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Επώνυμες απόψεις για την ποιότητα

“ Quality is free” Η ποιότητα δεν είναι μόνο δωρεάν, είναι πραγματικά κερδοφόρα. Κάθε 

κέρμα που δεν ξοδεύεται για να γίνουν λάθη, γίνεται κέρδος. Εάν συγκεντρωθούμε 

στο να σιγουρέψουμε την ποιότητα, αυξάνουμε τα κέρδη κατά ένα ποσοστό 5% έως 

10% των πωλήσεων. Είναι πολλά λεφτά και δωρεάν

(Crosby , 1979)

“ Η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία ”

(Δρ. Joseph Juran)

“ Κάνε το σωστά με την πρώτη φορά

(Philip Crosb)

“ Η τελειότητα δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια ”

(Αριστοτέλης)

“ Η βελτίωση της ποιότητας είναι το κλειδί για την βελτίωση της απόδοσης ”

(Kay.B.Whitmore)

Πρόεδρος της Eastman Kodak

“ Η μάχη για την ποιότητα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των επιχειρήσεων και 
για την επιτυχία όλων ”

(Jacques Delors,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1 Η Ποιότητα στο πανκοσαοποπιμένο περιβάλλον

Η παγκοσμιοποίηση ως «όρος», αλλά και ως οικονομικό και κοινωνικό 

φαινόμενο αποτελεί γνώρισμα του τέλους του προηγούμενου αιώνα και βασικό 

συστατικό στοιχείο των εξελίξεων του 21ου αιώνα.

Σηματοδοτεί σειρά ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας των κρατών, δημιουργώντας νέες συνθήκες λειτουργίας, 

επικοινωνίας, οικονομικών σχέσεων, πολιτισμού, κοινωνικής ευθύνης και συμπεριφοράς, 

που διαφέρουν ουσιαστικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παρελθόντος. Κύρια 

χαρακτηριστικά της νέας εποχής είναι η ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα και η 

χρήση των νέων τεχνολογιών για την άμεση διάδοση των πληροφοριών, που επηρεάζουν 

σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η βελτίωση και ανάπτυξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική επιδίωξη και 

προτεραιότητα όλων των κρατών, κυρίως στο χώρο της οικονομίας, προκειμένου να 

διασφαλίσουν μία «καλή θέση» στο νέο χάρτη που διαμορφώνεται, προκειμένου να 

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν για να επιτύχουν τελικά την απαιτούμενη οικονομική 

και κοινωνική τους συνοχή και συνέχεια. Μέσα σ’ αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, με τις δυνατότητες και τις αβεβαιότητες που δημιουργούνται, η Ελλάδα 

καλείται να χαράξει και να υλοποιήσει πολιτικές, που θα διασφαλίζουν μία σταθερή και 

συνεχή ανάπτυξη για την ελληνική κοινωνία.

Η ΟΝΕ αποτέλεσε για τη χώρα μας μία πολύ καλή βάση εκκίνησης, που διασφαλίζει 

κατ’ αρχήν τη δυνατότητα συμμετοχής της στις εξελίξεις από καλύτερη θέση σε σχέση 

με άλλες χώρες. Η επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, αποτελεί το στόχο για τη σύγκλιση με τις 

προηγούμενες οικονομίες και τη διασφάλιση μίας βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής 

κοινωνίας.

Η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα των παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων αποτελεί το ζητούμενο για την οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο και τη διασφάλιση μίας ικανοποιητικής θέσης στο διεθνές γίγνεσθαι. Η αύξηση 

της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας αποτελεί τον πυρήνα της διατήρησης της 

κοινωνικής συνοχής, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια, πρόοδος και



ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία και η 

απασχόληση ως τρίπτυχο στόχων αποτελεί τον πυρήνα της σημερινής εθνικής πολιτικής 

για το νέο αιώνα και απευθύνεται στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας της χώρας. Στο χώρο της οικονομίας το παραπάνω τρίπτυχο 

μεταφράζεται σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των οργανισμών 

του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, του Δημοσίου, που συνεισφέρουν στην 

οικονομική ευημερία της χώρας.

Η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλες τις παραπάνω παραγωγικές 

δραστηριότητες, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση όσο και τη 

συνέχεια της ανάπτυξης και τη συνεχή συμμετοχή της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι με 

όρους ανταγωνιστικούς.

Η απασχόληση και ειδικότερα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο των δύο προηγουμένων, αφού οδηγεί στην κοινωνική συνοχή και 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η ποιότητα αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους σήμερα, που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, γι’ αυτό και τα τελευταία 10 

χρόνια έχει ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχεδίασμά, τόσο των κυβερνήσεων όσο 

και των επιχειρήσεων.

