυτών, και των καθημερινών γεγονότων που αντιμετωπίζει ο 
οργανισμός. 

Βασικό καθήκον του ηγέτη είναι ο προσδιορισμός των αξιών εκείνων που θα 
εξασφαλίσουν την μακροχρόνια επιτυχία του οργανισμού, η διάδοσή τους (Edgeman & 
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Scherer, 1999), στο εσωτερικό του οργανισμού, και η διασφάλιση ότι έχουν γίνει γνωστές 
και κατανοητές από όλους. Φυσικά, δεν ωφελεί μόνο να ορίζει τις αξίες που πρέπει να 
διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης- θα πρέπει να τις υποστηρίζει και να τις προωθεί, 
μέσα από την συμπεριφορά και τις ενέργειές του (Kanji & Moura e Sa, 2001; Kanji, 2001; 
Oakland et al., 2002). Ας μην ξεχνάμε ότι, ο ηγέτης με την συμπεριφορά και τη δράση του 
αποτελεί πρότυπο για τα μέλη του οργανισμού που ηγείται. 

Οι οργανωσιακές αξίες έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς καθοδηγούν τον ηγέτη στο 
έργο του, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ύφος που τον χαρακτηρίζει. 

Είναι πολύ σημαντικό να μοιράζονται όλα τα άτομα, που απαρτίζουν ένα οργανισμό, τις 
ίδιες αξίες, γιατί μεταξύ άλλων (Kouzes & Posner, 1995, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 
2001): 

o Διευκολύνεται η γενική ομοφωνία πάνω στους βασικούς οργανωσιακούς στόχους, 

o Προωθείται η συνεργασία, 

o Ενθαρρύνεται η ηθική συμπεριφορά, και  

o Προωθείται η αφοσίωση σε υψηλά επίπεδα. 

Με την ανάλυση που έχει γίνει έως αυτό το σημείο, διαπιστώνουμε ότι, μεταξύ του 
οράματος, των αξιών και της αποστολής, υπάρχει μια στενή αλληλεξάρτηση. Η 
αποτελεσματική διαχείριση αυτής της σχέσης είναι μια μεγάλη πρόκληση που καλείται 
να αντιμετωπίσει ο ηγέτης, και από την οποία κρίνεται, έως κάποιο σημείο, η συνολική 
αποτελεσματικότητά του. 

4.2.2 Υιοθέτηση & προώθηση της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης 
κάθε πλευράς του οργανισμού. 

Η επιχειρηματική αριστεία, η ιδεατή κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένας 
οργανισμός, θεωρείται ως ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος- εξελισσόμενος στόχος (Kanji, 
2001; Savolainen, 2000), καθώς, η επιδίωξή του επιτάσσει όλο και υψηλότερες απαιτήσεις 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος οργανισμός πρέπει να λειτουργεί και 
να αντιμετωπίζει την ποιότητα. Η κατάκτησή, συνεπώς, της επιχειρηματικής αριστείας, 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μόνο μέσα από την εισαγωγή σταδιακών- 
προοδευτικών αλλαγών, και την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της συνεχούς βελτίωσης κάθε 
πλευράς του οργανισμού (Kanji, 2001; Bell, 2002; Clark, 1996). 

Συνεχής βελτίωση, ουσιαστικά σημαίνει ότι, όσο και να βελτιωθεί- εξελιχθεί ένας 
οργανισμός, πάντα θα υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση.  

Η συνεχής βελτίωση, δηλώνει τον βαθμό στον οποίο ο οργανισμός: 

o Διαρκώς αναζητά ευκαιρίες για να καλυτερεύσει κάθε πλευρά του, 
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o Συγκρίνει τα τρέχοντα επίπεδα ποιότητας, με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών του, 

o Αντιδρά στις αλλαγές που παρουσιάζουν οι δείκτες ικανοποίησης πελατών, και,  

o Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για να βελτιώσει την ποιότητα όλων των 
προϊόντων που παράγει, των υπηρεσιών που προσφέρει, και των διαδικασιών που 
ακολουθεί. 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης, όλων των διαδικασιών 
που ακολουθεί ο οργανισμός, μπορεί να επιφέρει προοδευτικές βελτιώσεις και 
καινοτομίες στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, και φυσικά στις ίδιες τις διαδικασίες. 
Αναπόφευκτα λοιπόν, οι πρακτικές διαχείρισης των διαδικασιών οδηγούν στην συνεχή 
βελτίωση του οργανισμού.  

Συγκεκριμένα, για να μπορέσει ο οργανισμός να επιτύχει τον στόχο της συνεχούς 
βελτίωσης, θα πρέπει (Kanji, 2001):  

o Να παρακολουθεί τις μεταβολές στις προτιμήσεις των πελατών του, 

o Να προβαίνει σε συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), έναντι των καλύτερων 
οργανισμών του κλάδου στον οποίο ανήκει, 

o Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσης, 

o Να υιοθετεί την φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης, και 

o Να φροντίζει ώστε, η εισαγωγή προοδευτικών αλλαγών να αποτελεί ατομικό στόχο 
όλων των μελών του. 

Ποια όμως πρέπει να είναι η συμβολή της ηγεσίας στις παραπάνω διαδικασίες;  

Η εμπειρία καταδεικνύει ότι, ο ηγέτης θα πρέπει να αφιερώνει το 40% του χρόνου του, σε 
δραστηριότητες βελτίωσης (Bell, 2002). Η εξουσία που απολαμβάνει, του δίνει την 
δυνατότητα, και παράλληλα την ευκαιρία, να λαμβάνει αποφάσεις και να ορίζει 
διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση του οργανισμού (περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του οργανισμού).  

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξηγήσει σε όλα τα μέλη του οργανισμού την έννοια και την 
σπουδαιότητα της συνεχούς βελτίωσης, να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν σε όλες 
τις σχετικές προσπάθειες, και το κυριότερο, οφείλει να προσδιορίσει τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη αυτή διαρκής εξέλιξη. 

Σε καμία περίπτωση πάντως, δεν πρέπει να αναθέτει την ευθύνη της βελτίωσης του 
οργανισμού σε άλλο άτομο, γιατί έτσι υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα 
της (Bell, 2002). 

Σύμφωνα με τους Hoffman και Mehra (1999), η άποψη της ηγεσίας για την συμμετοχή 
και τον ρόλο των εργαζομένων, και η αντιμετώπιση των προτύπων απόδοσης του 
οργανισμού ως μια διαρκή πρόκληση, είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που 
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διακρίνουν ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης, από ένα παραδοσιακό, και τα οποία, σε 
τελική ανάλυση, αξιολογούν την αφοσίωση της ηγεσίας στην αδιάλειπτη βελτίωση. 

Κλείνοντας, αξίζει να προσθέσουμε ότι, η φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης κάθε 
πλευράς του οργανισμού, μακροχρόνια καλλιεργεί ένα περιβάλλον δεκτικό σε αλλαγές, 
προϋπόθεση απολύτως απαραίτητη για την ομαλή εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής. 

4.2.3 Προώθηση & διαχείριση αλλαγών.  

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται σε καθημερινή βάση, ο σκληρός 
ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει το παγκοσμιοποιημένο πλέον επιχειρηματικό 
περιβάλλον, και οι μεγάλες απαιτήσεις που επιφυλάσσει η επιδίωξη της επιχειρηματικής 
αριστείας, αναγκάζουν τους οργανισμούς να προβαίνουν σε διαρκείς αλλαγές του 
τρόπου λειτουργίας και δράσης τους. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν είτε σε ολόκληρες 
φιλοσοφίες διοίκησης, είτε απλά σε νέες μεθόδους εκτέλεσης εργασιών. Σε κάθε 
περίπτωση, η εισαγωγή των αλλαγών στον οργανισμό, θα πρέπει να γίνεται όσο το 
δυνατόν πιο σταδιακά και ομαλά, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα. 

Η αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής αποτελεί ένα από τα νέα ζητήματα που 
μελετούν οι σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας (Kanji & Moura e Sa, 2001), θέτοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, μια νέα πρόκληση για τους ηγέτες, καθώς τους επιφορτίζουν με ένα νέο ρόλο, 
αυτόν του διαχειριστή- προωθητή των αλλαγών (change agent) (Hernez- Broome & 
Hughes; Dedhia, 1995; Savolainen, 2000; Darling, 1999; Clark, 1996).  

Στα πλαίσια λοιπόν, του νέου αυτού ρόλου, ο ηγέτης οφείλει να δείχνει, με έμπρακτο 
τρόπο, την υποστήριξή του προς κάθε αλλαγή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, θα πρέπει 
να δεσμεύει και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (Kanji & Moura e Sa, 2001), που 
θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση των αλλαγών, και να δίνει την ελευθερία στους 
υπαλλήλους, κάθε βαθμίδας, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να δοκιμάζουν νέους 
τρόπους εκτέλεσης εργασιών και επίλυσης προβλημάτων. Οφείλει να δέχεται προτάσεις 
και ιδέες από τους εργαζόμενους, να τις συζητά μαζί τους και εφόσον είναι εφαρμόσιμες, 
να διευκολύνει με κάθε τρόπο την υλοποίησή τους. Επιπλέον, η επιβράβευση τέτοιων 
πρωτοβουλιών και προσπαθειών, θα εμφυσήσει σε όλα τα μέλη του οργανισμού, το 
ενδιαφέρον για την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται από τον οργανισμό, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, 
προκειμένου να αναθεωρούνται και να ενσωματώνονται όποιες πιθανές αλλαγές, ώστε 
να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους, και να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα του 
οργανισμού σε υψηλά επίπεδα. 

Όπως προαναφέρθηκε, η εισαγωγή κάθε αλλαγής, οποιαδήποτε μορφή και να έχει αυτή, 
θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά και να εφαρμόζεται σταδιακά, ούτως ώστε να μην 
διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού. Η ξαφνική και βίαιη επιβολή της, μπορεί 
να προκαλέσει την άμεση αντίδραση των μελών του οργανισμού, και τελικά, την 
αναχαίτιση της πραγματοποίησής της. 
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Η μετάβαση συνεπώς, από την προϋπάρχουσα κατάσταση, στη νέα, είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη, γι’ αυτό και την αποκλειστική ευθύνη της σωστής διαχείρισής της, την έχει η 
ηγεσία του οργανισμού (Savolainen, 2000; Clark, 1996). 

Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής, η ηγεσία οφείλει να ενημερώσει, όλους τους 
εργαζόμενους, σχετικά με την φύση της αλλαγής που προτίθεται να υιοθετήσει, 
τονίζοντας ιδιαίτερα τη χρησιμότητά της και τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στην 
καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσει, λεπτομερώς, 
την διαδικασία που θα απαιτηθεί για την επιτυχημένη ενσωμάτωσή της, και τον τρόπο με 
τον οποίο θα εμπλακούν τα ενδιαφερόμενα τμήματα, και κατ’ επέκταση, οι εργαζόμενοι.  

Σε κάθε στάδιο της εφαρμογής, η ηγεσία έχει την υποχρέωση να βρίσκεται σε ανοιχτή 
επικοινωνία με όλα τα μέλη του οργανισμού, προκειμένου να επιλύει άμεσα απορίες και 
να παρέχει ψυχολογική στήριξη. Η ενεργή παρουσία της ηγεσίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, για να μην αισθάνονται οι εργαζόμενοι ότι έχουν επιφορτιστεί την 
αποκλειστική ευθύνη της εφαρμογής της αλλαγής (Clark, 1996). 

Πιθανά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με την έγκαιρη ενημέρωση, τη διαρκή 
επικοινωνία και τη χρήση ομάδων εργασίας (Dedhia, 1995). 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι, θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή- ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης που έχει ο οργανισμός για σταθερότητα, η οποία αποτελεί και τη 
βάση για την αποδοτικότητα του οργανισμού, και της ανάγκης για αλλαγή, ο καταλύτης 
της οργανωσιακής μάθησης και της ανάπτυξης. Η αλλαγή δεν θα πρέπει να αποτελεί 
αυτοσκοπό, καθώς η διαρκής και απρογραμμάτιστη επιδίωξή της μπορεί, μακροχρόνια, 
να επιφέρει οργανωσιακή κόπωση (Clark, 1996).  

4.2.4  Δημιουργία πολυλειτουργικών ομάδων & υποστήριξη της δράσης 
τους.  

Η χρήση ομάδων εργασίας από τους οργανισμούς που οδεύουν προς την επιχειρηματική 
αριστεία, κρίνεται ως απολύτως αναγκαία (Kanji & Moura e Sa, 2001; Allan et al., 2000; 
Hernez- Broome & Hughes; Cacioppe & Albrecht, 2000), παρά το μεγάλο κόστος που 
παρουσιάζει σε χρήματα, χρόνο και προσπάθεια. Θεωρείται ότι συμβάλλει στον 
καλύτερο συντονισμό των συσχετιζόμενων (interconnected) εργασιών, μεγιστοποιώντας 
συνεπώς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του 
οργανισμού, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (Allan et al., 
2000). Η λειτουργική ευελιξία που παρέχει η χρήση των ομάδων, αποτελεί σημαντικό 
πλεονέκτημα- “όπλο” για τους προαναφερθέντες οργανισμούς, καθώς ως γνωστό, η 
επιχειρηματική αριστεία είναι ένας διαρκώς κινούμενος στόχος (Savolainen, 2000; Kanji, 
2001).  

Η δομή των παραπάνω οργανισμών θα πρέπει να βασίζεται σε πολυλειτουργικές ομάδες 
(Kanji & Moura e Sa, 2001), οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες των τμημάτων- δηλαδή τα 
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μέλη τους θα προέρχονται από διάφορα τμήματα του οργανισμού-, και η λειτουργία 
τους, σύμφωνη με την πολιτική και την κουλτούρα του οργανισμού, θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων του (Cacioppe & Albrecht, 2000).  

Στα πλαίσια λοιπόν των ομάδων, η παρουσία του ηγέτη πρέπει να είναι ορατή, και η 
συμμετοχή του ενεργή σε κάθε φάση, από τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της 
ομάδας, μέχρι την τελική αξιολόγηση του έργου της (Kanji & Moura e Sa, 2001). 
Συγκεκριμένα, οφείλει να θέτει τους στόχους που πρέπει να επιτύχει η ομάδα και να 
εξασφαλίζει ότι έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί απ’ όλα τα μέλη της. Επιπλέον, πρέπει να 
δεσμεύει και να παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την λειτουργία της ομάδας και να 
διατηρεί ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερώνεται για την 
πορεία των εργασιών. Η καθοδήγηση, καθώς και η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 
που οφείλει να παρέχει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε στιγμή, αποτελούν σημαντικές 
παραμέτρους για την σωστή εκτέλεση του έργου της. Τέλος, πρέπει να φροντίζει ώστε η 
ομάδα να λειτουργεί σαν μονάδα, μέσω της αρμονικής συνεργασίας των μελών της προς 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται και η διαφορετικότητα- 
μοναδικότητα των μελών της. 

Πολλές φορές, η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, και κατ’ επέκταση, η μελλοντική 
ευημερία του οργανισμού, εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ενεργή σύζευξη των 
ομάδων, με το σύνολο του οργανισμού (Cacioppe & Albrecht, 2000), και από την 
εξισορρόπηση των στόχων που καλείται να επιτύχει η ομάδα, με τους προσωπικούς 
στόχους των μελών της. 

4.2.5  Προώθηση της επικοινωνίας & ενίσχυση της ροής των πληροφοριών. 

Η διευκόλυνση και κυρίως, η προώθηση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής κάθε 
είδους πληροφοριών, στο εσωτερικό του οργανισμού, αποτελούν βασική ευθύνη της 
ηγεσίας του.  

Η ηγεσία θα πρέπει να σχεδιάζει και να θέτει σε εφαρμογή, αποτελεσματικά συστήματα 
επικοινωνίας και πληροφόρησης (Kanji, 2001), προκειμένου να επιτυγχάνεται η ομαλή 
ροή πληροφοριών και η αποδοτική επικοινωνία, σε ημερήσια βάση, όχι μόνο μεταξύ των 
εργαζομένων, αλλά και μεταξύ της ίδιας της ηγεσίας και των μελών του οργανισμού.  

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχουν, θα πρέπει να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, προκειμένου να μένουν πλήρως 
ενημερωμένοι για όλα τα ζητήματα και τις εξελίξεις που αφορούν γενικότερα στην 
επιχείρηση, και ειδικότερα, στο αντικείμενο της εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, η 
επίλυση των προβλημάτων επιταχύνεται, και η λήψη των αποφάσεων βασίζεται σε 
αντικειμενικές και έγκαιρες πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία, η ηγεσία θα 
πρέπει να έρχεται σε επαφή με όλα τα μέλη του οργανισμού, όχι μόνο όποτε προκύψει 
ανάγκη, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα, και να ενημερώνεται για πάσης φύσεως 
ζητήματα. Οι εργαζόμενοι έχουν άμεση άποψη για την πλειοψηφία των προβλημάτων 

 17



που ανακύπτουν στο εσωτερικό της επιχείρησης, και επομένως είναι τα πλέον κατάλληλα 
άτομα για να ενημερώνουν την ηγεσία και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις. Η ηγεσία 
οφείλει να προωθεί την επικοινωνία, διατηρώντας τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, και 
ενθαρρύνοντας την υποβολή ιδεών, προτάσεων αλλά και παραπόνων. 
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4.2.6 Ορατή και ενεργή δέσμευση. 

 “Management commitment is pertinent to every successful quality revolution, no exceptions are 
known!”- Juran, J. M., (Savolainen, 2000) 

Το παραπάνω απόφθεγμα του Juran, συνοψίζει μέσα σε μια μόνο πρόταση, την 
σπουδαιότητα ύπαρξης δέσμευσης από την πλευρά της ηγεσίας. 

Η ορατή δέσμευση της ηγεσίας, είναι θεμελιώδης συντελεστής κάθε πετυχημένης δράσης 
(McAdam, 2000; Edgeman & Williams, 1998; Hoffman & Mehra, 1999; Savolainen, 2000; 
Prabhu & Robson, 2000a; Prabhu & Robson, 2000b; Clark, 1996; Blake, 2003), είτε 
πρόκειται για “επαναστάσεις” στον χώρο της ποιότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Juran, είτε για απλές, καθημερινές αποφάσεις που λαμβάνει ένας οργανισμός.  

Οι φιλοσοφίες που έχουν αναπτύξει διάσημοι στοχαστές της ποιότητας, όπως ο Juran, ο 
Deming, ο Crosby και ο Garvin, σχετικά με την διοίκηση της ποιότητας, παρουσιάζουν 
αρκετές διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Ανάμεσα στις ομοιότητες, σημαντική είναι η 
παγκόσμια, σχεδόν, έμφαση που δίνεται στην ηγεσία (Edgeman & Williams, 1998; 
Hoffman & Mehra, 1999), και συγκεκριμένα, στην βαρύτητα του ρόλου της. Στον πίνακα 
που ακολουθεί (Πίνακας 1), παρουσιάζονται οι απόψεις των προαναφερθέντων 
στοχαστών (Hoffman & Mehra, 1999), αναφορικά με τον ρόλο που καλείται να 
διαδραματίσει η ηγεσία, στα πλαίσια ενός οργανισμού.  

Crosby  

(1979) 

Top management carries the primary responsibility for commitment 
to quality and willingness to support efforts necessary to achieve the 
goals. 

Deming (1982) 
Causes of inefficiency and quality are in the system and top 
management is responsible for positioning the system. 

Garvin  

(1983) 

Top management is architects of change who provide a sense of 
direction for the workers and for the organization. 

Juran  

(1988) 

Top management is responsible for goal setting and for creating and 
sustaining change as needed to correct deficiencies. 

Πίνακας 1 - Οι απόψεις διάσημων στοχαστών σχετικά με τον ρόλο της ηγεσίας 
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Από την μελέτη του πίνακα, παρατηρούμε την κοινή έμφαση που δίνεται στην 
σπουδαιότητα της ηγεσίας, και ειδικότερα, στην αφοσίωση που πρέπει να επιδεικνύει ο 
ηγέτης σε καθημερινή βάση, σε όλα τα θέματα που αφορούν στον οργανισμό και την 
λειτουργία του. Μάλιστα, ο Juran, ο Deming και ο Crosby, συνδέουν άμεσα την 
δέσμευση της ηγεσία, με την ποιότητα και την παραγωγικότητα. 

Πράγματι, η έλλειψη ενεργούς δέσμευσης και συμμετοχής της ηγεσίας, θεωρείται ως ένας 
από τους βασικότερους παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχημένη 
εφαρμογή ενός προγράμματος βελτίωσης της παραγωγικότητας (Hoffman & Mehra, 
1999; Savolainen, 2000). Ο ηγέτης, με την εξουσία που διαθέτει,  έχει την δυνατότητα να 
αποστρέψει την προσοχή, από την συμβατική εστίαση στην μείωση του κόστους, και να 
επικεντρώσει τις προσπάθειες, στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων, ενθαρρύνοντας 
κατ’ επέκταση, την δημιουργικότητα και την καινοτομία (Hoffman & Mehra, 1999). Έτσι, 
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγικότητας, με την ενεργή υποστήριξη της ηγεσίας, 
μπορεί παράλληλα να εισαγάγει, εφευρετικούς τρόπους για την αποδοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη χρήση των οργανωσιακών πόρων, σε βραχυπρόθεσμο, αλλά και 
μακροπρόθεσμο στάδιο. 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο (Dayton, 2003; Antony et al., 2002; 
McAdam, 2000; Prabhu & Robson, 2000b; Hoffman & Mehra, 1999; Krumwiede et al., 
1998, αναφορά σε Yen et al., 2002; Waldman, 1993, αναφορά σε Yen et al., 2002), αλλά και 
η καθημερινή εμπειρία των επιχειρήσεων, καταδεικνύουν ότι, η δυναμική παρουσία της 
ηγεσίας μέσα από την ορατή δέσμευση και συμμετοχή του ηγέτη, αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα επιτυχίας, οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία προβαίνει ένας οργανισμός. 
Είτε αυτή αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος ενίσχυσης της παραγωγικότητας, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, είτε στην εισαγωγή ολόκληρων φιλοσοφιών διοίκησης, όπως η 
διοίκηση ολικής ποιότητας.  

Ειδικά για τους οργανισμούς που στοχεύουν στην κατάκτηση της επιχειρηματικής 
αριστείας, η ενεργή συμμετοχή, και κατ’ επέκταση, η δέσμευση της ηγεσίας, είναι 
υπέρτατης σημασίας. Και φυσικά, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τόσο 
μεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη για την αφοσίωση της ηγεσίας στους στόχους του 
οργανισμού. Ο λόγος είναι προφανής, και έγκειται στην έλλειψη εμπειρίας και 
δυνατότητας των μικρών οργανισμών να συντονίζουν και να διαχειρίζονται 
περισσότερα του ενός, προγράμματα, ταυτόχρονα. 

Σύμφωνα με τους Prabhu & Robson (2000b), η δέσμευση της ηγεσίας στις προσπάθειες 
που καταβάλλει ο οργανισμός για να κατακτήσει την επιχειρηματική αριστεία μπορεί να 
αξιολογηθεί από: 

o Τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προβαίνει, προκειμένου να αναπτύξει τις κατάλληλες 
στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην επιχειρηματική αριστεία. 
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o Τις πρακτικές διοίκησης που υιοθετεί ο οργανισμός, οι οποίες για να αναπτυχθούν 
και να εφαρμοστούν όπως αρμόζει, απαιτείται πλήρης υποστήριξη από την πλευρά 
της ηγεσίας. 

o Τη μέτρηση της λειτουργικής απόδοσης του οργανισμού, η οποία παρέχει 
ικανοποιητική ένδειξη ότι υφίσταται η απαραίτητη καθοδήγηση από την ανώτατη 
διοίκηση, και ότι αναπτύσσονται οι καλύτερες δυνατές πρακτικές. 

Δηλαδή, η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει την απαραίτητη 
στρατηγική που θα εξασφαλίσει την μελλοντική επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας. 
Η ηγεσία έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει συγκεκριμένες διοικητικές πρακτικές που θα 
αντικατοπτρίζουν την επιθυμία της να φτάσει ο οργανισμός σε επίπεδα επιχειρηματικής 
αριστείας. Οι παραπάνω στρατηγικές και πρακτικές, είναι δυνατό να επηρεάσουν την 
απόδοση του οργανισμού, σε σχέση με συγκεκριμένες λειτουργίες, η επιτυχία των 
οποίων, μπορεί να παρέχει ένα μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας των στρατηγικών 
και της δέσμευσης της ηγεσίας. 

Η ύπαρξη ορατής δέσμευσης στους στόχους του οργανισμού, από την πλευρά της 
ηγεσίας, μπορεί να κριθεί και από την αντίστοιχη ύπαρξη ή μη, δέσμευσης των 
εργαζομένων. Είναι γνωστό ότι, η σχέση που συνδέει την αφοσίωση της ηγεσίας, με την 
αφοσίωση των εργαζομένων είναι ανάλογη. Αν οι εργαζόμενοι συνειδητοποιήσουν ότι η 
ηγεσία πραγματικά πιστεύει αυτά που κηρύττει, τηρεί τις υποσχέσεις της και εκπληρώνει 
τις δεσμεύσεις της, τότε θα “σπεύσουν” (Clark, 1996), να συμμετάσχουν σε κάθε 
προσπάθεια του οργανισμού. Έτσι, η ηγεσία με την ενεργή δέσμευσή της, θα εξασφαλίσει 
την επιτυχία κάθε δραστηριότητας και προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον 
σεβασμό και την διαρκή αφοσίωση των ανθρώπων της. 
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4.3 Η μετάβαση από τις κλασσικές θεωρίες ηγεσίας, στη 
συστημική ηγεσία  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 (Kanji & Moura e Sa, 2001), άρχισαν να 
αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες που είχαν ως στόχο να αποσαφηνίσουν το φαινόμενο 
της ηγεσίας, και να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που 
σχετίζονται με την δομή της (Bass, 1990, αναφορά σε Tirmizi, 2002). Οι πολυάριθμες 
θεωρίες που έχουν διατυπωθεί έως σήμερα, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κυρίαρχες 
προσεγγίσεις.  

1. Η προσέγγιση των χαρακτηριστικών (The traits approach). 

Υπήρξε από τις πρώτες προσπάθειες για την μελέτη της ηγεσίας. Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση αντιμετωπίζει την ηγεσία ως ένα έμφυτο προσόν που διαθέτουν 
ορισμένα μόνο άτομα (Kanji & Moura e Sa, 2001), καθώς στηρίζεται στην βασική 
υπόθεση ότι, υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα εκείνα 
χαρακτηριστικά (Tirmizi, 2002), που τους κάνουν ηγέτες, και κατ‘ επέκταση, τους 
διαφοροποιούν από τους υπολοίπους. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά είναι η 
ευφυΐα, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η ακεραιότητα και η 
κοινωνικότητα (Kanji & Moura e Sa, 2001).  

Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν κάτω από αυτή την προσέγγιση ονομάζονται 
‘great man theories’, γιατί εστιάζουν στην ανακάλυψη των έμφυτων 
χαρακτηριστικών που διέθεταν μεγάλοι, χαρισματικοί ηγέτες του πολιτικού και 
κοινωνικού κόσμου (Northouse, 1997, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001).  

2. Η προσέγγιση της συμπεριφοράς (The behavioral approach). 

Με την εμφάνιση της συγκεκριμένης προσέγγισης, το ερευνητικό ενδιαφέρον 
μετατοπίστηκε από την προσωπικότητα των ηγετών, στις ενέργειές τους (δηλαδή, 
από το τι είναι οι ηγέτες, στο τι κάνουν). Η συγκεκριμένη προσέγγιση, συνδέει 
άμεσα την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Kanji & Moura e Sa, 2001), με τον 
τρόπο συμπεριφοράς του ηγέτη, και θεωρεί ότι, οι ηγέτες μπορούν να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί, αν επιμορφωθούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο είδος 
συμπεριφορών που κρίνονται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Αρκεί μόνο να 
προσδιοριστούν οι εν λόγω συμπεριφορές.  

Οι πρώτες έρευνες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο ηγέτης επιδεικνύει δυο είδη 
συμπεριφοράς. Η πρώτη αφορά στα καθήκοντά του (task-related behavior), και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός. Ηδεύτερη 
αφορά στην σχέση που αναπτύσσει με τους εργαζόμενους (relationship-related 
behavior), και συμβάλλει στην δημιουργία αρμονικού κλίματος στο εσωτερικό 
του οργανισμού. Οι δυο συμπεριφορές σχηματίζουν τον πυρήνα της διαδικασίας 
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της ηγεσίας. Με την πάροδο των χρόνων, προστέθηκε στις παραπάνω 
συμπεριφορές και μια τρίτη, η οποία είναι προσανατολισμένη στην συμμετοχή 
του ηγέτη (participative leader behavior) (Tirmizi, 2002), σε όλες τις διαδικασίες 
του οργανισμού.  

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan (Kanji & Moura e Sa, 2001), ανέδειξε 
δυο νέα είδη αποτελεσματικής διαγωγής. Η μία ασκείται με γνώμονα τους 
υπαλλήλους (employee orientation- δίνεται έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις), και 
η άλλη ασκείται με γνώμονα την παραγωγή (production orientation- δίνεται 
έμφαση στην τεχνική πλευρά μιας εργασίας). Σύμφωνα με τους Blake και Mouton 
(αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), οι παραπάνω συμπεριφορές είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως ανεξάρτητες.  

3. Η προσέγγιση της ενδεχόμενης περίπτωσης (The contingency approach). 

Η μερική αποτυχία των ερευνητικών προσπαθειών για τον εντοπισμό μιας κοινά 
αποδεκτής άποψης σχετικά με το πλέον αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας, οδήγησε 
στην συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο στυλ 
που να εφαρμόζεται εξίσου αποτελεσματικά σε όλα τα οργανωσιακά 
περιβάλλοντα. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα προσέγγιση σχετικά με την ηγεσία, 
αυτή της ενδεχόμενης περίπτωσης.  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση, διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες 
(Kanji & Moura e Sa, 2001; Tirmizi, 2002), δύνανται να επηρεάσουν την σχέση 
που υπάρχει μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών του ηγέτη, της 
συμπεριφοράς του, και της απόδοσης του, επηρεάζοντας τελικά και την 
αποτελεσματικότητά του. Συνεπώς, ο ηγέτης θα πρέπει να προσαρμόζει την 
μέθοδό του στις διάφορες καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος, και στις 
εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού. Το βασικό μήνυμα που περνάει η 
συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ότι, υπάρχει μεγάλη διακύμανση στη σχέση 
ανάμεσα στο στυλ του ηγέτη και στην απόδοσή του, γι’ αυτό και η 
αποτελεσματικότητά του κρίνεται από την ικανότητά του να προσαρμόζει τον 
τρόπο με τον οποίο ηγείται, στα πλαίσια του εκάστοτε οργανισμού (Fiedler, 1967, 
αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001). Η άποψη του Fiedler ήταν η πρώτη που 
διατυπώθηκε, κάτω από την προσέγγιση της ενδεχόμενης περίπτωσης, και 
παρόλο που με την πάροδο των χρόνων αναπτύχθηκαν πολυάριθμες ανάλογες 
θεωρίες, η συγκεκριμένη, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως η προεξέχουσα 
θεωρία της συγκεκριμένης κατηγορίας (Tirmizi, 2002). 

Κάθε μια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, με τα πολύτιμα ευρήματά της, αποτέλεσε 
χρονικό σταθμό στην ιστορία της ηγεσίας, καθορίζοντας την εξέλιξη της έρευνας. 
Παρόλο που χαρακτηρίζονται από διαφορετική ερευνητική στρατηγική και εστίαση του 
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ενδιαφέροντος, αν συνδυαστούν κατάλληλα, μπορούν να προσφέρουν μια πολύπλευρη 
εικόνα της ηγεσίας.  

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι και η διάκριση που γίνεται μεταξύ της οργανικής ηγεσίας 
(instrumental leadership), και της χαρισματικής ηγεσίας (charismatic leadership) (Kanji 
& Moura e Sa, 2001; Tirmizi, 2002). Η οργανική ηγεσία σχετίζεται άμεσα με τον 
οργανωσιακό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την επιβράβευση, και αφορά στην διαχείριση 
του περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες 
που θα υποκινήσουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Η χαρισματική ηγεσία από την άλλη, 
βασίζεται στις ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, και κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη, 
για την ενδυνάμωση και την δραστηριοποίηση των εργαζομένων. 

Οι περισσότεροι ερευνητές ισχυρίζονται ότι, οι επιτυχημένοι ηγέτες θα πρέπει να 
εκτελούν εξίσου αποτελεσματικά και τους δύο ρόλους (Kanji & Moura e Sa, 2001).   

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την δεκαετία του ’90, ανέδειξαν έξι βασικές 
συμπεριφορές που έχουν την τάση να επιδεικνύουν οι χαρισματικοί ηγέτες (Rowden, 
2000, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001). Συγκεκριμένα, διαμορφώνουν το όραμα 
του οργανισμού και το γνωστοποιούν στα μέλη του, αντιμετωπίζουν με ευαισθησία το 
περιβάλλον και τις ανάγκες των μελών του οργανισμού, λαμβάνουν προσωπικά ρίσκα, 
επιδεικνύουν ασυμβίβαστη συμπεριφορά, και τέλος, δεν επαναπαύονται σε παγιωμένες 
καταστάσεις, επανεξετάζοντας διαρκώς τα δεδομένα.  

Μια άλλη κατηγορία θεωριών, προσπαθεί να προσδιορίσει τα κίνητρα που ωθούν τους 
υφιστάμενους ορισμένων ηγετών, να καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες, με 
προσωπικές θυσίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. Σε αυτή την 
κατηγορία θεωριών, εμπίπτουν η μετασχηματική ηγεσία (transformational leadership), 
και η συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership) (Tirmizi, 2002; Kanji & Moura e Sa, 
2001; Hernez- Broome & Hughes), ενώ ορισμένοι ερευνητές προσθέτουν στις δυο 
παραπάνω θεωρίες και μια τρίτη, την θεωρία της υπερφυούς ηγεσίας (transcendent 
leadership) (Kanji & Moura e Sa, 2001).  

Η προσέγγιση της μετασχηματικής ηγεσίας, προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον 
οποίο ο ηγέτης μπορεί να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εισαγάγει σημαντικές αλλαγές 
στον οργανισμό του οποίου ηγείται. Υπό αυτή την θεωρία, ο ηγέτης εστιάζει τις 
προσπάθειές του στην δημιουργία ενός ελκυστικού οράματος (Cardona, 2000, αναφορά 
σε Kanji & Moura e Sa, 2001), και στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με τους 
υφιστάμενούς του, σχέσεων που θα βασίζονται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και στην 
αφοσίωση, και λιγότερο σε τυπικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα γνωστό είναι το μοντέλο 
“transformational leader model” που προτείνει ο Bass (1985, αναφορά σε Kanji & Moura 
e Sa, 2001; Hernez- Broome & Hughes; Tirmizi, 2002). Το συγκεκριμένο μοντέλο, 
πραγματεύεται την ικανότητα ορισμένων ηγετών να εμπνέουν τους υφιστάμενούς τους, 
και τελικά να τους οδηγούν στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων. Υπό το πρίσμα 
αυτού του μοντέλου, ο ηγέτης μετατρέπεται σε “κοινωνικό αρχιτέκτονα” (social architect) 
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(Northouse, 1997, αναφορά σε Kanji & Moura e Sa, 2001), καθώς καλείται να αποτελέσει 
ισχυρό παράδειγμα προς μίμηση, και να αναπτύξει το κατάλληλο εκείνο όραμα που θα 
δώσει πνοή στην ύπαρξη και λειτουργία του οργανισμού.  