Έχει οριζόντιο χαρακτήρα και διατρέχει όλα τα επιμέρους στοιχεία του τρίπτυχου 

ανταγωνιστικότητα - τεχνολογία - απασχόληση.

1.2 Ο ορισμός και ο ρόλος της ποιότητας στο ελληνικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον

Την παραμονή της εισόδου στη νέα χιλιετία, ο Έλληνας επιχειρηματίας βρίσκεται 

αντιμέτωπος με τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση των αγορών. Οι 

πιστοί της Ποιότητας επωμίζονται (ή θα έπρεπε) το μεγάλο βάρος της συμμόρφωσης με 

τα νέα επιχειρηματικά δεδομένα. Οι παραδοσιακές λειτουργίες, παραγωγής και εμπορίας, 

έχουν απαξιωθεί και πολλές δραστηριότητες μιας κλασικής επιχείρησης, όχι μόνο δεν 

έχουν, πλέον, σημασία, αλλά την φρενάρουν και την επιβαρύνουν κοστολογικά.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα έντονα ανταγωνιστικό και δυναμικό 

περιβάλλον, το οποίο προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για ανάπτυξη και



ισχυροποίησή τους στην αγορά. Διαφαίνεται καθαρά η τάση των επιχειρήσεων να 

δημιουργήσουν ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ώστε να εξελιχθούν ή να ενταχθούν 

σε ομίλους επιχειρήσεων και συμμετοχών (holding companies), να μεταφέρουν την 

παραγωγή τους ή να προωθήσουν την διανομή τους σε πολλαπλές αγορές, και να 

επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, έχοντας στην διάθεση τους ισχυρά εφόδια τόσο για την 

ανάπτυξή τους, όσο και για την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσής τους και της 

λειτουργίας τους.

Τόσο η διεθνής, όσο και η ελληνική εμπειρία αναδεικνύει την δικαιόχρηση (franchise) 

ως ένα από τους πλέον δημοφιλείς και επιτυχημένους τρόπους ανάπτυξης και 

επιχειρηματικής συνεργασίας, ο οποίος σε συνδυασμό με τα ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ (π.χ. venture capital, Ν.Ε.Χ.Α.) πολλαπλασιάζει τους ρυθμούς εξάπλωσής 

της. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές προσεγγίσεις υπό τη μορφή συγχωνεύσεων, 

εξαγορών και στρατηγικών συμμαχιών, με μοναδικό σκοπό την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε διεθνική διάσταση.

Παράλληλα, διατίθενται αξιόπιστα επιχειρηματικά εργαλεία και κατευθυντήριες 

οδηγίες, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, όπως ο Ανασχεδιασμός 

των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Business Process Re-Engineering), η νέα σειρά 

των διεθνών προδιαγραφών ISO 9001/2000, τα νέα πρότυπα διεθνών οργανισμών (π.χ. 

για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, για το περιβάλλον, για τον έλεγχο της επικινδυνότητας των τροφίμων, κ.λπ.), 

οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των τηλε7πκοινωνιών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ρόλος της Ποιότητας καθίσταται επιτακτικά 

επαναπροσδιορίσιμος για την Ελληνική Επιχείρηση. Όλοι, οι Ποιοτικά 

Ευαισθητοποιημένοι, Καταναλωτές, Επιχειρηματίες, Σύμβουλοι, Φορείς Πιστοποίησης, 

οφείλουν πριν περάσουν το κατώφλι της νέας χιλιετίας να αναλογισθούν πόσο συχνά 

έχουν συναντήσει φαινόμενα μη-Ποιότητας: - Πιστοποιημένο Ξενοδοχείο ή Βιομηχανία 

Ξηρών Καρπών, με μη-ικανοποιητικές (τουλάχιστον) συνθήκες υγιεινής; - Επισήμανση 

λέβητα με CE, στηριζόμενοι στο γεγονός και μόνο ότι ο πίνακας ελέγχου διαθέτει CE; - 

Χρονική διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, πριν την 

επιθεώρηση πιστοποίησης, ενός - δύο μηνών; - Καμιά, απολύτως, ενασχόληση της 

εταιρείας με θέματα, όπως Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Διορθωτικές & Προληπτικές 

Ενέργειες, κ.λπ. όταν διενεργείται ο ετήσιος επανέλεγχος; - Σοβαρές ελλείψεις σε μέσα 