Η συναλλακτική ηγεσία, σε αντίθεση με την μετασχηματική, επιδιώκει να υποκινεί τα 
μέλη του οργανισμού κυρίως με την χρήση επιβραβεύσεων (Burns, 1978, αναφορά σε 
Kanji & Moura e Sa, 2001). Ουσιαστικά ο ηγέτης εστιάζει το ενδιαφέρον του στην 
στοχοθεσία, στην παροχή άμεσης και εποικοδομητικής αναπληροφόρησης, προκειμένου 
οι υφιστάμενοι να έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί, και στην αποσαφήνιση της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της απόδοσης 
και της επιβράβευσης. Επομένως, ο “συναλλακτικός” ηγέτης προσπαθεί να ελέγξει τις 
ενέργειες των υφισταμένων του, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπακοή τους, στις 
επιθυμίες του (Kanji & Moura e Sa, 2001). Αν και η μετασχηματική ηγεσία παρουσιάζεται 
ως διαμετρικά αντίθετη από την συναλλακτική, εντούτοις, και οι δύο έχουν σημαντική 
συνεισφορά, γι’ αυτό θα πρέπει να συνυπάρχουν σε ένα οργανισμό, και να λειτουργούν 
συμπληρωματικά. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι, κάθε θεωρία που παρουσιάστηκε, παρά 
την διαφορετική ερευνητική στρατηγική που ακολουθεί, προσπαθεί να ορίσει την 
ιδανική ηγεσία, και κατ’ επέκταση, να καταλήξει στο προφίλ του ιδανικού ηγέτη, ή 
τουλάχιστον, του πλέον αποτελεσματικού, ανά περίσταση. Η εξαιρετική έμφαση που 
δίνεται στην ανάλυση της ηγεσίας σε ατομικό επίπεδο, έχει ως αποτέλεσμα να ταυτίζεται 
η ηγεσία με την προσωπικότητα και τα χαρίσματα μιας κεντρικής φιγούρας (Fisher, 
2002), του οργανισμού, αυτής του ηγέτη, και να παραγνωρίζεται η ανάγκη ανάλυσης της 
λειτουργίας της ηγεσίας ως μιας συνολικής διαδικασίας. Έτσι όμως, οι οργανισμοί 
στερούνται της ευκαιρίας να ανακαλύψουν, και να αξιοποιήσουν, ή αντίστοιχα να 
βελτιώσουν, τα δυνατά και αδύνατα σημεία που παρουσιάζει η λειτουργία της ηγεσίας 
(Kanji & Moura e Sa, 2001).  

Η πλειοψηφία των σύγχρονων επιστημόνων (Edgeman & Scherer, 1999; Kanji & Moura e 
Sa, 2001; Hernez- Broome & Hughes; Kanji & Moura e Sa, 2003; Collier & Esteban, 2000; 
Fisher, 2002; Dering, 1998), διατείνεται ότι, οι στατικές (Kanji & Moura e Sa, 2001), 
παραδοσιακές θεωρίες ηγεσίας που είχαν οικοδομηθεί γύρω από την στενή σχέση που 
ανέπτυσσε ο ηγέτης με τους εργαζόμενους- “οπαδούς” του, δεν είναι πλέον 
αποτελεσματικές, ούτε καν εφαρμόσιμες, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
λειτουργούν οι σύγχρονοι οργανισμοί, έχουν αλλάξει δραματικά.  

Οι Collier και Esteban (2000), υποστηρίζουν ότι, όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος, τον κλάδο δραστηριοποίησης και την νομική τους μορφή, είναι υποχρεωμένοι 
να αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο, τις ακατάπαυστες αλλαγές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Σε τέτοιο σημείο, ώστε η ραγδαία αλλαγή να θεωρείται το βασικότερο 
χαρακτηριστικό της οργανωσιακής ζωής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κλασσική θεώρηση 
των οργανισμών ως αυτόνομων, απομονωμένων οντοτήτων, φαντάζει άκαιρη. 
Αντιθέτως, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως “ανοιχτά συστήματα”, (Scott, 1998, 
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αναφορά σε Collier & Esteban, 2000), “φωλιασμένα” μέσα σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο- εξελισσόμενο παγκόσμιο, συστημικό περιβάλλον, το οποίο διαθέτει την 
ικανότητα να διαμορφώνει την ύπαρξη και λειτουργία των συστημάτων, αλλά και να 
διαμορφώνεται από αυτά.  

Τα ανοιχτά αυτά συστήματα, οι οργανισμοί, είναι πολυσύνθετα και προσαρμόσιμα 
(Collier & Esteban, 2000). Πολυσύνθετα, γιατί η ύπαρξή τους στηρίζεται σε πολλαπλές, 
ενδοσυσχετιζόμενες σχέσεις, σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στις 
μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων 
σχέσεων, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητά τους.  

Προσαρμόσιμα, υπό την έννοια ότι, έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται με τον 
πλέον βέλτιστο τρόπο, στις διαρκείς τεχνολογικές αλλά και γενικότερες αλλαγές του 
περιβάλλοντος, χωρίς να χάνουν την συνοχή του πρωταρχικού τους σκοπού.  

Η γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, απαιτεί λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, 
διοικητική αυτονομία, περιθώρια για λάθη, και ικανοποιητική ελευθερία για την λήψη 
ρίσκων. Σε αυτά τα πλαίσια, δεν πρέπει να υφίσταται ένα και μοναδικό άτομο που να 
διαθέτει τις γνώσεις και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να γίνει “ο ηγέτης”. 
Αντιθέτως, ηγετικές ικανότητες, κρίση, και λήψη αποφάσεων, απαιτούνται σε όλα τα 
επίπεδα του οργανισμού (Stacey, 1996; Senge, 1997; Ghoshal & Bartlett, 1998; Bennis, 
1999; Wheatley, 1999, αναφορά σε Collier & Esteban, 2000). 

Αν τα παραπάνω φαίνονται ουτοπικά, η εμπειρία έχει να καταδείξει περιπτώσεις διεθνώς 
διακεκριμένων, για τις βέλτιστες πρακτικές τους, οργανισμών, που αναγνωρίζουν την 
ηγεσία ως βασικό συστατικό κάθε θέσης εργασίας, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, και 
δεσμεύονται στην δημιουργία ηγετών σε όλο το φάσμα του οργανισμού (Hernez- Broome 
& Hughes). Κάποιοι άλλοι, εξίσου επιτυχημένοι οργανισμοί, δίνουν εξουσία στους 
εργαζόμενους, ακόμα και της κατώτερης βαθμίδας, να παίρνουν αποφάσεις, και το 
σημαντικότερο, βασίζουν την διαμόρφωση της στρατηγικής τους, στην αναπληροφόρηση 
που δέχονται από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους (Fisher, 2002). 

Στα πλαίσια οργανισμών όπως οι παραπάνω, η ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα που 
διαθέτει όλο το σύστημα του οργανισμού, να προσδιορίζει την κατεύθυνση που πρέπει 
να ακολουθήσει ο οργανισμός, να προκαλεί και να συντηρεί την διαρκή ανανέωση, μέσα 
από την ενθάρρυνση και το συντονισμό καινοτόμων πρωτοβουλιών, διατηρώντας 
παράλληλα σε ισορροπία, την αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στις αλλαγές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, με την εσωτερική αφοσίωση στην εκπλήρωση των στόχων που 
έχουν τεθεί (Collier & Esteban, 2000). 

Υπό αυτή την θεώρηση, η ηγεσία δεν ταυτίζεται με το πρόσωπο του ηγέτη, αλλά είναι 
οργανική (Fisher, 2002), ένα “φαινόμενο”- μια συνεχής διαδικασία, καινοτόμα και 
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προβεβλημένη (Collier & Esteban, 2000), που εμπερικλείει όλα τα μέλη του οργανισμού, 
και στην οποία, όλοι και κανένας δεν είναι “ο ηγέτης”.  

Η συστημική ηγεσία (systemic- inclusive leadership) (Collier & Esteban, 2000; Fisher, 
2002; Hernez- Broome & Hughes; Kanji & Moura e Sa, 2001; Edgeman & Scherer, 1999; 
Edgeman & Rodgers, 1999; Edgeman & Dahlgaard, 1998; Edgeman et al., 1999), ό,τι πιο 
σύγχρονο και πρωτοποριακό έχει να επιδείξει η έρευνα στον χώρο της ηγεσίας, 
αντιμετωπίζει κάθε μέλος του οργανισμού, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχει και την 
ιεραρχική βαθμίδα στην οποία ανήκει, ως ένα πλήρως υπεύθυνο και αυτόνομο άτομο, 
ικανό να λαμβάνει αποφάσεις και να ασκεί την κρίση του (Kanji & Moura e Sa, 2001), 
όντας όμως και αποκλειστικά υπεύθυνο για την ατομική του απόδοση, και επομένως, 
υπόλογο για τις πράξεις του.  

Το αποτέλεσμα της συστημικής ηγεσίας είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί και 
παρουσιάζεται ως μια οντότητα, στηριζόμενος σε άτομα που έχουν πλήρη αυτεπίγνωση 
(Edgeman et al., 1999). Η αυτόνομη, ωστόσο, δραστηριοποίηση των μελών του 
οργανισμού, δεν καθιστά αδύνατη την ύπαρξη γενικής ομοφωνίας κατά την λήψη 
αποφάσεων (Crawford & Mason, 1997, αναφορά σε Edgeman & Dahlgaard, 1998; 
Edgeman et al., 1999). 

Φυσικά, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να δράσουν αυτόνομα, επιβάλλεται να τους 
κατανεμηθούν αρμοδιότητες αλλά και προνόμια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στην ύπαρξη υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης και επένδυσης στους ανθρώπινους 
πόρους (Edgeman et al., 1999).  

Η προβολή και λειτουργία του οργανισμού ως μια οντότητα, απαιτεί σαφή και διαρκή 
γνωστοποίηση, στους εργαζόμενους, των βασικών αξιών βάσει των οποίων, ο 
οργανισμός έχει οικοδομηθεί και δραστηριοποιείται σε καθημερινή βάση (Edgeman & 
Dahlgaard, 1998).  

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η συστημική ηγεσία, είναι το γεγονός ότι 
κάθε μέλος του οργανισμού δικαιούται συμμετοχή στα προνόμια και τις ευθύνες που 
φέρει η άσκηση της ηγεσίας (Edgeman & Rodgers, 1999). Φυσικά, το εύρος αυτών των 
αρμοδιοτήτων και των προνομίων αναμένεται να παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση.  

Ουσιαστικά, η συστημική ηγεσία υπόσχεται σε όλους τους εργαζόμενους, την ευκαιρία 
και την δυνατότητα να “βιώσουν” ίση ικανοποίηση, ως ανταμοιβή, για την μέγιστη 
συνεισφορά τους (Edgeman & Williams, 1998, αναφορά σε Edgeman & Rodgers, 1999; 
Edgeman & Dahlgaard, 1998; Edgeman & Scherer, 1999).  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί η σημαντική διαφορά (Collier & Esteban, 
2000), που υφίσταται μεταξύ της συστημικής και της συλλογικής- συμμετοχικής ηγεσίας. 
Σε έναν οργανισμό που λειτουργεί βάσει της συστημικής ηγεσίας, τα μέλη του δεν 
συμμετέχουν συλλογικά σε κάθε απόφαση που λαμβάνει ο οργανισμός, ούτε και ασκούν 
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την λειτουργία της ηγεσίας σε ταυτόχρονο διάστημα. Οι Collier & Esteban (2000), 
παρομοιάζουν τη συστημική ηγεσία με τον κεραυνό- κινείται μέσα στο περιβάλλον του 
οργανισμού με ταχύτητα, αγγίζοντας κάθε φορά διαφορετικά άτομα και ενεργοποιώντας 
τα σε διαφορετικό χρόνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζονται και να 
συγχέονται οι παραπάνω μορφές ηγεσίας. 

Τα μέλη ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται βάσει της συστημικής ηγεσίας, είναι 
υπόλογα για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, καθώς τις βασίζουν σε ένα κοινά αποδεκτό 
σύστημα αξιών. Δεν έχουν όμως ίσο μερίδιο ευθύνης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
σε επίπεδο οργανισμού. Μέσα στα πλαίσια, πάντα, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών 
τους, έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, και τέλος, 
δικαιούνται μερίδιο στα προνόμια και στις ανταμοιβές, ανάλογο της συμμετοχής τους. Η 
ευκαιρία που τους παρέχεται να ασκήσουν ηγεσία, δεν υποδηλώνει αυτόματα ότι θα 
διαθέτουν όλοι ίση εξουσία, αλλά και ίση ικανότητα, ακόμη και ίση επιθυμία να την 
ασκήσουν. Τέλος, δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ίση πρόσβαση στις πηγές 
πληροφόρησης.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της συστημικής ηγεσίας, παραθέτουμε το σχήμα της 
(Σχήμα 1), έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι Edgeman & Dahlgaard (1998). 

 

Σχήμα 1- Systemic Leadership 

Στο σχήμα παρουσιάζεται ένας οργανισμός ο οποίος έχει καλλιεργήσει ένα περιβάλλον 
αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, όπου κάθε εργαζόμενος έχει στην διάθεσή του 
όλα εκείνα τα μέσα, που είναι απαραίτητα, για να συμβάλλει τόσο σε ατομικό, όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο, στην μακροχρόνια ευημερία του οργανισμού. Η δυνατότητα που έχουν 
τα μέλη ενός τέτοιου οργανισμού να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, θέτει τις 
βάσεις για την ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας, σε όλα τα επίπεδα. Το αποτέλεσμα 
είναι η ενεργοποίηση όλων των μελών, σε επίπεδο μονάδας, ομάδας και οργανισμού, για 
την επίτευξη των κοινών στόχων που έχουν τεθεί. 
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4.4 Η ηγεσία στα πλαίσια των μοντέλων επιχειρηματικής 
αριστείας 

Η στρατηγική σημασία της ποιότητας γνώρισε παγκόσμια αποδοχή κατά τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 και στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 (Porter & Tanner, 2004). Πολλές 
χώρες, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιαπωνίας, η οποία εισήγαγε το 1951, το βραβείο 
Deming, προκειμένου να επιβραβεύσει εκείνες τις πρακτικές που προήγαγαν την 
ποιότητα, άρχισαν, σταδιακά, να διαμορφώνουν και να θεσπίζουν προγράμματα που 
είχαν ως στόχο την αναγνώριση και, κατ’ επέκταση, την επιβράβευση, της ποιότητας και 
της αριστείας.  

Η διάρθρωση αυτών των προγραμμάτων και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, 
ανύψωσαν την ποιότητα σε στρατηγικά επίπεδα, και έθεσαν τις βάσεις για την 
διαμόρφωση της έννοιας της αριστείας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Η 
πλειοψηφία των προγραμμάτων, επιδέχθηκε συνεχείς βελτιώσεις τόσο ως προς το βασικό 
πλαίσιο, όσο και ως προς την διαχείριση και απονομή του βραβείου.  

Οι οργανισμοί που επεδίωκαν μια στρατηγική αριστείας, σύντομα αναγνώρισαν και 
συνειδητοποίησαν ότι τα βραβεία δεν θα τους οδηγούσαν μόνο, σε διεθνή αναγνώριση. 
Τα πλαίσια των βραβείων μπορούσαν να αποτελέσουν και “μοντέλα βέλτιστων 
πρακτικών” (Porter & Tanner, 2004), τα οποία θα τους παρείχαν την δυνατότητα να 
εφαρμόσουν στρατηγικές επιχειρηματικής αριστείας, να αυτοαξιολογηθούν, να 
συγκριθούν έναντι πρότυπων οργανισμών και τελικά, να βελτιώσουν την απόδοσή τους.  

Όλες οι αλλαγές- εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στις έννοιες της 
ποιότητας και της αριστείας, έχουν ενσωματωθεί τόσο στα πλαίσια των βραβείων, όσο 
και στις διαδικασίες της βράβευσης, με αποτέλεσμα την διαρκή βελτίωσή τους, αλλά και 
την ύπαρξη πολλών ομοιοτήτων μεταξύ των διάφορων βραβείων- μοντέλων αριστείας. 
Ενώ πολλοί επιστήμονες έχουν επισημάνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ”Ενιαίου 
Παγκόσμιου Μοντέλου” (Tirmizi, 2002), η εποχή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι 
ανάλογο, είναι ακόμη μακριά (Porter & Tanner, 2004). 

Τα προγράμματα που εφαρμόζουν οι διάφορες χώρες για την βράβευση της ποιότητας 
και της αριστείας, προωθούν την έννοια της ποιότητας και την στρατηγική της 
σπουδαιότητα, αναγνωρίζουν, σε διεθνές επίπεδο, τα σχετικά επιτεύγματα των 
οργανισμών, και μέσω της επιβράβευσης, παρέχουν στους οργανισμούς την δυνατότητα 
να γνωστοποιήσουν και να μοιραστούν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις εμπειρίες τους και 
πιθανές επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έχουν λάβει σε σχέση με την διοίκηση της 
ποιότητας.  

Η πλειοψηφία των βραβείων χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο κριτηρίων, βάσει του οποίου 
αξιολογείται η απόδοση που παρουσιάζει ένας οργανισμός στην διαχείριση της 
ποιότητας (Lee, 2002). Τα κριτήρια αξιολογούν τον οργανισμό σε σχέση με το αν, και σε 
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ποιο βαθμό, έχει εισαγάγει, στην καθημερινή του λειτουργία, καινοτόμες διαδικασίες, αν 
έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης, και αν οι στόχοι που έχει θέσει σε 
σχέση με τους πελάτες, την λειτουργία του και την χρηματοοικονομική του κατάσταση, 
έχουν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις 
διασφαλίζουν την ύπαρξη ποιότητας, και κατά συνέπεια την αδιάλειπτη βελτίωσή της, 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει και προσφέρει ο οργανισμός, και στις 
διαδικασίες που ακολουθεί κατά την καθημερινή του λειτουργία.  

Αναγνωρίζοντας την ελευθερία που διαθέτουν οι οργανισμοί ως προς την επιλογή του 
κατάλληλου δρόμου που θα ακολουθήσουν κατά το ταξίδι τους προς την αριστεία, τα 
κριτήρια των μοντέλων- βραβείων δεν διερευνούν την ύπαρξη συγκεκριμένων 
πρακτικών, αλλά προσεγγίζουν την αξιολόγηση των οργανισμών με μια ευρύτερη οπτική 
γωνία. 

Τα σημαντικότερα βραβεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την αναγνώριση της 
επιχειρηματικής αριστείας είναι το Deming Prize (Ιαπωνία), το Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA- Αμερική), το European Quality Award (EQA- 
Ευρώπη), και το Australian Quality Award (AQA-Αυστραλία).  

Στα μοντέλα των παραπάνω βραβείων επιχειρηματικής αριστείας, η ηγεσία κατέχει 
εξέχουσα θέση (Edgeman et al., 1999; Edgeman & Rodgers, 1999; Edgeman & Dahlgaard, 
1998), καθώς όχι μόνο αποτελεί ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά την 
αυτοαξιολόγηση των οργανισμών, αλλά λαμβάνει μάλιστα και μεγάλο ποσοστό 
βαρύτητας. Γι’ αυτό και η αυτοαξιολόγηση των οργανισμών βάσει των συγκεκριμένων 
μοντέλων, θεωρείται ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ίδιας της ηγεσίας (Zairi, 1999). 

Ας δούμε λοιπόν, τι ορίζουν και πως αντιμετωπίζουν την λειτουργία της ηγεσίας τα 
μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας.1

                                                        

 

 

 

1 Για τις ανάγκες του κεφαλαίου, θα παρουσιαστεί αναλυτικά μόνο το κριτήριο που 
αφορά στην ηγεσία και την λειτουργία της. Για τα υπόλοιπα κριτήρια, θα γίνει απλά μια 
συνοπτική αναφορά.  
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4.4.1 Deming Prize 

Το βραβείο Deming δημιουργήθηκε, το 1951, από την Ένωση Επιστημόνων και 
Μηχανικών της Ιαπωνίας (Japanese Union of Scientists and Engineers- JUSE), προς τιμή 
της συμβολής του Dr. Deming, στην βιομηχανία της Ιαπωνίας (Lee, 2002; Porter & 
Tanner, 2004; Clark, 1996).  

Όπως έχει προαναφερθεί, η παρουσίαση του συγκεκριμένου βραβείου εισήγαγε την 
έννοια της αυτοαξιολόγησης και έθεσε τις βάσεις για την σύσταση των μεταγενέστερων 
μοντέλων και κατά συνέπεια, βραβείων, επιχειρηματικής αριστείας. 

Η φιλοσοφία του Deming αποτελεί το θεμέλιο λίθο του βραβείου. Το βραβείο δίνεται σε 
εκείνους τους οργανισμούς που θα επιδείξουν συστηματική εφαρμογή των βασικών 
αρχών της ποιότητας (Lee, 2002). Ο αρχικός του στόχος ήταν η διασφάλιση ότι η 
βελτίωση της απόδοσης, επιτυγχάνεται μέσα από την σωστή εφαρμογή, σε όλη την 
έκταση του οργανισμού, δραστηριοτήτων που ελέγχουν την ποιότητα (Lee, 2002; Porter 
& Tanner, 2004). 

Σύμφωνα με την φιλοσοφία του βραβείου, η ύπαρξη ορατής ηγεσίας, με τη μορφή των 
ανώτατων, διοικητικά, στελεχών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιτύχει, 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία αφορά στην ποιότητα (Porter & Tanner, 2004).  

Το βραβείο διακρίνεται, πλέον, στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

o The Deming Prize for Individuals, (απονέμεται σε ιδιώτες που έχουν διεξάγει 
αξιοσημείωτη έρευνα πάνω στην θεωρία ή στην εφαρμογή στατιστικών τεχνικών) 

o The Deming Application Prize, (απονέμεται σε οργανισμούς που έχουν σημειώσει 
σημαντική βελτίωση στην απόδοσή τους, μέσα από την εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων, 
σε όλη την έκτασή τους) 

o The Quality Control Award for Factories, (απονέμεται σε εργοστάσια ή βιομηχανίες 
που έχουν επιτύχει σημαντική βελτίωση της απόδοσής τους, μέσα από την εφαρμογή 
ποιοτικών ελέγχων, σε όλο το φάσμα του οργανισμού)  

Η Ένωση Επιστημόνων και Μηχανικών της Ιαπωνίας (JUSE), έχει αναλάβει την 
αποκλειστική χρηματοδότηση και διαχείριση του βραβείου. Ο πρόεδρος της 
συγκεκριμένης ένωσης, ή κάποιο άλλο πρόσωπο που ορίζει η ένωση, προεδρεύει την 
επιτροπή του βραβείου (The Deming Prize Committee). Η συγκεκριμένη επιτροπή 
επιτηρεί την διαδικασία της εξέτασης, και απονέμει τα ανάλογα βραβεία. 

Το πλαίσιο του μοντέλου αποτελείται από δύο επιμέρους πλαίσια.  
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Το πρώτο, επικεντρώνεται στην εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών και τεχνικών, και 
επιδιώκει να αξιολογήσει τον οργανισμό βάσει δέκα κριτηρίων (Porter & Tanner, 2004): 

1  Ανώτατη Διοίκηση- Ηγεσία, Όραμα, Στρατηγική 

1.1  Η ηγεσία που ασκεί η ανώτατη διοίκηση. 

Σε αναγνώριση του ρόλου της (αίσθηση της αποστολής, ευθύνη, εξουσία, ηθική, 
κλπ), η ανώτατη διοίκηση ηγείται του οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, και την επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδίων. 

  1 .2   Το όραμα του οργανισμού και η στρατηγική. 

Οι αρχές της διοίκησης, το όραμα και η στρατηγική, που βασίζονται στην 
αποστολή του οργανισμού, θα πρέπει να είναι πλήρως προσδιορισμένα. 
Επιβάλλεται να υφίσταται μια διοικητική δομή η οποία να ανταποκρίνεται, με 
ταχύτητα, στις διαρκείς αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και η οποία 
να προβλέπει την συνεργασία όλων των υπαλλήλων στην επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων. (Η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται στην διαμόρφωση 
των αρχών βάσει των οποίων θα ασκείται η διοίκηση, του οράματος και της 
στρατηγικής. Επιπλέον, ασκεί την λειτουργία της ηγεσίας με γνώμονα την 
ανάπτυξη μιας διοικητικής δομής που θα επιτρέψει την υλοποίηση των 
παραπάνω αρχών, του οράματος και της στρατηγικής.) 

2 Το Πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

3 Το σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας 

4  Τα συστήματα διοίκησης που αφορούν σε επιχειρησιακά στοιχεία 

5 Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

6 Η αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών 

7 Οι έννοιες και οι αξίες της ΔΟΠ 

8 Οι επιστημονικές μέθοδοι 

9 Οι δυνάμεις του οργανισμού (βασική τεχνολογία, ταχύτητα, ζωτικότητα) 

10 Η συνεισφορά στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων 

Το δεύτερο πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το μοντέλο, επικεντρώνεται στα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, και επιδιώκει να αξιολογήσει τον ρόλο που αυτά ασκούν, στο 
εσωτερικό του οργανισμού, βάσει πέντε κριτηρίων (Porter & Tanner, 2004): 
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1 Κατανόηση της ΔΟΠ και επίδειξη σχετικού ενθουσιασμού. 

1.1  Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να δείχνουν ενθουσιασμό για 
την ΔΟΠ και να την προωθούν με κάθε τρόπο. 

1.2 Θα πρέπει να κατανοούν τόσο την αποτελεσματικότητά της, όσο και τους 
περιορισμούς της, και να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη. 

1.3 Θα πρέπει, ξεκάθαρα, να προσδιορίσουν και να πραγματοποιήσουν τους 
στόχους που συνδέονται με την εισαγωγή της ΔΟΠ στον οργανισμό.  

1.4 Θα πρέπει, ξεκάθαρα, να έχουν κατανοήσει την σχέση που υπάρχει 
μεταξύ της ΔΟΠ και των άλλων δραστηριοτήτων και μεθόδων διοίκησης. 

1.5 Θα πρέπει να έχουν κατανοήσει, πλήρως, τα χαρακτηριστικά και το 
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ποιότητα και η ΔΟΠ, του οργανισμού τους. 

2 Ανώτατη διοίκηση- ηγεσία, όραμα, στρατηγική και πολιτική. 

2.1  Θα πρέπει να κατανοήσουν, επακριβώς, και να ασκήσουν τους ρόλους 
που σχετίζονται με την ΔΟΠ, και τους αφορούν άμεσα.  

2.2  Θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν τις αλλαγές που θα 
σημειωθούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην επιστήμη, και στην τεχνολογία 
και να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσουν, με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

2.3  Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που σημειώνονται στις 
απαιτήσεις των πελατών, και να στοχεύουν στην άμεση ικανοποίησή τους. 

2.4  Θα πρέπει να καθιερώσουν υγιείς πολιτικές σχετικά με την ποιότητα και 
την ΔΟΠ, και να τις εντάξουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, στο συνολικό 
πλαίσιο της διοίκησης του οργανισμού. 

2.5  Θα πρέπει να στοχεύουν στην αποτελεσματική χρήση της ΔΟΠ, στα 
μελλοντικά σχέδια του οργανισμού. 

2.6  Θα πρέπει να διασφαλίσουν την μελλοντική συνέχιση των πρακτικών 
που αφορούν στην ΔΟΠ. 

3 Οι δυνάμεις του οργανισμού (βασική τεχνολογία, ταχύτητα, ζωτικότητα) 

3.1  Θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως, ποιες βασικές τεχνολογίες 
αποτελούν την πηγή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, και ποιο ρόλο θα 
πρέπει να διαδραματίσει η ΔΟΠ, προκειμένου να ανυψωθεί το επίπεδο των 
παραπάνω τεχνολογιών. 
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3.2  Θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την βελτίωση της 
ταχύτητας με την οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξη και λαμβάνονται οι 
αποφάσεις, και θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η ΔΟΠ στα παραπάνω μέτρα. 

3.3  Θα πρέπει να κατανοούν επακριβώς, τι πρέπει να κάνουν τα ανώτατα 
στελέχη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του οργανισμού, και πώς αυτό σχετίζεται 
με τη ΔΟΠ. 

3.4  Θα πρέπει να έχουν θέσει σε εφαρμογή, ένα καλά μελετημένο σύστημα 
για την αξιολόγηση της βελτίωσης των οργανωσιακών δυνάμεων. 

3.5  Θα πρέπει να μελετούν και να ενσωματώνουν τις σχέσεις που 
αναπτύσσουν με τις συνδεδεμένες εταιρείες, στην βελτίωση των δυνάμεων του 
οργανισμού. 

4 Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

4.1  Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει σαφή φιλοσοφία σχετικά με τη πρόσληψη, 
την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

4.2  Θα πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους προγραμματισμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση, και να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά 
και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

4.3  Θα πρέπει να γνωστοποιούν, με τον κατάλληλο τρόπο, στον οργανισμό, 
την πολιτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση πάνω στη ΔΟΠ, και να 
εξετάζουν το επίπεδο της εφαρμογής τους. 

4.4  Θα πρέπει να γνωστοποιούν, με τον κατάλληλο τρόπο, την πολιτική για 
την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση που θα εξυπηρετεί τα μελλοντικά 
σχέδια του οργανισμού, και να εξετάζουν το επίπεδο της εφαρμογής τους. 

4.5  Θα πρέπει να κατανοούν και να αναπτύσσουν κύκλους ελέγχου της 
ποιότητας και άλλες δραστηριότητες. 

5  Η κοινωνική ευθύνη του οργανισμού 

5.1  Θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας δομής που, μακροπρόθεσμα, 
θα εξασφαλίζει ικανοποιητικά κέρδη. 

5.2  Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευημερία των εργαζομένων (επίπεδο 
μισθού και ώρες εργασίας), και να τους ενθαρρύνει να ανακαλύπτουν τις 
ικανότητές τους.  
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5.3  Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται, ξεκάθαρα, τις σχέσεις που έχουν 
αναπτύξει με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, και να στοχεύουν στην βελτίωση 
αυτών των σχέσεων. 

5.4  Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πλήρως την συνεισφορά του οργανισμού 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον, καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις που 
αναπτύσσει, και να στοχεύουν στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων. 

5.5  Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται, πλήρως, τις σχέσεις που έχει ο 
οργανισμός με τους μετόχους του, και να στοχεύουν στην ανάπτυξη υγιών 
σχέσεων. 

Το πλαίσιο του βραβείου εστιάζει κυρίως στον ρόλο που διαδραματίζουν τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη, και κατ’ επέκταση, στην αποτελεσματικότητα τους (Edgeman et al., 
1999; Porter & Tanner, 2004). Αυτή ακριβώς η εστίαση στο ανώτατο, ιεραρχικά, επίπεδο 
του οργανισμού, αποτελεί το δυνατό σημείο των κριτηρίων του βραβείου Deming, 
αποκλείοντας όμως την δυνατότητα ύπαρξης συστημικής ηγεσίας, στα πλαίσια του 
οργανισμού. 

Παρακάτω παρουσιάζεται (Σχήμα 2), σε απλοποιημένη μορφή, το πλαίσιο πάνω στο 
οποίο στηρίζεται το βραβείο Deming (Porter & Tanner, 2004). 

 

Σχήμα 2- Το πλαίσιο του Deming Prize 
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4.4.2 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

Το βραβείο MBNQA δημιουργήθηκε το 1987, για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει 
την άριστη επίδοση των αμερικάνικων οργανισμών (Lee, 2002), στη διαχείριση της 
ποιότητας (Clark, 1996). Το βραβείο αποσκοπεί στη διάχυση πληροφοριών που αφορούν 
σε επιτυχημένες στρατηγικές που ακολούθησαν βραβευμένοι οργανισμοί, αλλά και στην 
επαγρύπνηση των οργανισμών σχετικά με την απόδοσή τους- η άριστη απόδοση, όλο και 
περισσότερο, αποτελεί βασικό συστατικό της ανταγωνιστικότητας (Lee, 2002; Porter & 
Tanner, 2004). 

Το μοντέλο του βραβείου στηρίζεται σε δυο ουσιώδεις προϋποθέσεις (Lee, 2002): 

o “Οδηγός” του οργανισμού είναι η ηγεσία που ασκεί η ανώτατη διοίκηση.  

o Η ποιότητα αποσκοπεί κυρίως στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Τα κριτήρια που σχηματίζουν το μοντέλο του βραβείου, και βάσει των οποίων 
διενεργείται η αξιολόγηση των οργανισμών, μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά 
κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία αποτελείται από υποκατηγορίες. 

Τα κριτήρια έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσουν τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από 
(Porter & Tanner, 2004): 

o Την προσωπική και οργανωσιακή μάθηση. 

o Την παροχή διαρκώς βελτιωμένης προστιθέμενης αξίας στους πελάτες τους- γεγονός 
που συμβάλλει στην βελτίωση της θέσης του οργανισμού στην αγορά. 

o Την βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του οργανισμού. 

Η διαμόρφωση των κριτηρίων βασίστηκε σε έντεκα βασικές αξίες και αρχές (Porter & 
Tanner, 2004): 

o Η ηγεσία θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να οραματίζεται. 

o Η ηγεσία θα πρέπει να προσδιορίζει την κατεύθυνση που πρέπει να 
ακολουθήσει ο οργανισμός. 

o Η ηγεσία θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση. 

o Η ηγεσία θα πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο με το οποίο θα 
επιτευχθεί η αριστεία. 

o Η ηγεσία θα πρέπει να εμπνέει και να παρέχει κίνητρα σε όλα τα μέλη του 
οργανισμού. 

o Η αριστεία θα πρέπει να επιδιώκεται με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών.  

o Θα πρέπει να επιδιώκεται προσωπική και οργανωσιακή μάθηση. 

o Θα πρέπει να παρέχεται αξία στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες του 
οργανισμού. 
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o Η διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα. 

o Η καινοτομία αφορά όλες τις πλευρές και τις διαδικασίες του οργανισμού, γι’ αυτό 
και θα πρέπει να επιδιώκεται. 

o Ο οργανισμός θα πρέπει να εστιάζει στο μέλλον. 

o Ο οργανισμός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία. 

o Ο οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί την ευθύνη που διαθέτει 
απέναντι στην κοινωνία. 

o Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζει ο οργανισμός, θα πρέπει να 
εστιάζει στα αποτελέσματα και στη δημιουργία αξίας για όλες τις ομάδες 
ενδιαφερομένων. 

o  Ο οργανισμός θα πρέπει να διοικείται με στόχο την επίτευξη αριστείας. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, τα κριτήρια του μοντέλου εκδίδονται σε τρεις παραλλαγές 
(Porter & Tanner, 2004):  

o Κριτήρια επιχειρηματικής αριστείας που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις μικρού 
μεγέθους, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

o Κριτήρια επιχειρηματικής αριστείας που εφαρμόζονται σε οργανισμούς παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 

o Κριτήρια επιχειρηματικής αριστείας που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς. 

Οι διαφορές συναντώνται σε επίπεδο υποκατηγορίας.  

Ας δούμε λοιπόν, ποια κριτήρια διαμορφώνουν το μοντέλο Malcolm Baldrige (Porter & 
Tanner, 2004): 

1  Ηγεσία 

1.1  H ηγεσία του οργανισμού 

Ο οργανισμός οφείλει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτατα 
στελέχη τον καθοδηγούν, διαμορφώνουν συστήματα διοίκησης, και εξετάζουν 
την απόδοσή του. Αυτό θα περιλαμβάνει: 

o Τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν και αναπτύσσουν τις αξίες πάνω στις 
οποίες στηρίζεται η λειτουργία του οργανισμού, τις προσδοκίες σχετικά 
με την απόδοση, και την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός, 
συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται 
ισορροπία μεταξύ της αξίας των πελατών και των υπολοίπων αναγκών 
των ομάδων ενδιαφερομένων. 
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o Τον τρόπο με τον οποίο γνωστοποιούν τις αξίες, την κατεύθυνση και τις 
προσδοκίες, μέσω του συστήματος ηγεσίας, σε όλους τους υπαλλήλους, 
τους βασικούς προμηθευτές και τους συνεργάτες. 

o Τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία σχετικά 
με αυτά τα θέματα. 

o Τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν ένα περιβάλλον που θα στηρίξει 
την ενδυνάμωση, την καινοτομία, την οργανωσιακή ευελιξία, και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων. 

o Τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν ένα περιβάλλον που υιοθετεί και 
παράλληλα απαιτεί, ηθική και έννομη συμπεριφορά. 

o Τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει βασικούς παράγοντες του συστήματος 
διοίκησης, όπως: ανεξαρτησία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
ελέγχους, προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των υπολοίπων 
ομάδων ενδιαφερομένων, διοικητική υπευθυνότητα για τις πράξεις του 
οργανισμού και φορολογική υπευθυνότητα. 

o Τον τρόπο με τον οποίο επιθεωρούν την συνολική απόδοση και 
ικανότητα του οργανισμού. 

o Τον τρόπο με τον οποίο “μεταφράζουν” τα αποτελέσματα των παραπάνω 
επιθεωρήσεων σε συνεχή και καινοτόμο βελτίωση. 

o Τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν την απόδοση των ανώτατων 
στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη και του διοικητικού 
συμβουλίου. 

o    Τα βασικά μέτρα απόδοσης που αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.  

 1.2  Η κοινωνική ευθύνη του οργανισμού 

Ο οργανισμός έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Οφείλει να διασφαλίζει 
ηθική συμπεριφορά, και να παρέχει έμπρακτα την υποστήριξή του στην 
κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.  

o Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του οργανισμού οφείλουν 
να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

o Τρέχουσες και μελλοντικές αμφιβολίες του κοινού, σχετικά με τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του οργανισμού, θα πρέπει να 
είναι αναμενόμενες. 

o Θα πρέπει να επιτυγχάνονται ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, σε όλες 
τις συναλλαγές με τις ομάδες ενδιαφερομένων. 

o Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι βασικές κοινότητες- με ποιον τρόπο ο 
οργανισμός, τα ανώτατα στελέχη και οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν 
ενεργά και ενδυναμώνουν τις βασικές κοινότητες του οργανισμού. 