υποδομής; - Άσχημο εργασιακό περιβάλλον; Management της δεκαετίας του '60; - 

Συγκεντρωτισμός Ιδιοκτήτη - Διευθύνοντα Συμβούλου - και παντελή έλλειψη γνώσης



και ευελιξίας; - Απουσία τεκμηρίωσης αναφορικά με πραγματικές κρίσιμες διαδικασίες - 

core processes; Μήπως, τα παραπάνω φαινόμενα είναι γεγονότα; και μάλιστα αποτελούν 

σημαντικό ποσοστό των Ελληνικών ΜΜΕ; Η δεκαετία της γνώσης - knowledge society - 

έχει φτάσει, ήδη, στο τέλος της, και όλα αυτά που έχουν ειπωθεί σε συνέδρια, ημερίδες, 

άρθρα και βιβλία, έχουν, ήδη, αγγίξει και τη χώρα μας και έχουν διαμορφώσει μια νέα 

γενιά καταναλωτών. Η νέα αγορά δεν συγχωρεί, ούτε έχει, απλά, προσδοκίες. Απαιτεί, 

και διαθέτει μια πληθώρα από εναλλακτικές αγορές, δεν επιζητά ποιότητα, την θεωρεί 

δεδομένη.

Κατ' αυτόν τον απλό τρόπο, η Ποιότητα (και η διασφάλισή της) ξεπερνά το 

επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών και υπεισέρχεται, επιπλέον, τόσο εσωτερικά, στον 

τρόπο οργάνωσης, στις συνθήκες εργασίας, στις σχέσεις με τις στρατηγικές συμμαχίες, 

στην διαχείριση των νέων τεχνολογιών, όσο και εξωτερικά, στο επίπεδο εξυπηρέτησης, 

στην εικόνα της εταιρίας, στο marketing, στις νέες μορφές αγορών, στο value for money, 

κ.ο.κ.

1,3 Quality Systems

Ή απλά ΕΝ ISO 9001/2000. Πραγματικά το νέο πρότυπο ανοίγει τους ορίζοντες για τον 

σχεδίασμά και την εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας στη σύγχρονη επιχείρηση, οι 

οποίες λαμβάνουν υπ' όψη τους τόσο τις ιδιαιτερότητες και συνεχείς αλλαγές της κάθε 

επιχειρηματικής μονάδας, όσο και τις συνθήκες και μεταβολές της πραγματικής αγοράς 

καταναλωτών και ανταγωνιστών. Η ειδοποιός διαφορά με το παλαιό πρότυπο, είναι η 

ελευθερία που προσφέρει κατά τον σχεδίασμά της τεκμηρίωσης και η προτροπή του για 

μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη και απόφαση του τρόπου με τον οποίο διενεργούνται όλες 

οι λειτουργίες της επιχείρησης. Ωστόσο, παραμένει μόνο ως ένα ακόμη καλογραμμένο 

κείμενο, χωρίς εξουσία να εφαρμοσθεί στην πληρότητά του, αφού η τελευταία βρίσκεται 

στα χέρια των αναλυτών - σχεδιαστών (σύμβουλοι;) και των ελεγκτών (φορείς;). Η 

χρησιμοποίηση του ΕΝ ISO 9001/2000, ως κατευθυντήρια οδηγία, ως ένα βοηθητικό 

περίγραμμα του τι πρέπει να αναλύσουμε (αυτό δηλαδή που τελικά είναι) σε συνδυασμό 

με την δέσμευση για ανασχεδιασμό και μόνο αφού η ομάδα εργασίας στελεχωθεί έτσι 

ώστε να περιλαμβάνει, με ασφάλεια, αρκετά πλήρη γνώση όλων των στοιχείων που 

συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (π.χ. τάσεις και ανταγωνισμός 

κλάδου, εργαλεία, τεχνολογίες αιχμής, κ.λπ.) οδηγεί στη επίτευξη της Τελειότητας.



Τελειότητα, δηλαδή επίτευξη αρίστων επιπέδων Ποιότητας και συνεχή βελτίωσή τους, 

μεταξύ στελεχών ίσης βαθμίδας, προϊσταμένων και υφισταμένων, προσωπικού εταιρείας/ 

εταιρείας και πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, ανταγωνιστών , κ.ο.κ. Η αφετηρία 

για να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος άθλος, είναι η μεταμόρφωση της νοοτροπίας και 

της εταιρικής κουλτούρας σε ένα όραμα σύγχρονο και ενθουσιώδες, το οποίο θα 

γεννηθεί με την συνειδητοποίηση του πόσο συναρπαστικό είναι το επιχειρηματικό 

«γίγνεσθαι», μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει, προσφέρει ευκαιρίες, και εξελίσσεται 

διαρκώς.

1.4 e- Quality

Η εμπλοκή και χρησιμοποίηση των συστημάτων και των εργαλείων για τη βελτίωση της 

Ποιότητας, είναι ακόμη περισσότερο, αναγκαία, αλλά ακόμη πιο δύσκολη στο χώρο του 

πολλά υποσχόμενου και ραγδαία αναπτυσσόμενου e - commerce, ώστε να 

εκμεταλλευθούν οι δυνατότητες που προσφέρει για δραστηριοποίηση σε νέες αγορές, 

βασιζόμενο στα «δίκτυα» και στο «άυλο». Η προσδοκώμενη αναστάτωση που θα 

επιφέρει το Internet, έχει, ήδη, διαφανεί. Διεθνώς, η λειτουργία των εταιρειών αλλάζει 

ριζικά, αλλά με μόνο περίπου 10.000 περίπου Ελληνικές Επιχειρήσεις να διαθέτουν web

site. Ωστόσο, αναμένονται ραγδαίες αλλαγές, καθώς αφενός όλο και περισσότεροι 

Έλληνες επιχειρηματίες συνειδητοποιούν ότι το Διαδίκτυο αποτελεί το επιχειρηματικό 

εργαλείο του μέλλοντος και αφετέρου ο Έλληνας καταναλωτής αρχίζει να εμπιστεύεται 

και να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ως ασφαλή και ταχύ τρόπο αγορών, με πλήθος 

χρηστών που θα φθάσει το 1,5 εκατ. . Με τον πρόεδρο της Intel να επισημαίνει ότι σε 

πέντε χρόνια όλες οι εταιρείες θα είναι ηλεκτρονικές, με μια σειρά από σημαντικές 

επιχειρηματικές κινήσεις στη χώρα μας (δημιουργία της πρώτης ηλεκτρονικής πύλης, 

δραστηριοποίηση των μεγάλων εταιρειών λιανικού εμπορίου στο χώρο, συγχωνεύσεις, 

στρατηγικές συνεργασίες, κ.λπ.), και με τον υψηλό ρυθμό δημιουργίας νέων 

αναβαθμισμένων, ποιοτικά και λειτουργικά, web-sites (αύξηση 150% έναντι του ’98) 

καταδεικνύεται η σημασία που προσδίδει ο Έλληνας επιχειρηματίας στο Διαδίκτυο. Ο 

ρόλος της Ποιότητας διαδραματίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, αφού η χρήση του 

Διαδικτύου επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές λειτουργίες της επιχείρησης1

1. www. google (Ο ορισμός & ο ρόλος της ποιότητας στην Ελληνική πραγματικότητα)



αναφορικά με την εσωτερική επικοινωνία της, με τις συναλλαγές με τους συνεργάτες και 

προμηθευτές της και κυρίως με τη μετεξέλιξη του κυκλώματος πωλήσεων. Σε 

συνδυασμό, δε, με τις αγορές μέσω τηλεφώνου και τη δημιουργία επικοινωνιακών 

κέντρων (call centers), ο κλασικός τρόπος λειτουργίας των πωλήσεων αναδιαμορφώνεται 

πλήρως. Νέος τρόπος σκέψης, νέα δεδομένα, νέα οργανωτική δομή, απαιτήσεις για 

γνώση, δηλαδή εκπαίδευση, προδιαγραφές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων - BS 

7779, νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας, στρατηγική ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων, νέες σχέσεις με τους πελάτες, αναγκαιότητα για αύξηση του loyalty των 

πελατών και προσωπική επικοινωνία, κ.ο.κ. συνιστούν το περιβάλλον της e - Quality.

1.5 eco- Quality

Πέρα από τα γνωστά συστήματα HACCP και ΕΝ ISO 14000, στόχος κάθε 

δραστηριότητας αποτελεί η παραγωγή, με την ευρεία έννοια, των μεγαλυτέρων 

ποσοτήτων με τα μικρότερα διαθέσιμα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των πόρων και 

διασφαλίζοντας ακόμη υψηλότερα επίπεδα Ποιότητας. Τόσο το χαμηλό κόστος, όσο και 

η εναρμόνιση με τις διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές προσδίδουν προβάδισμα για 

τις παγκόσμιες αγορές. Η Ποιότητα, ως σύστημα και νοοτροπία, επιτρέπει τη συνεχή και 

αποτελεσματική συμπίεση του κόστους. Τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000, σε 

συνδυασμό με τις σύγχρονες και ευέλικτες μορφές διοίκησης, επιτρέπουν την συνεχώς 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση (και μετρήσιμη) των κάθε είδους πόρων.