2  Στρατηγικός προγραμματισμός 
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3  Εστίαση στον πελάτη και στην αγορά 

4  Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης 

5  Εστίαση στους ανθρώπινους πόρους 

6  Διοίκηση διαδικασιών 

7  Επιχειρηματικά αποτελέσματα 

Το κριτήριο της ηγεσίας που παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω, εξετάζει τόσο το 
σύστημα ηγεσίας που εφαρμόζει ο οργανισμός, όσο και την ηγεσία που ασκούν τα 
ανώτατα στελέχη (Edgeman et al., 1999). Συγκεκριμένα, διερευνά τη συμμετοχή και τη 
δέσμευση των ανώτατων στελεχών στην δημιουργία και τη διατήρηση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος ηγεσίας που θα εστιάζει στην άριστη απόδοση του 
οργανισμού (Zairi, 1999; Dering, 1998). Επιπλέον, αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η 
ηγεσία καθορίζει τις αξίες που στηρίζουν την λειτουργία του οργανισμού, προσδιορίζει 
την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός, εστιάζει στους πελάτες και 
στις λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων, και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή 
εκπαίδευση και καινοτομία. Τέλος, διερευνάται ο βαθμός, αλλά και ο τρόπος, με τον 
οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στις ευθύνες που έχει απέναντι στην κοινωνία και 
έμπρακτα υποστηρίζει την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται (Edgeman et 
al., 1999; Zairi, 1999; Dering, 1998; Porter & Tanner, 2004). 

Η εξέταση του κριτηρίου της ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, το 
μοντέλο Malcolm Baldrige προσεγγίζει την έννοια και την λειτουργία της ηγεσίας 
συστημικά (Edgeman et al., 1999; Edgeman & Dahlgaard, 1998). Μελετώντας όμως τις 
υποκατηγορίες του κριτηρίου, παρατηρούμε ότι, η λειτουργία της ηγεσίας εξισώνεται με 
τα ανώτατα στελέχη του οργανισμού (Edgeman et al., 1999), καθώς αυτό που στην ουσία 
αξιολογείται είναι ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη ασκούν την ηγεσία, και όχι ο τρόπος 
με τον οποίο η λειτουργία της ηγεσίας “εξαπλώνεται” (Edgeman et al., 1999) σε όλο τον 
οργανισμό- δηλαδή, ασκείται από όλα τα μέλη του οργανισμού.  

Στη συνέχεια (Σχήμα 3), παρουσιάζεται το πλαίσιο πάνω στο βασίζεται το μοντέλο, και 
κατ’ επέκταση, το βραβείο MBNQA (Porter & Tanner, 2004). 
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Σχήμα 3- Το πλαίσιο του μοντέλου Malcolm Baldrige 

4.4.3 European Quality Award (EQA) 

Το ευρωπαϊκό ίδρυμα για την διοίκηση της ποιότητας (European Foundation for Quality 
Management- EFQM), που διαχειρίζεται το βραβείο EQA, συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
1988, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία 14 ηγετικών ευρωπαϊκών οργανισμών, με σκοπό 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των ευρωπαϊκών οργανισμών στην παγκόσμια 
αγορά (Porter & Tanner, 2004). Το συγκεκριμένο ίδρυμα έφτασε να απαριθμεί πλέον 750 
μέλη, από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών και των παραγωγικών τομέων. 
Αποστολή του ιδρύματος είναι να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη 
βιώσιμης αριστείας στην Ευρώπη, έχοντας ως όραμα, ένα κόσμο στον οποίο, οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα αριστεύουν (Porter & Tanner, 2004). 

Το βραβείο EQA έκανε την πρώτη επίσημη παρουσίασή του, το 1991. Ο βασικός στόχος 
του είναι να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίσει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών πρακτικών ΔΟΠ, που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί (Lee, 
2002). 

Από τα τέλη του 2001, έχουν καθιερωθεί τρία επίπεδα αριστείας (Levels of Excellence) 
(Porter & Tanner, 2004): 

1  Το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας (The European Quality Award) 

 1.1 Νικητής Βραβείου (Award Winner)  
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Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στον οργανισμό που έχει κριθεί ως ο 
καλύτερος, σε κάθε κατηγορία του βραβείου- με την προϋπόθεση ότι έχει 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που ορίζουν οι κριτές. Οι κατηγορίες του βραβείου 
είναι: 

 Μεγάλες και επιχειρησιακές μονάδες 

 Λειτουργικές μονάδες 

 Δημόσιος τομέας 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)- οι οποίες διαχωρίζονται στις: 

• Ανεξάρτητες ΜΜΕ, και 

• Θυγατρικές ΜΜΕ (επιχειρησιακή μονάδα) 

  1.2  Ειδικά Βραβεία (Special Prizes) 

Το συγκεκριμένο επίπεδο, παρουσιάστηκε το 2003. Τα βραβεία απονέμονται σε 
οργανισμούς που αριστεύουν σε κάποιες από τις θεμελιώδεις έννοιες που 
υποστηρίζουν το πλαίσιο του βραβείου του EFQM. Ειδικά βραβεία δίνονται για:  

 Την ηγεσία και την συνέπεια του σκοπού. 

 Την εστίαση στους πελάτες. 

 Την εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

 Την ανάπτυξη και συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων. 

 Τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα. 

Στα πλαίσια αυτής της αλλαγής, που έχει ως στόχο την προώθηση πρότυπων 
πρακτικών στις προαναφερθείσες περιοχές, ο EFQM επισημαίνει ότι οι 
οργανισμοί θα έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερα, του ενός, 
βραβεία. 

 1.3 Τελική Υποψηφιότητα (Finalist) 

Τελικοί υποψήφιοι, θεωρούνται οι οργανισμοί που κατέλαβαν υψηλή θέση στην 
τελική κατάταξη για τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά δεν κατάφεραν να 
επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο για να αναγνωριστούν ως νικητές σε κάποιο 
από τα προαναφερθέντα επίπεδα. Οι τελικοί υποψήφιοι παραλαμβάνουν σχετικό 
πιστοποιητικό, και έχουν την δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν το γεγονός ότι 
έφτασαν σε τελική κατάταξη. 

2.  Αναγνώριση για την κατάκτηση της αριστείας (Recognized For Excellence) 

3.  Δέσμευση στην κατάκτηση της αριστείας (Committed to Excellence) 
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Αρχικά, ο στόχος ήταν να λειτουργούν τα επίπεδα ανεξάρτητα. Στην πράξη όμως, όταν 
κάποιος οργανισμός δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να θεωρηθεί υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο, μπορεί να 
υποβάλλει υποψηφιότητα για το επίπεδο «Αναγνώριση για την κατάκτηση της 
αριστείας».  

Η ανάπτυξη του μοντέλου που στηρίζει το βραβείο EQA, βασίστηκε στο ιαπωνικό 
βραβείο Deming και στο αμερικάνικο Malcolm Baldrige (Porter & Tanner, 2004). 
Σύμφωνα με την φιλοσοφία του, η άριστη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 
συμμετάσχουν οι ανθρώπινοι πόροι στην βελτίωση των διαδικασιών. Έπειτα από 
συνεχείς βελτιώσεις, το μοντέλο EFQM έφτασε να θεωρείται το ευρωπαϊκό ισοδύναμο του 
αμερικάνικου Malcolm Baldrige. 

Η αναθεώρηση- βελτίωση του μοντέλου στηρίχθηκε στην εισαγωγή οχτώ βασικών αρχών, 
που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την κατάκτηση της αριστείας (Porter & 
Tanner, 2004): 

o Προσανατολισμός στα αποτελέσματα. 

o Εστίαση στους πελάτες. 

o Διοίκηση βάσει γεγονότων και διαδικασιών. 

o Συνεχής εκπαίδευση, καινοτομία και βελτίωση. 

o Ανάπτυξη και συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων.  

o Εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

o Ανάπτυξη συνεργασιών. 

o Εμπνευσμένη ηγεσία και σταθερότητα στόχων. 

Το μοντέλο επιδιώκει να απεικονίσει τα σημαντικότερα στοιχεία της έννοιας της ΔΟΠ. 
Είναι καθοριστικό (prescriptive), υπό την έννοια της φιλοσοφίας και των αξιών που 
προσδιορίζει, αλλά δεν ορίζει συγκεκριμένες μεθόδους, πρακτικές, διαδικασίες, ή και 
εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος οργανισμός. Αναγνωρίζει την 
βαρύτητα του ρόλου που διαδραματίζει η διοίκηση του οργανισμού στην ανάπτυξη των 
δομών που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην σπουδαιότητα του σχεδιασμού των διαδικασιών και 
της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Σύμφωνα με το μοντέλο, τα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα δεν αποτελούν και το μοναδικό κριτήριο απόδοσης του οργανισμού. Η 
βασική υπόθεση είναι η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων και της ικανοποίησης τόσο των πελατών, όσο και των υπαλλήλων. 

Η δομή του μοντέλου EFQM παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 4), (Porter 
& Tanner, 2004) 
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Σχήμα 4- Το μοντέλο αριστείας EFQM 

Το μοντέλο αποτελείται από εννιά κριτήρια, βάσει των οποίων διενεργείται η 
αυτοαξιολόγηση των οργανισμών. Τα κριτήρια ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Η 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα μέσα (enablers), δηλαδή όλους εκείνους τους 
παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Η 
δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τα αποτελέσματα, δηλαδή τι επιδιώκει να επιτύχει ο 
οργανισμός, και τι έχει ήδη καταφέρει. 

Ας δούμε λοιπόν, ποια κριτήρια δομούν το μοντέλο EFQM. Σημειώνεται ότι, κάθε 
κριτήριο αποτελείται από επιμέρους κριτήρια- όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τις ανάγκες 
του κεφαλαίου, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι υποκατηγορίες, μόνο, του 
κριτηρίου της ηγεσίας. 

1 Ηγεσία 

Οι άριστοι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή και το όραμα του οργανισμού, και 
διευκολύνουν με κάθε τρόπο, την επίτευξή τους. Αναπτύσσουν τις οργανωσιακές αξίες 
και τα συστήματα που απαιτούνται για την κατάκτηση διατηρήσιμης επιτυχίας, και τα 
εφαρμόζουν μέσα από τις ενέργειες και τις συμπεριφορές τους. Σε περιόδους αλλαγών, 
διατηρούν την σταθερότητα του σκοπού. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι συγκεκριμένοι 
ηγέτες έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν την κατεύθυνση του οργανισμού, αλλά και 
να εμπνεύσουν τα μέλη του οργανισμού στο να ασπαστούν την νέα πορεία. 
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1.1 Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ηθική του 
οργανισμού, και αποτελούν πρότυπα, μιας κουλτούρας αριστείας. 

Οι ηγέτες θα πρέπει να αναπτύσσουν την αποστολή και το όραμα του οργανισμού, και 
να υποστηρίζουν την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα είναι σύμφωνη με την 
φιλοσοφία της αριστείας. Οι ηγέτες οφείλουν να αποτελούν πρότυπα προς μίμηση, να 
παρακινούν και να ενθαρρύνουν την βελτίωση, την καινοτομία και την 
δημιουργικότητα.  

1.2 Οι ηγέτες διασφαλίζουν ότι το σύστημα διοίκησης του οργανισμού έχει 
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με τον κατάλληλο τρόπο, και ότι υπόκειται σε διαρκείς 
βελτιώσεις. 

Η προσέγγιση της αριστείας απαιτεί, οι ηγέτες να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση 
ενός κατάλληλου συστήματος διαδικασιών, μέσα από το οποίο θα πραγματωθούν η 
στρατηγική και οι στόχοι του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος διοίκησης, 
θα πρέπει να διακρίνεται η κυριότητα των διαδικασιών, οι οποίες επιβάλλεται να 
καλύπτουν όλες τις πλευρές της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών 
και υποστηρικτικών διαδικασιών. 

1.3 Οι ηγέτες αναπτύσσουν σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες του 
οργανισμού, και τους εκπροσώπους της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ο 
οργανισμός. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα ποσοστό της επιτυχίας του οργανισμού εξαρτάται από την 
αποδοτική σχέση που αναπτύσσει ο οργανισμός με τους συνεργάτες του, το συγκεκριμένο 
υποκριτήριο ενισχύει την ανάγκη ενεργής εμπλοκής των ηγετών στις παραπάνω σχέσεις. 
Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη συνεργασιών, η αναγνώριση και η ικανοποίηση των αναγκών 
που προκύπτουν από αυτές, καθώς και η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες βελτίωσης.  

1.4 Οι ηγέτες προωθούν κουλτούρα αριστείας μέσω των ανθρωπίνων πόρων του 
οργανισμού.  

Επικοινωνία, πρόσβαση και ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπινων πόρων, είναι οι 
τρεις βασικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου υποκριτηρίου. Οι ηγέτες οφείλουν να 
παρέχουν τους κατάλληλους πόρους και κάθε αναγκαία βοήθεια, να διευκολύνουν τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες βελτίωσης, και να δίνουν 
στους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού, την δυνατότητα να συμμετέχουν στις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες. Η αναγνώριση των ατομικών και ομαδικών 
προσπαθειών, την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο, είναι υψίστης 
σημασίας. 

1.5 Οι ηγέτες αναγνωρίζουν και προασπίζονται την οργανωσιακή αλλαγή.   
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Με την εισαγωγή του συγκεκριμένου υποκριτηρίου το 2003, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να 
αντιλαμβάνονται οι ηγέτες την κινητήρια δύναμη που ενεργοποιεί τις αλλαγές, και να 
λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαχείρισή τους. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την 
εξασφάλιση επενδύσεων και πόρων, την διαχείριση της σχέσης με τις ομάδες 
ενδιαφερομένων, την γνωστοποίηση αλλαγών που προτίθεται να εισαγάγει ο 
οργανισμός, και την επανεξέταση της αποτελεσματικότητάς τους. 

2 Πολιτική και στρατηγική 

3 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

4 Συνεργασίες και πόροι 

5 Διαδικασίες 

6 Αποτελέσματα που αφορούν στους πελάτες 

7 Αποτελέσματα που αφορούν στους ανθρώπινους πόρους 

8 Αποτελέσματα που αφορούν στην κοινωνία 

9 Βασικοί δείκτες απόδοσης 

Τα κριτήρια του βραβείου ορίζουν τέσσερεις βασικές περιοχές που επιβάλλεται να 
καλυφθούν (Edgeman et al., 1999): 

o Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες επιδεικνύουν, ορατά, την δέσμευσή τους στην 
κουλτούρα της ΔΟΠ. 

o Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες υποστηρίζουν τις δραστηριότητες βελτίωσης και την 
συμμετοχή των ανθρωπίνων πόρων, παρέχοντας τους ανάλογους πόρους, και την 
κατάλληλη βοήθεια. 

o Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες αναπτύσσουν σχέσεις με τους πελάτες, τους 
προμηθευτές και άλλους οργανισμούς. 

o Ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις προσπάθειες 
και τα επιτεύγματα των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού. 

Από την μελέτη του κριτηρίου της ηγεσίας γίνεται φανερό ότι, ηγεσία είναι ο τρόπος με 
τον οποίο τα ανώτατα στελέχη του οργανισμού δεσμεύουν και παρέχουν τους 
αναγκαίους πόρους, αναγνωρίζουν την συνεισφορά των ανθρωπίνων πόρων, και 
επιτυγχάνουν εσωτερική και εξωτερική διαφάνεια (Edgeman et al., 1999). 
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4.4.4 Australian Quality Award (AQA) 

Το βραβείο AQA δημιουργήθηκε το 1988, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθησίας των 
οργανισμών της Αυστραλίας, απέναντι στην ποιότητα (Zink et al., 1997). Ως προς το 
περιεχόμενο του, μπορεί να συγκριθεί άμεσα με την γενική ιδέα του αμερικάνικου 
βραβείου MBNQA και του ευρωπαϊκού EQA. 

Το βραβείο απονέμεται σε εκείνους τους οργανισμούς, που θα επιδείξουν αξιοσημείωτη 
απόδοση στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρουν, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθούν. 

Η επιβράβευση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες (Porter & Tanner, 2004): 

Αναγνώριση σε επίπεδο βραβείου¨: 

o Αριστείας (Excellence Medal) 

o Χρυσό (Gold Award) 

o Ασημένιο (Silver Award) 

o Χάλκινο (Bronze Award) 

o Τελικής υποψηφιότητας (Finalist Medal) 

Αναγνώριση σε επίπεδο κατηγορίας : 

o Βραβείο ηγεσίας (Leadership Award) 

o Βραβείο στρατηγικής και σχεδιασμού (Strategy and Planning Award) 

o Βραβείο γνώσης και πληροφορίας (Knowledge and Information Award) 

o Βραβείο ανθρώπινων πόρων (People Award) 

o Βραβείο εστίασης στον πελάτη και στην αγορά (Customer and Market 
Focus Award) 

o Βραβείο καινοτομίας, ποιότητας και βελτίωσης (Innovation, Quality and 
Improvement Award) 

o Βραβείο επιτυχίας και μακροζωίας (Success and Sustainability Award) 

Η εκτίμηση της απόδοσης των οργανισμών γίνεται με γνώμονα τέσσερεις προσεγγίσεις 
(Zink et al., 1997; Porter & Tanner, 2004): 

o Προσέγγιση  -  Αναφέρεται στις μεθόδους και τα εργαλεία που επιστρατεύονται για 
να καλυφθούν τα κριτήρια της αξιολόγησης. Περιγράφει την ικανότητα του 
οργανισμού να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των 
διαδικασιών. Στην ουσία, διερευνά την στάση του οργανισμού απέναντι στο κάθε 
κριτήριο. 
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o Ανάπτυξη- ολοκλήρωση  -  Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η προσέγγιση έχει 
εφαρμοστεί σε όλα τα σχετικά ζητήματα, και έχει εισχωρήσει στην καθημερινή 
διοίκηση και λειτουργία του οργανισμού.  

o Αποτελέσματα  -  Αξιολογεί την απόδοση του οργανισμού, συγκρίνοντας τους 
στόχους που έχει θέσει ο οργανισμός με την ανάλογη επιτυχία ανταγωνιστών ή 
άλλων πρότυπων οργανισμών. 

o Βελτίωση  -  Αναλύει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της 
προσέγγισης και της ανάπτυξης- ολοκλήρωσης. 