1.6 Non Stop Quality

Η Ποιότητα και η συνεχής αναζήτηση της Τελειότητας, όπως γλαφυρά και συχνά 

περιγράφονται, αποτελούν ένα υγιές σκεπτικό, μια δύναμη παρακίνησης και έναν στόχο, 

τον οποίο έτσι και ακολουθεί μια επιχείρηση διασφαλίζει μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Εάν, από την άλλη πλευρά, ορίσει ως σκοπό της μόνο το κέρδος, η μακροχρόνια 

επιβίωσή της δεν είναι σίγουρη. Ωστόσο, για να επιτευχθούν, σήμερα, οι στόχοι της 

Ποιότητας, απαιτείται πολύς κόπος και προσπάθεια, διότι το επιχειρηματικό σκηνικό 

αλλάζει συνέχεια αλλά και απροσδόκητα για όσους δεν το παρακολουθούν στενά. Κατά



συνέπεια, αναδεικνύονται ως επιχειρηματικές αρετές, η διορατικότητα, η συστηματική 

συγκέντρωση και ανάλυση της γνώσης, το πάθος για την τεχνολογία και την εξέλιξη (και 

την ποιότητα), η ευελιξία, η καθαρότητα σκέψης, η οξεία αντίληψη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ

2. Η Ποιόττιτα στην Ελλάδα: Παρελθόν και παρόν

Η ποιότητα ως ιδιότητα σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ύψιστης σημασίας 

στον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα. Διαπέρασε τις εργασίες της τέχνης και της 

μουσικής, του θεάτρου, της αρχιτεκτονικής και των μαθηματικών. Ήταν για τους αιώνες 

ένα βασικό συστατικό αυτό που ήρθε να είναι γνωστό ως κλασικός ελληνικός πολιτισμός 

που έφθασε στην αιχμή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου αιώνα . Δεν είναι τυχαίο ότι ο 

Juran επέλεξε μια εικόνα του ναού του Παρθενώνα σαν εξώφυλλο για το βιβλίο του 

“ ιστορία της διαχείρισης της ποιότητας ’’(Juran, 1995).

2.3 Η σημασία της ποιότητας στη αεταπολειακή επογή

Η ποιότητα ως ζήτημα που αφορούσε την παραγωγικότητα, εμφανίστηκε πάλι σε 

πολλούς τομείς της εθνικής οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα άρχισε προς το τέλος της 

δεκαετίας του '50 μια γρήγορη διαδικασία εκβιομηχάνισης. Η παρουσία αμερικανικών 

και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που άρχισαν να εμφανίζονται στη μεταπολεμική Ελλάδα 

αύξησε την καταναλωτική συνειδητοποίηση της ανωτερότητας της ποιότητας των 

εισαγόμενων προϊόντων. Το ίδιο πράγμα συνέβη στις υπηρεσίες με τον ερχομό των 

ξένων τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εντούτοις, η πρόοδος των 

ελληνικών εταιριών στη βελτίωση της ποιότητας, ώστε να αποτελέσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, ήταν αργή. Ένας βασικός λόγος ήταν οι φραγμοί προστασίας που 

αφορούσαν τα υψηλά δασμολόγια και τα καθήκοντα συνήθειας για τις εισαγωγές. Ένα 

άλλος λόγος ήταν ο μεγάλος και ιδιαίτερα ανεπαρκής δημόσιος τομέας.

2.8 Συίίπεράσιιατα

Η Ελλάδα θα πρέπει να κερδίσει τη μάχη της ποιότητας. Θα πρέπει να κερδίσει την μάχη 

του ποιοτικού και διαφοροποιημένου προϊόντος, των εξειδικευμένων αγορών υψηλών 

απαιτήσεων, των καταναλωτών με υψηλότερο εισόδημα. Τα ελληνικά προϊόντα και οι 

ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να εμφανίσουν συνέχεια και βεβαιότητα στην ποιότητα. Η 

ποιότητα θα πρέπει να οργανωθεί και να διαπιστωθεί. Για την Ελληνική οικονομία, η 

ολοκλήρωση και η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, η ανάπτυξη της 

κουλτούρας και της πρακτικής της ποιότητας στις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση,



αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 

που βασίζεται στην ποιότητα.

Οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας προωθούνται με τα ακόλουθα μέσα:

Την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (Τυποποίηση, Διαπίστευση, 

Πιστοποίηση, Μετρολογία κ.α.) που αποτελεί την απαραίτητη υποδομή και 

διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή μιας πολιτικής 

ποιότητας.

Την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση προτύπων και 

τεχνικών ποιότητας.

Την ενίσχυση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας μέσω της 

ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των χρηστών και των καταναλωτών.

Τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας της 

αγοράς.

Στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» η διάσταση της 

ποιότητας είναι ισχυρά παρούσα. Ειδικότερα, προωθείται το πρόγραμμα «Ποιότητα για 

την Ανταγωνιστικότητα» που αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, στον τομέα της ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 

των ελληνικών επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών για την 

προώθηση της ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

Δράσεις θεσμικού χαρακτήρα.

Δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση των προγραμμάτων των 

Οργανισμών της Ποιότητας (ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ, ΕΦΕΤ).

Δημιουργία υποδομών.

Από τις δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα προωθείται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης ως μιας 

αυτοτελούς, ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής.

Από τις δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα έχει ήδη προκηρυχθεί ο πρώτος κύκλος του 

Προγράμματος «Πιστοποιηθείτε», που ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

προκειμένου να υιοθετήσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000. 

Σήμερα, εκτιμάται ότι 2.500 περίπου επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο είναι 

πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα της οικογένειας ISO - 9000. Υπολογίζεται ότι το 2004 

ο αριθμός των πιστοποιημένων επιχειρήσεων μπορεί να ανέλθει στις 4.000. Τέλος, η 

καθιέρωση της μέτρησης δεικτών ικανοποίησης των καταναλωτών, όπως ο ECS1



(European Customer Satisfaction Index) σε τομεακό, κλαδικό ή εθνικό επίπεδο επιτρέπει 

την εξαγωγή χρήσιμων και συγκριτικών αποτελεσμάτων και αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο δημόσιας πολιτικής, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας που στηρίζεται στην ποιότητα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3.1 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ορισμοί που κάθε τόσο εμφανίζονται για την ποιότητα δημιουργούν μόνο 

προβλήματα. Οπότε μία επιχείρηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ποιότητας, 

είναι πολύ πιθανό κάποιος από τους υπεύθυνους της επιχείρησης να παρουσιάσει ένα 

ακόμη - αφελή πολλές φορές - ορισμό για την ποιότητα. Προτιμότερη θα ήταν όμως μια 

ανάλυση των τριών πιο γνωστών ορισμών : του Crosby, του Juran και αυτού που 

υπάρχει στα επίσημα γλωσσάρια εδώ και δεκαετίες, όπως εκείνοι του ASQ(American 

Society for Quality) και του EOQ(European Organization for Quality)

Στις περισσότερες γλώσσες η επικοινωνία γίνεται μέσω προτάσεων. Οι ορισμοί που 

διατυπώνονται ως φράσεις μπορεί να είναι διφορούμενοι. Ο ορισμός των ASQ/EOQ 

είναι ο εξής : « το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που μπορούν να ικανοποιήσουν μια δεδομένη ανάγκη.» Για να γίνει πιο 

σαφής ο ορισμός θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής : « Η ποιότητα ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας είναι το σύνολο των σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ». Οι 

συγγραφείς των ASQ/EOQ προφανώς θεώρησαν ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεν 

ήταν ικανοποιητικά για έναν σωστό ορισμό της ποιότητας έτσι στο δεύτερο μέρος, 

εισήγαγαν μια άλλη αρκετά διαφορετική έννοια της ποιότητας η οποία θα μπορούσε να 

διατυπωθεί ως εξής : Ή ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η δυνατότητα 

της να ικανοποιήσει μια δεδομένη ανάγκη’. Ποιος όμως καθορίζει την ανάγκη; Η 

απάντηση είναι προφανώς ο πελάτης. Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις ο ορισμός θα 

μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής : Ή ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

εξαρτάται από το πόσο καλά ικανοποιεί την ανάγκη ενός πελάτη’.2 

Ο ορισμός των ASQ/EOQ περιέχει δύο αρκετά διαφορετικές έννοιες της ποιότητας: η 

μία αναφέρεται στις ανάγκες ενός πελάτη (και είναι παρόμοιος με αυτήν που 

χρησιμοποιούνται από τον Juran) και η άλλη αναφέρεται στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. Και οι δύο έννοιες έχουν αξία, αλλά και ο τρόπος που συνδυάζονται στον 

ορισμό των ASQ/EOQ και ISO είναι αρκετά ασαφής.

2. www.qualitynet.gr (Αποσαφηνίζοντας την έννοια της ποιότητας)

http://www.qualitynet.gr


Σύντομοι ορισμοί όπως του Crosby και του Juran είναι ελκυστικοί, αλλά για να 

αποκτήσουν νόημα ο αναγνώστης θα πρέπει να προσθέσει κάποιες λέξεις και να τους 

μετατρέψει σε ολοκληρωμένες προτάσεις.

Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς διαφορετικοί αναγνώστες μπορούν να 

προσθέσουν τις διαφορετικές λέξεις. Ας δούμε τον ορισμό του Crosby, εξετάζοντας την 

έννοια του «πόσο καλά»: Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εξαρτάται από το 

πόσο καλά ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις».