Τα κριτήρια που σχηματίζουν το μοντέλο του βραβείου, και βάσει των οποίων 
διενεργείται η αξιολόγηση των οργανισμών, μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά 
κατηγορίες (Zink et al., 1997; Porter & Tanner, 2004). Η κάθε κατηγορία αποτελείται από 
υποκατηγορίες. 

1 Η Ηγεσία 

1.1 Η ηγεσία που ασκεί η ανώτατη διοίκηση. 

1.2 Η ηγεσία στα πλαίσια του οργανισμού. 

1.3 Η ηγεσία στα πλαίσια της  κοινωνίας. 

2 Η στρατηγική, η πολιτική και ο σχεδιασμός 

3 Η πληροφόρηση και η ανάλυση 

4 Οι ανθρώπινοι πόροι 

5 Η εστίαση στον πελάτη 

6 Η ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσίων και των διαδικασιών 

7 Τα αποτελέσματα 

Το κριτήριο της ηγεσίας εξετάζει την συμπεριφορά και κατ’ επέκταση, την δέσμευση που 
επιδεικνύουν τα ανώτατα στελέχη ενός οργανισμού, απέναντι σε ζητήματα ολικής 
ποιότητας (Zink et al., 1997). Αξιολογεί την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πρακτικών 
που αφορούν στην διοίκηση και την ηγεσία του οργανισμού, και των διάφορων θεμάτων 
της ποιότητας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται να σκιαγραφηθούν οι αξίες βάσει των οποίων λειτουργεί 
ο οργανισμός, καθώς και οι στόχοι που έχει θέσει. Το κριτήριο διερευνά τον ρόλο που 
διαδραματίζουν τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού στη διαμόρφωση των 
παραπάνω αξιών και στόχων, καθώς και στην ανάπτυξη του κατάλληλου συστήματος 
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διοίκησης, που θα επιτρέψει την υλοποίησή τους (Zink et al., 1997; Edgeman & 
Dahlgaard, 1998; Edgeman et al., 1999). 

Φυσικά, επιβάλλεται όπως η διοίκηση φροντίσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
συνεχούς μάθησης και βελτίωσης (Zink et al., 1997; Edgeman et al., 1999), μέσα στο οποίο, 
οι εργαζόμενοι, κάθε βαθμίδας (Edgeman et al., 1999), θα έχουν την δυνατότητα να 
συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Η εξέταση των αξιών βάσει των οποίων δραστηριοποιείται ο οργανισμός, καθώς και η 
διερεύνηση των συμπεριφορών που αναπτύσσονται στα πλαίσια των σχέσεων που 
δημιουργούνται μέσα στο περιβάλλον του, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κριτήριο 
προσεγγίζει την έννοια της ηγεσίας συστημικά (Edgeman et al., 1999; Edgeman & 
Dahlgaard, 1998). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται (Σχήμα 5), η δομή του μοντέλου πάνω στο οποίο στηρίζεται 
το βραβείο (Zink et al., 1997). 

 

Σχήμα 5- Η δομή του Australian Quality Award 

Από την μελέτη των σημαντικότερων βραβείων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την 
αναγνώριση και επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας (MBNQA, EQA, AQA, 
Deming Prize), γίνεται έκδηλη η κρισιμότητα του ρόλου που διαδραματίζει η ηγεσία, 
στην επίτευξη της πολυπόθητης αριστείας. Στα μοντέλα που υποστηρίζουν τα 
προαναφερθέντα βραβεία, η ηγεσία όχι μόνο αποτελεί το πρώτο κριτήριο βάσει του 
οποίου αυτοαξιολογούνται οι οργανισμοί, αλλά, ταυτόχρονα, λαμβάνει και μεγάλο 
ποσοστό βαρύτητας. 
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Δεν είναι όμως, λίγοι οι επιστήμονες (Edgeman & Scherer, 1999; Kanji & Moura e Sa, 
2001; Edgeman et al., 1999; Edgeman & Dahlgaard, 1998; Lee, 2002; Dering, 1998) που 
θεωρούν ότι τα μοντέλα αποπροσανατολίζουν τους οργανισμούς από την κατάκτηση της 
πραγματικής αριστείας, λόγω του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν, και κατ’ επέκταση 
αξιολογούν, την λειτουργία της ηγεσίας. 

Στα πλαίσια των μοντέλων, η ηγεσία, και κατ’ επέκταση ο ηγέτης του οργανισμού, 
αξιολογείται σε σχέση (Kanji & Moura e Sa, 2001; Edgeman & Dahlgaard, 1998; Edgeman 
& Scherer, 1999): 

o Με την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία. 

o Με τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους λοιπούς 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

o Με το σύστημα ηγεσίας που έχει αναπτύξει. 

o Με την ΔΟΠ, την αναγνώριση και επιβράβευση των ανθρωπίνων πόρων, και την 
δέσμευση και παροχή των αναγκαίων πόρων. 

Τα κριτήρια, δεν προσδιορίζουν αυστηρά την ηγεσία (Edgeman & Scherer, 1999; Kanji & 
Moura e Sa, 2001), αλλά προτείνουν ρόλους και δραστηριότητες (Edgeman et al., 1999), 
στις οποίες πρέπει να εμπλέκονται οι ηγέτες του οργανισμού. Αυτό, τελικά, έχει ως 
συνέπεια, να αξιολογείται το αποτέλεσμα της ηγεσίας, παρά το γεγονός ότι τα 
συγκεκριμένα μοντέλα επιδιώκουν εστίαση στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα.  

Η εξομοίωση της ηγεσίας με τους ηγέτες του οργανισμού, περιορίζει την λειτουργία της 
στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, και την καθιστά πλήρως εξαρτώμενη 
από τις ικανότητες (Edgeman & Scherer, 1999), των ανώτατων στελεχών. Ο ιεραρχικός 
αυτός περιορισμός της ηγεσίας, αποκλείει την αντιμετώπιση της ως ένα σύστημα στο 
οποίο όλα τα μέλη του οργανισμού έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν. Κατά συνέπεια, 
παρατηρείται το εξής παράδοξο- ενώ τα μοντέλα επιχειρηματικής στοχεύουν στο να 
βοηθήσουν τους οργανισμούς να κατακτήσουν την αριστεία, παραγνωρίζουν την 
σπουδαιότητα της συστημικής ηγεσίας, ίσως της μοναδικής μορφής ηγεσίας που είναι 
σύμφωνη με τις αρχές της επιχειρηματικής αριστείας, και αποτελεί, πιθανότατα, τη 
μοναδική μορφή ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει, τους οργανισμούς, με ασφάλεια, σε 
επίπεδα τελειότητας. 
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5 ΜΕΡΟΣ Β’- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Για τις ανάγκες της πρακτικής προσέγγισης του θέματος της διατριβής, μελετήσαμε την 
περίπτωση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας έγινε με 
γνώμονα το γεγονός ότι, είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου της, που κατά το έτος 
2004 βραβεύθηκε από τον EFQM ως “Committed to Excellence”.  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με την κα. Χατζηνικολή Διαμαντένια, Διευθύνουσα 
Σύμβουλο και Υπεύθυνη Ποιότητας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Κοζάνη. Από 
την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, η κα. Χατζηνικολή φάνηκε ιδιαίτερα 
πρόθυμη να συμμετάσχει στην έρευνα, καθώς έσπευσε να κανονίσει την συνάντηση μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, και προσφέρθηκε να παρέχει, κάθε αναγκαία βοήθεια. 
Συνολικά η συνέντευξη διήρκησε 2 ώρες. Η κα. Χατζηνικολή απάντησε με προθυμία, 
στην πλειοψηφία των ερωτήσεων, και έδωσε πρόσθετες επεξηγήσεις, όπου αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο. Οι αβίαστες και σαφείς απαντήσεις που έδωσε, δημιούργησαν την εντύπωση 
ότι γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της εργασίας της και τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η εταιρεία, καθώς και ότι συμμετείχε ενεργά στην διαδικασία εφαρμογής του 
μοντέλου του EFQM. 

Η συνέντευξη βασίστηκε σε ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες προέκυψαν από την διεξοδική 
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη, τα δεδομένα των 
ελληνικών εταιρειών. Οι ερωτήσεις είχαν σκοπό να διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, τα 
κίνητρα που ώθησαν την συγκεκριμένη εταιρεία στην εφαρμογή του μοντέλου του EFQM 
και τις πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την αυτοαξιολόγηση, τα οφέλη που 
πιστεύει ότι αποκόμισε, και τον ρόλο που διαδραμάτισε η ηγεσία της εταιρείας στην 
διαδικασία. Επιπλέον, διερευνήθηκε η άποψη που έχει διαμορφώσει η διοίκηση σχετικά 
με το μοντέλο και την πιθανότητα να την βοηθήσει να κατακτήσει την επιχειρηματική 
αριστεία. Ακόμη, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην στοχοθεσία, στην λήψη 
αποφάσεων, στην επικοινωνία, στην χρήση ομάδων εργασίας. Τέλος, ερευνήθηκε η 
πιθανή ύπαρξη συστημικής ηγεσίας. 

Μια μεταγενέστερη έρευνα θα μπορούσε να συμπεριλάβει μεγαλύτερο δείγμα 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν βραβευθεί 
από τον EFQM, προκειμένου να επιχειρηθεί συγκριτική μελέτη. 
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6 ΜΕΡΟΣ Γ’- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΈΡΕΥΝΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε 

6.1 Το προφίλ της εταιρείας2  

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ανήκει στον κλάδο παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και 
δραστηριοποιείται σε τέσσερα πεδία: 

o Στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος. Η εταιρεία εμπορεύεται και 
παράγει σύμφωνα με δικές της συνθέσεις σκυροδέματα κατηγορίας C8/10, C12/15, 
C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 και κάθιση S1, S2, S3, S4 
καθώς και σκυρόδεμα με ειδική σύνθεση του πελάτη. H παραγωγή και η διακίνηση 
του σκυροδέματος είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένες λειτουργίες, που απαιτούν 
απόλυτο συντονισμό και συνεργασία. 

o Στην παραγωγή και εμπορία τσιμεντοπροϊόντων. Κυβόλιθοι, κράσπεδα, 
τσιμεντόλιθοι, τσιμεντοσωλήνες, φρεάτια. 

o Στην παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων. Παράγει και εμπορεύεται, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα διαβαθμίσεων, αδρανή υλικά, καθώς και αδρανή, 
κατά ειδική διαβάθμιση του πελάτη. 

                                                        

 

 

 

2 Στοιχεία για την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, λήφθηκαν από την ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία 
στο διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
(ΕΕΔΕ), και από την κλαδική μελέτη της ICAP. 
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Κατηγορία Διαβάθμιση 

Άμμος 0 - 4 mm 

Άμμος 0 - 1,5 mm 

Ρυζάκι 1,5 - 2,5 mm 

Ρυζάκι 2,5 - 4 mm 

Άμμος Πρώτης Θραύσης 0 - 6 mm 

Ρυζάκι 4 - 8 mm 

Γαρμπίλι 8 - 16 mm 

Χαλίκι 16 - 28 mm 

Σκύρα 28 - 55 mm 

Πέτρα 28 - 150 mm 

3Α 0 - 28 mm 

Πρόσπασμα 0 - 28 mm 

Πρωτογενή πέτρα 

 

o Στην αντιπροσώπευση και εμπορία δομικών υλικών, όπως ενσακισμένο τσιμέντο 

και ALFA BLOCK. 

Ιδρύθηκε το 1986, από ομάδα επιχειρηματιών με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της 
βιομηχανίας και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος. 

Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης– 
Πτολεμαΐδας. Οι εγκαταστάσεις, συνολικής εκτάσεως 54000 m2, μέσω συνεχών 
επενδύσεων εκσυγχρονισμού, έχουν κατορθώσει να αποτελούν πρότυπο για την περιοχή 
της Βορείου Ελλάδος.  

Μετά από επένδυση της τάξης των 3 εκ. €, που ολοκληρώθηκε το 2002, για την βελτίωση 
και επέκταση της παραγωγής, η εταιρεία δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες, που της 
επιτρέπουν να παράγει προϊόντα αρίστης ποιότητας, και να ξεφεύγει από τα στενά όρια 
της τοπικής αγοράς και να απευθύνεται τόσο στην υπόλοιπη ελληνική αγορά, όσο και 
στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. 

To ιδιόκτητο λατομείο της εταιρείας βρίσκεται στην τοποθεσία Αλωνάκια Κοζάνης. 
Μέσω συνεχόμενων επενδύσεων, έχει αποκτήσει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα 
της, ο οποίος της δίνει την δυνατότητα να παράγει προϊόντα άριστης ποιότητας σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με άμεση παράδοση. 
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Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 80 άτομα. Ο τετραπλασιασμός του αριθμού των 
εργαζομένων μέσα σε 10 χρόνια, οδήγησε στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και 
ώθησε την εταιρεία στο να τις στελεχώσει με άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 
διέθεταν εμπειρία στο αντικείμενο τους και ήταν σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες 
γνώσεις. 

Θεμελιώδη πολιτική της εταιρείας, αποτελεί η θέσπιση και η διατήρηση υψηλών 
προτύπων ποιότητας, τόσο για κάθε είδος προϊόντων που παράγει και υπηρεσιών που 
προσφέρει, όσο και για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί. Έτσι, πρωταρχικοί στόχοι της 
αποτελούν: 

o Η συμμόρφωση των προϊόντων και των εν γένει υπηρεσιών της με τις ποιοτικές 
απαιτήσεις των πελατών της και την ισχύουσα νομοθεσία,  

o Η τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης,   

o Η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος και,    

o Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και του συνόλου 
των δραστηριοτήτων της, από όλους τους εργαζομένους. 

Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ποιότητας ISO 9001:2000, και είναι σύμφωνο, με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές 
πρακτικές. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της και των σχέσεων που αναπτύσσει με τους πελάτες της. Η διοίκηση 
δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων 
της εταιρείας, και το προσωπικό δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων, των υπηρεσιών και του συνόλου των δραστηριοτήτων της, από όλους 
τους εργαζομένους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της 
εταιρείας και των οργανωτικών της στόχων.  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003, η εταιρεία ήταν πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 
9002:1994 για την παραγωγή σκυροδέματος, αλλά από τον Ιανουάριο του 2004 
πιστοποιήθηκε με το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2000, για όλο το φάσμα των 
παραγόμενων προϊόντων και των  επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 

Για το σκυρόδεμα, έχει επιπλέον και το πιστοποιητικό CE από τον ΕΛΟΤ. 

Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ έπειτα από την αυτοαξιολόγησή της, κατάφερε να κατακτήσει το 
πρώτο επίπεδο επιχειρηματικής αριστείας, και το 2004 βραβεύθηκε από τον EFQM ως 
“Committed to Excellence”, αποτελώντας την μοναδική εταιρεία του κλάδου της, που 
έχει επιτύχει κάτι ανάλογο. Η συγκεκριμένη ενέργεια καταδεικνύει μια ολιστική 
προσέγγιση της ποιότητας.  

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μπορεί να συνοψισθεί στις παρακάτω δεσμεύσεις: 
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o Προμήθεια ποιοτικά ελεγμένων προϊόντων. 

o Ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών και ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις και 
στα παράπονά τους.  

o Άμεση επικοινωνία του πελάτη με την διοίκηση. 

o Μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων. 

o Προστασία του περιβάλλοντος και υπεύθυνη συμπεριφορά προς τον κοινωνικό 
περίγυρο. 

Οι έλεγχοι στις εισερχόμενες πρώτες ύλες, στα παραγόμενα- εξερχόμενα προϊόντα, και 
στα εμπορεύματα, είναι συνεχείς, και γίνονται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Στο λατομείο, οι έλεγχοι ποιότητας αρχίζουν από την πρωτογενή πέτρα, συνεχίζουν στις 
διαβαθμίσεις των αδρανών υλικών, και ολοκληρώνονται στα λατομικά προϊόντα προς 
πώληση. 

Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, γίνεται έλεγχος ποιότητας σε ό,τι 
εισέρχεται στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και αν έχει ελεγχθεί σε προηγούμενο 
στάδιο. 

Ο ποιοτικός έλεγχος συνεχίζεται και κατά την παραγωγή όλων των προϊόντων, 
συμπεριλαμβάνοντας και την σωστή ιχνηλασιμότητα, και ολοκληρώνεται κατά την 
έξοδο, προκειμένου να εφοδιαστεί ο πελάτης με προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου είναι άρτια εξοπλισμένο με διαβαθμισμένα όργανα, 
και εφοδιάζεται διαρκώς με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, και 
να εξασφαλίζονται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα εντός των ορίων ανοχής. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διακριβωμένου εξοπλισμού ιχνηλατούμενης ακρίβειας 
και ορθότητας. 

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι, όλος ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για 
τις μετρήσεις των δοκιμών, εκτελεί μετρήσεις εντός των προκαθορισμένων ορίων ανοχής. 
Κάθε όργανο του εξοπλισμού- μηχανήματα, συσκευές μέτρησης και δοκιμών, μήτρες, 
θερμόμετρα κ.λ.π- διακριβώνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να ιχνηλατείται η μέθοδος 
διακρίβωσης και το αποτέλεσμα της διακρίβωσης.  

Οι απαιτήσεις για τις δειγματοληψίες και τις δοκιμές προσδιορίζονται από τον 
κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος, και από τα διεθνή και εθνικά πρότυπα. 

“Με σεβασμό στο περιβάλλον & στον άνθρωπο” 
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6.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχημένη πιστοποίηση της εταιρείας με το νέο πρότυπο ISO 9001:2000, ο 
εξωτερικός σύμβουλος που χρησιμοποιήθηκε κατά την πιστοποίηση, εκτιμώντας τις 
δυνατότητες, και την μέχρι εκείνου του σημείου εμπειρία της εταιρείας στο χώρο της 
ποιότητας, έκρινε ότι είχε το κατάλληλο υπόβαθρο, για να υποστηρίξει την 
αυτοαξιολόγησή της, βάσει του μοντέλου EFQM, και τελικά να μεταβεί σε ένα ανώτερο 
επίπεδο αναφορικά με την ποιότητα. Άλλωστε, οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται 
το νέο αναθεωρημένο πρότυπο, είναι παρόμοιες με εκείνες που διέπουν το μοντέλο του 
EFQM. Έτσι, γνωστοποίησε στην διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ την ύπαρξη του 
μοντέλου του EFQM και τους πρότεινε να προχωρήσουν στη εφαρμογή του.  