Αυτός ο αναθεωρημένος ορισμός εγείρει μία άλλη ερώτηση: ποιος ορίζει τις απαιτήσεις; 

Η απλούστερη απάντηση είναι: ένας προμηθευτής και ένας πελάτης συμφωνούν στον 

καθορισμό των απαιτήσεων.

Έχοντας αυτό υπ’ όψη μπορούμε να διατυπώσουμε τον ορισμό του Crosby ως εξής: «η 

ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι πόσο καλά προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις που συμφωνούνται από έναν προμηθευτή και έναν πελάτη».

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιαστικά αυτός που χρησιμοποιείται όταν οι πελάτες 

συμφωνούν με τους προμηθευτές τους. Τέτοιοι πελάτες μπορούν να προσδιορίσουν όλα 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και εάν επιθυμούν, 

επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιθεωρήσεις, οι δοκιμές 

κ.λ.π. Αυτός ο ορισμός μπορεί να εφαρμοστεί και σε πελάτες μικρότερου κύρους, ακόμη 

και εάν δεν μπορούν ένα επιβάλλουν τις απαιτήσεις τους στους προμηθευτές τους. Και 

αυτό γιατί κάθε φορά που πωλείται ένα προϊόν ή μία υπηρεσία υπάρχει μία νομική 

σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη που σιωπηρά, εάν όχι ρητά, καθορίζει 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι προμηθευτές δημοσιοποιούν 

επίσης στους πελάτες τους τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους 

μέσω φυλλαδίων, διαφημίσεων κ.α. Όποτε ένα καταναλωτής απορρίπτει εύλογα ένα 

προϊόν ή παραπονιέται για μία φτωχή υπηρεσία, είναι επειδή το προϊόν ή η υπηρεσία 

έχει αποτύχει να ανταποκριθεί σε τέτοιες απαιτήσεις.

Μετατρέποντας τον ορισμό του Juran «καταλληλότητα και χρήση» σε μία πρόταση και 

προσθέτοντας τα σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται: «Η ποιότητα ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι ο βαθμός καταλληλότητας της για τη χρήση από ένα 

πελάτη». Αυτό βέβαια δεν είναι ακριβώς αυτό που ο Juran εννοούσε, επειδή ο ορισμός 

του έχει ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Εντούτοις ο αναθεωρημένος αυτός ορισμός επιτρέπει 

να συγκριθεί με τους ορισμούς των ASQ/EOQ και αυτόν του Crosby.

Μπορεί να συγκριθεί και με αυτόν που διατυπώθηκε ήδη: «Η ποιότητα ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας είναι πόσο καλά ικανοποιεί την ανάγκη ενός πελάτη». Δεν φαίνεται να



υπάρχει πολλή διαφορά μεταξύ του ορισμού του Juran και αυτού. «Ο βαθμός 

καταλληλότητας για» φαίνεται να είναι ένας παλιομοδίτικος τρόπος ,αντί να ειπωθεί το 

«πόσο καλά ικανοποιεί» και υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ της «χρήσης του πελάτη» 

και της «ανάγκης του πελάτη».

Σημαντικότερη είναι η διαφορά μεταξύ των δύο και του ορισμού του Crosby: «Η 

ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι πόσο καλά προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις που συμφωνούνται από έναν προμηθευτή και έναν πελάτη».

Η αλυσίδα της ποιότητας είναι μία σειρά συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων, 

τα οποία συνδέονται από τις διαδικασίες. Αρχίζει με τις ανάγκες του πελάτη. Η ποιότητα 

θα μπορούσε να χαθεί σε κάποιο από τα στάδια αυτής της αλυσίδας. Η δυσκολότερη 

σύνδεση σε αυτήν την αλυσίδα είναι η αυτή που συνδέει τις ανάγκες του πελάτη με τις 

προδιαγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

Ίσως θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν κάπως τα πράγματα διατυπώνοντας τον εξής 

ορισμό: «Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας εξαρτάται από το πόσο καλά 

προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

έχουν συμφωνηθεί από έναν προμηθευτή και έναν πελάτη». Και «η ποιότητα ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι πόσο καλά ικανοποιεί τις σχετικές πτυχές της ανάγκης 

ενός πελάτη».