Από την πρώτη αξιολόγηση, προέκυψαν καλά αποτελέσματα (μόνο τρεις περιοχές 
παρουσίασαν πρόβλημα), τα οποία οδήγησαν την διοίκηση στο συμπέρασμα ότι, δεν 
απείχε πολύ από τις απαιτήσεις του μοντέλου. Η απόφαση λήφθηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο και τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων της εταιρείας. Μάλιστα, για τις 
ανάγκες της απόφασης, συστήθηκε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από την διοίκηση της 
εταιρείας και τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων. Το επόμενο βήμα μετά την λήψη 
της απόφασης, ήταν η ενημέρωση των εργαζομένων.  

Η διοίκηση ενημέρωσε, αμέσως, όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως τμήματος ή 
ιεραρχικής θέσης, σχετικά με την απόφαση της να εφαρμόσει το μοντέλο του EFQM. Τους 
εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να πάρει την συγκεκριμένη απόφαση, τον τρόπο 
που λειτουργεί το μοντέλο και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει. Τους αποσαφήνισε 
την διαδικασία, τις απαιτήσεις της, και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί η 
καθημερινή τους εργασία. Τέλος ζήτησε την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη τους.  

Το βασικό κίνητρο πίσω από την αυτοαξιολόγηση, ήταν η ανάγκη της εταιρείας να 
ανακαλύψει την “συνταγή της επιτυχίας” της. Η επί σειρά ετών καλή πορεία της 
στηριζόταν πάντοτε στις επιτυχημένες στρατηγικές επιλογές του δυνατού και 
αποτελεσματικού ηγέτη- ιδιοκτήτη. Το μοντέλο του EFQM, μέσα από την λεπτομερή 
καταγραφή της στρατηγικής, των πολιτικών και όλων των διαδικασιών, θα τους έδινε 
την δυνατότητα να ανακαλύψουν το “πώς” και το “γιατί”, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια της επιτυχημένης πορείας και μετά την εποχή του συγκεκριμένου ηγέτη- 
ιδιοκτήτη.  

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ανέδειξε τρία αδύνατα 
σημεία. Το πρώτο αφορούσε στην σχέση της ηγεσίας με τους εργαζόμενους, το δεύτερο 
στην ποιότητα, και το τρίτο είχε να κάνει με την οργάνωση του εμπορικού τμήματος της 
εταιρείας, δηλαδή του τμήματος των πωλήσεων. 

Αφού έγινε ο εντοπισμός των σημείων που έχριζαν ιδιαίτερης προσοχής, το επόμενο 
βήμα ήταν να σχεδιαστούν τα κατάλληλα προγράμματα βελτίωσης. 
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Το ζήτημα των εργαζομένων απασχόλησε ιδιαίτερα την ηγεσία της εταιρείας.  

Στην προσπάθειά της να διερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης τους, την εικόνα που 
έχουν διαμορφώσει για την ηγεσία, και τελικά να εξετάσει αν η σχέση της με το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι αυτή που πρέπει, πήρε πρωτοβουλία, και 
δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εργαζομένων. Το ερωτηματολόγιο ήταν 
ανώνυμο. Για να διασφαλιστεί όμως η πλήρης ανωνυμία του γραφικού χαρακτήρα, και 
κατά συνέπεια, να εξασφαλιστούν ειλικρινείς απαντήσεις, οι εργαζόμενοι είχαν την 
δυνατότητα να το πάρουν στο σπίτι, προκειμένου να το συμπληρώσει κάποιο τρίτο 
άτομο. Το ερωτηματολόγιο έπρεπε να επιστραφεί στην εταιρεία ύστερα από μια 
εβδομάδα, μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Τα αδύνατα σημεία- προβλήματα που 
προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, συζητήθηκαν, και έγιναν 
δεσμεύσεις για την άμεση βελτίωσή τους. Μάλιστα, η διοίκηση έδωσε τέτοια βαρύτητα 
στα αδύνατα αυτά σημεία, ώστε αποφάσισε, σε μεταγενέστερες προσλήψεις υπαλλήλων, 
να διευκρινίζει, ξεκάθαρα, κάποια θέματα, ώστε να αποφεύγονται πιθανές παρανοήσεις. 
Τα οφέλη από την χρήση του ερωτηματολογίου ήταν τέτοια, ώστε η ηγεσία αποφάσισε να 
επαναλαμβάνει το ερωτηματολόγιο κάθε χρόνο, μία φορά. Αυτό θα της δώσει την 
δυνατότητα να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σχέση 
της με το ανθρώπινο δυναμικό της, και να αντιμετωπίζει έγκαιρα, πιθανά προβλήματα, 
πριν αυτά “λιμνάσουν”, επιφέροντας μελλοντικό κακό. 

Σχετικά με το θέμα της ποιότητας, η διοίκηση έθεσε ως στόχο την πιστοποίηση του 
σκυροδέματος με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό CE, παρόλο που δεν επιβάλλεται ακόμη 
από την ελληνική νομοθεσία. Εκτιμώντας τις δυνατότητές της και το σχετικό της 
υπόβαθρο, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, ελάχιστες εταιρείες του κλάδου 
έχουν διαπιστευτεί με το εν λόγω σήμα, η διοίκηση θεώρησε ότι μια τέτοια κίνηση θα της 
δώσει την δυνατότητα να προσεγγίσει ολοκληρωμένα την ποιότητα, αποκτώντας 
παράλληλα και ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 
σήμανση CE, σε ένα προϊόν, επιτρέπει την απόσυρση των μη συμμορφούμενων 
προϊόντων από τα τελωνεία και τις αρμόδιες αρχές. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάστηκε ως προς την οργάνωση του 
εμπορικού τμήματος της εταιρείας, η διοίκηση αποφάσισε να εντατικοποιήσει την 
μέτρηση και την παρακολούθηση της ικανοποίησής των πελατών. Για τον σκοπό αυτό, 
δημιουργήθηκαν έντυπα που διερευνούν την ικανοποίηση των πελατών, και 
επιστρατεύτηκαν στην διαδικασία όλοι οι πωλητές, αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών. Οι 
δυο αυτές κατηγορίες εργαζομένων, αποτελούν την πλέον έγκαιρη και έγκυρη πηγή 
πληροφόρησης, καθώς έρχονται σε άμεση, καθημερινή επαφή με τους πελάτες της 
εταιρείας. Στόχος τους είναι να διερευνήσουν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών 
σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, και την εικόνα που έχουν 
σχηματίσει για την εταιρεία, στο σύνολό της. Σκοπός των παραπάνω ενεργειών δεν ήταν 
μόνο να εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών, αλλά και να 
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μένει πλήρως ενήμερη η διοίκηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Χατζηνικολή, “Η 
διοίκηση πρέπει να λάβει το μήνυμα”. 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής του μοντέλου, δεν σημειώθηκε μεγάλη αντίδραση, από 
την πλευρά των εργαζομένων, ως προς την αύξηση του φόρτου εργασίας. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην εμπειρία που ήδη διέθετε ο οργανισμός, με την πιστοποίηση κατά ISO.  

Βέβαια, έγιναν κάποια παράπονα αναφορικά με τον φόρτο, την πολυπλοκότητα και τις 
απαιτήσεις των εργασιών, κυρίως από τους εργαζόμενους που είχαν την αρμοδιότητα να 
ελέγχουν τις διαδικασίες. Καθότι όμως μικρής σημασίας, γνωστοποιήθηκαν στην ηγεσία 
μέσω άτυπων καναλιών, δηλαδή, μέσω των άμεσων προϊσταμένων. Η διοίκηση τα 
επεξεργάστηκε, διερεύνησε τις πιθανές αιτίες που μπορεί να τα προκάλεσαν, 
αναρωτήθηκε αν η ίδια “δεν επικοινώνησε κάτι καλά”, και αφού εντόπισε την πηγή του 
προβλήματος, όρισε μια νέα συνάντηση, προκειμένου να εξηγήσει εκ νέου, τα δυσνόητα 
σημεία, να απαντήσει στα παράπονα και να λύσει κάθε πιθανό πρόβλημα. Στόχος ήταν 
να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι την πρακτική αξία και αναγκαιότητα των 
επιπλέον σταδίων στην εκτέλεση μιας εργασίας. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε 
με την ίδια διάθεση, σοβαρότητα, και επιτακτικότητα, όσες φορές κρίθηκε απαραίτητο. 

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, η εφαρμογή του μοντέλου και η διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης τους απέφερε τα εξής οφέλη: 

Α.  Συνέβαλε στην αλλαγή του τρόπου σκέψης τους.  

Με την κατάκτηση του πρώτου επιπέδου επιχειρηματικής αριστείας (Committed to 
Excellence), και τη βράβευσή τους από τον EFQM, αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια 
ανώτερη κατηγορία επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν κάτι αξιόλογο. Θεωρούν 
ιδιαίτερα πολύτιμη την συναναστροφή τους με τις υπόλοιπες βραβευθείσες εταιρείες, 
καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάσουν απόψεις, να ζητούν συμβουλές και να 
μαθαίνουν από τις εμπειρίες των άλλων οργανισμών. Επιπλέον, ερχόμενοι σε άμεση 
επαφή με παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς, συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει 
να επαναπαύονται στα κεκτημένα, πρέπει διαρκώς να βελτιώνονται, να προσπαθούν για 
το καλύτερο, και το σπουδαιότερο, αντιλαμβάνονται ότι έχουν την ικανότητα και την 
δυνατότητα να καταφέρουν κάτι πολύ καλό. 

Η ηγεσία είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την σχέση της με 
τους εργαζόμενους. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου ικανοποίησης εργαζομένων 
έφερε στην επιφάνεια προβλήματα και έδωσε την δυνατότητα στην ηγεσία να τα 
επιλύσει, να αυξήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων, και τελικά να “έρθει πιο κοντά” 
τους. 

Β.  Αξιολογήθηκε άμεσα το έργο της ηγεσίας. 

Γ.  Πλέον εστιάζουν: 
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o Στα έργα, και όχι στα λόγια- σχέδια. 

o Στην μέτρηση, και όχι στην αφηρημένη εκτίμηση. 

o Στο να ακούνε, και όχι να μιλάνε.   

Δ.  Μέσα από την λεπτομερή καταγραφή της στρατηγικής, των πολιτικών και όλων 
των διαδικασιών, γνωρίζουν “γιατί κάνουν, ό,τι κάνουν”. 

Ε.  Αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του οργανισμού κουλτούρα ποιότητας. 

ΣΤ.  Όλοι, ανεξαρτήτως θέσης και βαθμίδας, πλέον αντιλαμβάνονται: 

o Τι σημαίνει ποιότητα. 

o Που μπορεί να τους οδηγήσει. 

o Τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να την επιτύχουν. 

o Πρακτικά, τι μπορεί να προσφέρει η ποιότητα και πως μπορεί να τους εξυπηρετήσει 
στην καθημερινή τους εργασία.  

Ζ. Οι στόχοι της εταιρείας έγιναν περισσότερο ανθρωποκεντρικοί και 
πελατοκεντρικοί. 

 

Η διοίκηση παρουσιάζεται απόλυτα ικανοποιημένη από τον τρόπο που ορίζει το μοντέλο 
τον ρόλο της ηγεσίας. Θεωρεί ότι την καλύπτει πλήρως, την προσανατολίζει κατάλληλα, 
ενώ δεν έχει να προτείνει κάποιες αλλαγές, γιατί κατά την εφαρμογή του μοντέλου δεν 
αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα με το συγκεκριμένο κριτήριο.  

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι, ο εξωτερικός σύμβουλος συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη την 
διαδικασία της εφαρμογής του μοντέλου. Η συνεργασία που είχε με την διοίκηση ήταν 
στενή. Τους παρείχε συμβουλές και όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις 
στα δυσνόητα σημεία. Όπως δηλώνει η διοίκηση, ο σύμβουλος ουσιαστικά “μετέφρασε το 
μοντέλο”. Ίσως αυτή είναι η εξήγηση που αιτιολογεί την έλλειψη προβλημάτων, σχετικών 
με το κριτήριο της ηγεσίας, και την πλήρη ικανοποίηση της διοίκησης. 

Ωστόσο όμως, η διοίκηση πιστεύει ότι, το μοντέλο του EFQM είναι άκαμπτο- “ξύλινο”, 
δεν αγγίζει την ελληνική κουλτούρα και επιπλέον, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
επίτευξη αποτελεσμάτων, και μικρότερη στην γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης και 
στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Έτσι, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
αντίστοιχο ελληνικό μοντέλο- βραβείο το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στην 
φυσιογνωμία της ελληνικής επιχείρησης και στον τρόπο διοίκησής της, και να δίνει 
μεγαλύτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. 

Σχετικά με την επιχειρηματική αριστεία, η διοίκηση θεωρεί ότι, η εφαρμογή του 
μοντέλου συμβάλλει στην σταδιακή της επίτευξη. Η εις βάθος ανάλυση που παρέχει, 
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δίνει την δυνατότητα να εντοπιστούν οι προβληματικές περιοχές της επιχείρησης, τα 
αδύνατα σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, και τελικά να σχεδιαστούν τα πλέον 
κατάλληλα προγράμματα που θα οδηγήσουν σε μια σταδιακή βελτίωση του τρόπου 
λειτουργίας του οργανισμού. Όπως δηλώνει η διοίκηση, ουσιαστικά πρόκειται για μια 
“συνολική ακτινογραφία” της επιχείρησης, που της δίνει την δυνατότητα, με τις 
κατάλληλες ενέργειες, να αναβαθμιστεί σε κάθε επίπεδο και λειτουργία. 

Σύμφωνα με την διοίκηση, το ISO από μόνο του, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
οδηγήσει στην επιχειρηματική αριστεία, γιατί είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην 
πλήρη ικανοποίηση των πελατών.  

Η διοίκηση αντιλαμβάνεται την επιχειρηματική αριστεία ως εξής: 

Α.  Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι.  

Η επιχείρηση θα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, τα μέλη της οποίας θα ενδιαφέρονται 
για την ευημερία τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και των υπολοίπων μελών. Το 
ιδανικό είναι να εργάζονται επειδή θέλουν “να πάνε μπροστά”. 

Β.  Όχι τόσο μεγάλη σημασία στα οικονομικά αποτελέσματα. 

Είναι βραχυχρόνιος στόχος, μπορεί να επιτευχθεί με “αρπαχτές”, δεν αποκαλύπτει 
τίποτα για την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, και σε 
καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την μελλοντική επιτυχία και κατ’ επέκταση, την 
επιβίωση της εταιρείας. 

Γ.  Μελλοντική ανάπτυξη- επιβίωση. 

Η επιχείρηση να είναι υγιής και να διπλασιαστεί ο αριθμός των εργαζομένων. 

Δ. Επιτυχία σε βάθος χρόνου. 

Να γίνει πρότυπο οργανισμού και να ανυψώσει, με θεμιτά μέσα, τον πήχη του 
ανταγωνισμού. 

Ε. Συνδυασμός όλων των παραπάνω. 

Να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να καταφέρει η επιχείρηση να επιτύχει όλα τα παραπάνω. 

Κάθε χρονιά, στα μέσα του Φλεβάρη, πριν την έναρξη της νέας περιόδου, (σημειώνεται 
ότι η εταιρεία παραμένει κλειστή για 2 περίπου μήνες, από τα μέσα Δεκέμβρη, ως τα μέσα 
του Φλεβάρη), συγκεντρώνονται σε ένα χώρο, εκτός εργασίας, όλα τα μέλη του 
οργανισμού, διοικητικό συμβούλιο, στελέχη και εργαζόμενοι, προκειμένου να θέσουν 
τους στόχους της νέας περιόδου. Η διοίκηση δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη 
συνάντηση, καθώς έχει την δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή, ταυτόχρονα, με όλους 
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τους εργαζόμενους και να ακούσει τα παράπονα, τα αιτήματα και τις απόψεις τους. 
Μάλιστα, στα σχέδια επέκτασης των εγκαταστάσεων της εταιρείας, συγκαταλέγεται και η 
κατασκευή ενός αμφιθεάτρου, μεγάλης χωρητικότητας, που θα εξυπηρετεί τον 
συγκεκριμένο σκοπό.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, γίνεται ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, 
γνωστοποιείται κάθε πρόβλημα που προέκυψε και δεν επιλύθηκε, ή/ και που αναμένεται 
να προκύψει με την έναρξη των εργασιών. Επιπλέον, γίνονται προτάσεις βελτίωσης και 
θέτονται οι στόχοι της νέας περιόδου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο ανήκουν και την θέση που κατέχουν, 
έχουν την δυνατότητα να προτείνουν λύσεις, να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τους 
στόχους που έχει θέσει η διοίκηση, να υποβάλλουν κάθε είδους προτάσεις, να εκφράσουν 
τα παράπονά τους. Όλοι έχουν ίσο δικαίωμα να ακουστούν, να διαφωνήσουν, να 
εκθέσουν την άποψή τους και να προτείνουν, χωρίς να κριθούν. Μετά το πέρας της 
αρχικής συνάντησης, κάθε εργαζόμενος επεξεργάζεται και αξιολογεί, σε ατομικό επίπεδο, 
τα όσα άκουσε. Ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα, γίνεται μια δεύτερη συνάντηση 
για την τελική αξιολόγηση των όσων προτάθηκαν, κατά την αρχική συνάντηση. 
Λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις, θέτονται οι στόχοι της νέας περιόδου, 
απορρίπτονται σχέδια, και γίνονται δεσμεύσεις από την πλευρά της διοίκησης. 

Η εταιρεία έχει ως αρχή, να κάνει προσεκτικά, μελετημένα βήματα, και ποιοτικές 
επιλογές. Γι’ αυτό και οι στόχοι θέτονται, πάντα, σε πλήρη συνάρτηση με τις δυνατότητες 
της, αλλά και σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Ο 
επαναπροσδιορισμός των στόχων γίνεται και πάλι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 
που θα προκύψουν. Οι στόχοι που επιδιώκει η επιχείρηση να επιτύχει σε βραχυπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι: 

Α. Πιστοποίηση του σκυροδέματος με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό CE.  

Η διοίκηση αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη πιστοποίηση σαν στρατηγική κίνηση. Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, παρόλο που η ελληνική νομοθεσία δεν επιβάλλει την συγκεκριμένη 
πιστοποίηση, η διοίκηση θεωρεί ότι, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο για να 
υποστηρίξει μια τέτοια πιστοποίηση, θα πρέπει να προχωρήσει, ούτως ώστε να αποκτήσει 
διατηρήσιμο πλεονέκτημα έναντι του μεγαλύτερου μέρους του ανταγωνισμού (ελάχιστες 
είναι οι εταιρείες του κλάδου που διαθέτουν το εν λόγω σήμα), αλλά και να ολοκληρώσει 
την προσέγγιση της ποιότητας. 

Β.  Πλήρης καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Θα επιτευχθεί μέσω της σταδιακής εισαγωγής νέων γραμμών παραγωγής, ανάλογα 
βέβαια με τις εκάστοτε δυνατότητες της εταιρείας (οικονομικές και μη), τις απαιτήσεις της 
αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού. 

 60



Γ. Καθιέρωση της ετήσιας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ικανοποίησης 
εργαζομένων (εσωτερικός στόχος).  

Η διοίκηση προβλέπει ότι με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, θα βελτιωθεί η 
σχέση της με τους εργαζόμενους, θα αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης τους και συνεπώς 
θα εξασφαλιστεί μακροχρόνια η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, η βάση για την 
επίτευξη όλων των στόχων. Πρόκειται για ένα νέο στόχο που προέκυψε, όπως έχει 
προαναφερθεί, μέσα από την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Η διοίκηση λαμβάνει αναπληροφόρηση, από την πλευρά των εργαζομένων, σχετικά με 
τους στόχους που θέτει, μέσω της ετήσιας συνάντησης, του ερωτηματολογίου 
ικανοποίησης εργαζομένων, αλλά και της άμεσης καθημερινής της επαφής με όλα τα 
μέλη του οργανισμού. 

Λόγω του οικογενειακού χαρακτήρα της επιχείρησης (μικρός αριθμός εργαζομένων), τα 
κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά προς όλες τις κατευθύνσεις, και δεν ακολουθούν την 
ιεραρχική διάρθρωση του οργανισμού. 

Η ηγεσία χαρακτηρίζει την επικοινωνία της με τους εργαζόμενους ως αμφίδρομη, καθώς 
όπως λέει, “διατηρεί την πόρτα ανοιχτή για όλους”. Οι εργαζόμενοι έχουν την 
δυνατότητα να προσεγγίσουν την ηγεσία για όλα τα θέματα που τους απασχολούν 
(προσωπικά, επαγγελματικά κλπ), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να 
ακολουθηθεί κάποια επίσημη διαδικασία. 

Σε ό,τι αφορά στην υποβολή προτάσεων, κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα και τη 
δυνατότητα να το πραγματοποιήσει, ανά πάσα στιγμή. 

o Μέσω της ετήσιας συνάντησης. 

o Μέσω των άμεσων προϊσταμένων. 

o Απευθείας, παρακάμπτοντας τους άμεσους προϊσταμένους. 

Συνήθως ο άμεσος προϊστάμενος “φιλτράρει” τις ιδέες- προτάσεις των υφισταμένων του 
και φροντίζει ώστε να φτάσουν στην ηγεσία, μόνο εκείνες οι προτάσεις που είναι εφικτές 
και υλοποιήσιμες. Επιπλέον η καθημερινή, άμεση επαφή που έχει με τους υφισταμένους 
του, του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει καλά και την προσωπικότητα του ατόμου που 
θα υποβάλλει μια πρόταση. 

Η χρήση ομάδων αποτελεί μια συνηθισμένη, καθημερινή πρακτική για την εταιρεία. 
Κάθε βδομάδα, η διοίκηση και όλοι οι προϊστάμενοι των τμημάτων, συστήνουν μια 
ομάδα εργασίας που έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται τα προβλήματα που προκύπτουν, 
να παίρνει αποφάσεις, να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία των εργασιών, και να 
εξετάζει τα αιτήματα των εργαζομένων. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η συγκεκριμένη 
ομάδα, κοινοποιούνται, μέσω των άμεσων προϊσταμένων, και στα υπόλοιπα μέλη των 
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τμημάτων. Η παραπάνω ομάδα, συναθροίζεται και άτυπα κάθε πρωί, προκειμένου να 
συζητήσει τα τρέχοντα ζητήματα.  

Όποτε προκύψει κάποιο πρόβλημα, συστήνεται, άμεσα, μια ομάδα εργασίας για την 
αντιμετώπισή του. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από όλα τα άτομα που έχουν 
άμεση ευθύνη και σχέση με το εκάστοτε πρόβλημα. Οι εξειδικευμένες γνώσεις τους πάνω 
στο εκάστοτε ζήτημα, εξασφαλίζουν την εύρεση της πλέον βέλτιστης λύσης. 
Υπενθυμίζεται η ειδική ομάδα που είχε συσταθεί για την αξιολόγηση και λήψη της 
απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου του EFQM. 

Η δέσμευση της διοίκησης στην χρήση ομάδων εργασίας, είναι φανερή. Είτε με την 
ενεργή συμμετοχή της σε αυτές, είτε με την στενή παρακολούθηση των εργασιών, είτε με 
την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, όποτε κριθεί αναγκαίο. 

Η ηγεσία της εταιρείας πιστεύει ότι, ο ρόλος της δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά 
μόνο λειτουργικός ή στρατηγικός, αλλά κάθε μέρα να αλλάζει, και να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του οργανισμού και στις απαιτήσεις της στιγμής. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται, 
ιδιαίτερα όταν η ηγεσία, όπως στην περίπτωση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, δεν ασχολείται 
μόνο με τον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας του οργανισμού, αποκομμένη από την 
καθημερινή λειτουργία, αλλά βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους εργαζόμενους, 
συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και προσπαθεί να επιλύει κάθε πρόβλημα που ανακύπτει.  

Αυτό που θα επιθυμούσε να αλλάξει, είναι το έντονο προσωπικό στοιχείο που 
χαρακτηρίζει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους, γιατί θεωρεί ότι “καταστρέφει τις 
εργασιακές σχέσεις”. Επιθυμία της είναι να διατηρούνται κάποιες τυπικές αποστάσεις 
ώστε να δύναται να συμπεριφέρεται αμερόληπτα σε όλους, χωρίς να αδικεί ταυτόχρονα 
κάποιους άλλους. Πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αναλάβει την άσκηση 
της ηγεσίας ένα νέο πρόσωπο από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, που θα θέσει 
από την αρχή, κάποιους κανόνες και όρια. 

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν, σε ετήσια βάση, το έργο της 
ηγεσίας, μέσα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ικανοποίησης εργαζομένων. Η 
ηγεσία επεξεργάζεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και αφού εντοπίσει κάποια 
προβληματικά σημεία, προχωράει στον προγραμματισμό διορθωτικών ενεργειών, και 
στην ανακοίνωση δεσμεύσεων. Αλλά και μέσα από την άμεση, καθημερινή επαφή με τους 
εργαζόμενους, η ηγεσία έχει την ευκαιρία να αυτοαξιολογεί το έργο της και να 
βελτιώνεται. 

Η διοίκηση θεωρεί ότι ο τρόπος που ασκεί το λειτούργημά της, αξιολογείται επίσημα από 
το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εργαζομένων, και ανεπίσημα, σε καθημερινή βάση, 
από την άμεση επαφή που έχει με εργαζόμενους, στελέχη, πελάτες, προμηθευτές, η οποία 
επαφή της δίνει την δυνατότητα να προσδιορίζει τα αδύνατα σημεία, να 
αυτοαξιολογείται, να βελτιώνεται και να ενσωματώνει νέους τρόπους προσέγγισης και 
άσκησης του λειτουργήματός της. 
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6.3 Ανάλυση των αποτελεσμάτων- Συμπεράσματα 

6.3.1 Ανάλυση  

Η εταιρεία παρουσιάζεται απόλυτα ικανοποιημένη από τον τρόπο που ορίζει το μοντέλο 
του EFQM τον ρόλο της ηγεσίας, και θεωρεί ότι την καλύπτει πλήρως. Κατά την 
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, για αυτό και δεν 
έχει να προτείνει κάποιες αλλαγές. Λαμβάνοντας όμως υπόψη, την βοήθεια που 
προσέφερε ο εξωτερικός σύμβουλος κατά την εφαρμογή του μοντέλου, ο οποίος πρακτικά 
“μετέφρασε το μοντέλο”, δεν είμαστε σε θέση να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα όσον 
αφορά στη έλλειψη προβλημάτων σχετικών, με το κριτήριο της ηγεσίας.  

Ωστόσο όμως, η διοίκηση θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές στο σύνολο 
του μοντέλου, καθώς είναι “ξύλινο”, άκαμπτο, και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων, ενώ θα έπρεπε να εστιάζει στις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί 
ένας οργανισμός. Η άποψη αυτή της εταιρείας, φαίνεται να ταιριάζει με την γενικότερη 
πεποίθηση που θέλει τα κριτήρια των περισσοτέρων βραβείων επιχειρηματικής αριστείας 
να είναι στατικά, και η δομή τους άκαμπτη, χωρίς να παρέχει την απαραίτητη ευελιξία 
(Lee, 2002). 

Η άποψη της εταιρείας για την δημιουργία ενός αντίστοιχου ελληνικού μοντέλου- 
βραβείου αριστείας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική κουλτούρα και 
στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής επιχείρησης, έρχεται, από την μία, σε πλήρη 
αντίθεση με την πεποίθηση ορισμένων επιστημόνων (Tirmizi, 2002), ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ”Ενιαίο Παγκόσμιο Μοντέλο”, και από την 
άλλη, έρχεται σε πλήρη συμφωνία με κάποιους άλλους επιστήμονες (Porter & Tanner, 
2004), που ισχυρίζονται ότι, η εποχή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο, 
είναι ακόμη μακριά. Μήπως η εμπειρία των επιχειρήσεων, που ασχολούνται άμεσα με 
την εφαρμογή τέτοιων μοντέλων, είναι και ο ασφαλέστερος σύμβουλος;  

Σε αντίθεση με την δυσπιστία που έχει εκφραστεί (Edgeman & Scherer, 1999; Kanji & 
Moura e Sa, 2001; Edgeman et al., 1999; Edgeman & Dahlgaard, 1998; Lee, 2002; Dering, 
1998), ως προς τα μοντέλα- ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν την λειτουργία της 
ηγεσίας, αποπροσανατολίζει τους οργανισμούς από την πραγματική επίτευξη της 
επιχειρηματικής αριστείας-, η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ πιστεύει ότι, η εφαρμογή του EFQM 
μπορεί να συμβάλλει στην σταδιακή της επίτευξη. Η πλήρης ανάλυση της εταιρείας, σε 
κάθε επίπεδο, δίνει την δυνατότητα να εντοπιστούν οι προβληματικές περιοχές, και με 
τις κατάλληλες ενέργειες, να επιτευχθεί η αναβάθμιση του οργανισμού σε κάθε επίπεδο 
και λειτουργία.  

Η χρήση ομάδων εργασίας, αποτελεί καθημερινή πρακτική του οργανισμού. Μια ομάδα 
εργασίας συστήνεται σε εβδομαδιαία βάση, από την διοίκηση και τους προϊσταμένους 
των τμημάτων. Σκοπός της είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας των 
εργασιών, η επεξεργασία των προβλημάτων που ανακύπτουν και η εξέταση των 
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αιτημάτων των εργαζομένων. Όποτε προκύψει κάποιο έκτακτο ζήτημα, συστήνεται, 
άμεσα, μια ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από άτομα που έχουν άμεση σχέση με το 
ζήτημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Οι γνώσεις και η εμπειρία των παραπάνω 
ατόμων, εγγυώνται την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Η δέσμευση της ηγεσίας είναι ορατή. 
Είτε με την ενεργή συμμετοχή της σε ομάδες, είτε με την παροχή κάθε μορφής 
υποστήριξης. 

Η επικοινωνία της ηγεσίας του οργανισμού με τους ανθρώπους της, χαρακτηρίζεται ως 
αμφίδρομη. Τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, 
ανά πάσα στιγμή, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν την ηγεσία 
για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθηθεί κάποια 
επίσημη διαδικασία. Η ευκολία που χαρακτηρίζει την επικοινωνία, ίσως να οφείλεται 
στον μικρό αριθμό εργαζομένων της εταιρείας, που δημιουργεί κλίμα οικογενειακού 
χαρακτήρα. 

Σε ό,τι αφορά στην στοχοθεσία, παρατηρούμε ότι, η ηγεσία, στα πλαίσια επίσημης 
συνάντησης, ανακοινώνει, άμεσα, στους εργαζόμενους της εταιρείας τους στόχους που 
σχεδιάζει να θέσει για την τρέχουσα περίοδο, και τους δίνει την δυνατότητα να τους 
επεξεργαστούν και να τους αξιολογήσουν, σε ατομικό επίπεδο. Σε επόμενη συνάντηση, 
κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο ανήκει και την θέση που κατέχει 
στην ιεραρχική κλίμακα, έχει την ευκαιρία να σχολιάσει τους στόχους, να προτείνει 
αλλαγές, ακόμη και να τους απορρίψει.  

Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος, ανά πάσα στιγμή, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην 
διοίκηση τις προτάσεις ή/ και τις ιδέες του. Αυτό μπορεί να το επιτύχει είτε επίσημα, 
μέσω της ετήσιας συνάντησης της εταιρείας, είτε ανεπίσημα, μέσω του άμεσου 
προϊσταμένου του, ακόμη και απευθείας, παρακάμπτοντας τον προϊστάμενο του.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι, η διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ εκτιμά και βασίζεται στην γνώμη 
των ανθρώπων της, καθώς τους δίνει το δικαίωμα και την ευκαιρία, να συμμετάσχουν 
ενεργά στην διαδικασία της στοχοθεσίας. Επιπρόσθετα, τους δίνει την δυνατότητα να 
ακουστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους, χωρίς να κριθούν, να προτείνουν λύσεις, 
να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν.  

Όπως μας ανέφερε η κα. Χατζηνικολή, ο ρόλος που διαδραματίζει η ηγεσία του 
οργανισμού, δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μόνο λειτουργικός ή στρατηγικός. 
Οφείλει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού, και στις απαιτήσεις 
της στιγμής. Η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας που έχει ως πρότυπο η διοίκηση, θεωρείται 
η πλέον αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπόψη το ασταθές, διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
εξελισσόμενο, επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένοι οι 
οργανισμοί να λειτουργούν. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας εμπίπτει στην 
προσέγγιση της ενδεχόμενης περίπτωσης, που αναλύθηκε διεξοδικά στην θεωρητική 
τεκμηρίωση. 
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Το έργο της ηγεσίας αξιολογείται τόσο επίσημα, όσο και ανεπίσημα.  

Η επίσημη αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από την ετήσια συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ικανοποίησης εργαζομένων. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, 
υπενθυμίζουμε ότι, ήταν αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης του οργανισμού, βάσει του 
μοντέλου. Παρατηρούμε ότι, η εφαρμογή του μοντέλου συνέβαλε στην αξιολόγηση της 
λειτουργίας της ηγεσίας, τόσο άμεσα, μέσα από την αυτοαξιολόγηση βάσει του κριτηρίου 
της ηγεσίας, όσο και έμμεσα, μέσα από την δημιουργία και χρήση του ερωτηματολογίου 
ικανοποίησης εργαζομένων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, ακόμη και αν η εταιρεία 
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην επιδίωξη του επόμενου σταδίου αριστείας, θα 
εξακολουθεί να κάνει χρήση του ερωτηματολογίου. Κατά συνέπεια, το μοντέλο του 
EFQM ώθησε την εταιρεία στην υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών. 

Η ανεπίσημη αξιολόγηση της ηγεσίας επιτυγχάνεται σε καθημερινό επίπεδο, μέσα από 
την άμεση επαφή που πραγματοποιεί η διοίκηση του οργανισμού με τους πελάτες, τους 
προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τα στελέχη. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 
εφαρμόζεται, άτυπα, ένα σύστημα αξιολόγησης 360ο.  

Ως προς την άσκηση της εξουσίας, η κα. Χατζηνικολή μας πληροφόρησε ότι, “Κάθε 
προϊστάμενος έχει εξουσία και ασκεί διοίκηση στο τμήμα ή/ και στην ομάδα της οποίας 
ηγείται”. Σε ό,τι αφορά στους λοιπούς εργαζόμενους, αυτοί απολαμβάνουν μια μορφή 
εξουσίας μέσω της δυνατότητας που έχουν να επηρεάσουν την διαμόρφωση των στόχων 
του οργανισμού. Στον συγκεκριμένο οργανισμό, σίγουρα δεν συναντάμε την συστημική 
ηγεσία στην καθαρή της μορφή. Τουλάχιστον όμως, η ηγεσία του οργανισμού 
αναγνωρίζει κάποιο είδος εξουσίας στους ανθρώπους της, άμεσα, όπως στην περίπτωση 
των στελεχών, και έμμεσα, όπως στην περίπτωση των λοιπών εργαζομένων. 

6.3.2 Συμπεράσματα  

Το μοντέλο του EFQM βοήθησε την εταιρεία να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας της, 
μέσα από την λεπτομερή καταγραφή της στρατηγικής, της πολιτικής και όλων των 
διαδικασιών. Επιπλέον, την ώθησε να αναπτύξει και να εφαρμόσει καλές πρακτικές, 
όπως το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εργαζομένων, το οποίο της έδωσε την 
δυνατότητα να αξιολογήσει την σχέση της διοίκησης με το ανθρώπινο δυναμικό, και να 
βελτιώσει τα αδύνατα σημεία. Περαιτέρω, της έδωσε την ευκαιρία να αξιολογήσει την 
λειτουργία της ηγεσίας μέσω της αυτοαξιολόγησης, και της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου ικανοποίησης εργαζομένων. Όλες οι παραπάνω ενέργειες 
λειτούργησαν προσθετικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της 
εταιρείας. 

Ενώ η εταιρεία θεωρεί ότι το μοντέλο είναι άκαμπτο, και ακατάλληλο για τα δεδομένα 
των ελληνικών οργανισμών, εντούτοις πιστεύει ότι θα την βοηθήσει να κατακτήσει την 
επιχειρηματική αριστεία.  
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Ως προς τα ζητήματα της στοχοθεσίας, της χρήσης ομάδων εργασίας κατά την 
καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, την επικοινωνία με τους εργαζόμενους, και την 
υποβολή προτάσεων, παρατηρούμε ότι η διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ εφαρμόζει όλες 
τις πρακτικές που οφείλει να εφαρμόζει ένας οργανισμός που επιδιώκει την κατάκτηση 
της επιχειρηματικής αριστείας. 
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