Σε γενικές γραμμές ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μπορεί να προσαρμοστεί σε μία λογική 

απαίτηση και στην πράξη, τα μαζικά προϊόντα επιτυγχάνει ουσιαστικά μηδενικές 

ατέλειες. Εντούτοις, η ανάγκη ενός πελάτη είναι δύσκολο να καθοριστεί. Για το λόγο 

αυτό οι ορισμοί της ποιότητας, θα πρέπει να αναφέρουν την προσαρμογή στις απαιτήσεις 

και την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Όταν ένας παραγωγός ετοιμάζει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία η εμπορική ομάδα της 

επιχείρησης θα πρέπει να εξετάσει ένα δείγμα πιθανών πελατών και να καθορίσει τις 

ανάγκες τους. Οι ανάγκες όλων δεν μπορούν να είναι ίδιες, έτσι θα πρέπει να γίνει ο 

καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Τα πράγματα είναι περισσότερο ασαφή στον τομέα 

των υπηρεσιών.

Θα μπορούσαν λοιπόν να κατανοηθούν καλύτερα οι γνωστοί ορισμοί της ποιότητας 

προσθέτοντας τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1.- η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας καθορίζεται από το πόσο καλά 

ικανοποιεί τις ανάγκες ενός πελάτη.



2.- Η ποιότητα ενός προϊόντος ή η υπηρεσία καθορίζεται από το πόσο καλά 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που συμφωνούνται από έναν προμηθευτή και έναν 

πελάτη.

Μία λύση θα ήταν να γίνει ένας συνδυασμός των ορισμών του ASQ/EOQ 

«χαρακτηριστικά προϊόντων» και του ορισμού «πτυχές των αναγκών του πελάτη». Μετά 

από αυτό αναδιατυπώνονται οι ορισμοί ως εξής:

1. - η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εξαρτάται από το πόσο καλά ικανοποιεί

τις σχετικές πτυχές της ανάγκης ενός πελάτη.

2. - η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι πόσο καλά προσαρμόζεται στα

απαραίτητα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που συμφωνείται από έναν προμηθευτή και έναν πελάτη.

Ο πρώτος ορισμός, και στις δύο εκδοχές του, είναι περισσότερο θεμελιώδης, αλλά 

μειονεκτεί στο ότι η ανάγκη κάθε πελάτη είναι διαφορετική και δύσκολο να καθοριστεί. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο δεύτερος ορισμός είναι ευκολότερος στη χρήση. 

Μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας, αλλά και σε εκείνα 

που αγοράζονται από μεμονωμένους καταναλωτές.

3.2 Η στρατηγική σημασία της ποιότητας

Οι σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις από τη βελτίωση της ποιότητας εκδηλώνονται όχι 

μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή στην αγορά, αλλά και μέσα 

στην επιχείρηση. Τις επιπτώσεις σε ότι αφορά την αγορά μπορεί και πρέπει να 

αξιοποιούν οι υπεύθυνοι για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, ενώ οι 

επιπτώσεις μέσα στην επιχείρηση έχουν σχέση με την μείωση του κόστους.

Και στις δύο περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, 

δηλαδή της ικανότητας πραγματοποιήσεως κέρδους για την επιχείρηση.

Οι βελτιώσεις στην ποιότητα που προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στον πελάτη 

ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Αυτό η διοίκηση μπορεί 

να το εκμεταλλευθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και να προσφέρει τα προϊόντα της 

σε μεγαλύτερη τιμή. Αυτό το κάνει άφοβα γνωρίζοντας ότι η ποιοτική τους υπεροχή 

διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζήτησης. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα που 

γίνονται αντιληπτές από το αγοραστικό κοινό οδηγούν σε αύξηση του μεριδίου αγοράς, 

Από εμπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι για συγκρίσιμες τιμές, υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ ποιότητας και μεριδίου αγοράς. Έχουμε συνεπώς αύξηση των εσόδων



της επιχείρησης είτε από μεγαλύτερες τιμές, είτε από αυξημένες πωλήσεις, ή από τον 

συνδυασμό και τον δύο. Όταν αυτή η αύξηση των εσόδων που συνδέεται με καλύτερη 

ποιότητα είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους έχουμε μια καθαρή αύξηση του 

κέρδους.

Με τη βελτίωση της ποιότητας όμως ενδέχεται να έχουμε και μείωση του κόστους. 

Μελέτες δείχνουν ότι το κόστος που έχει σχέση με την ποιότητα ανέρχεται σε ποσοστό 

25-30% των πωλήσεων. Το κόστος αυτό δημιουργείται κατά την αξιολόγηση της 

ποιότητας σε διάφορες φάσεις και από το κόστος που προκαλούν τα ελαττωματικά. Τα 

ελαττωματικά αναφέρονται σε μονάδες του προϊόντος που δεν τηρούν τις προδιαγραφές 

που προσδιορίσθηκαν κατά την σχεδίαση του.

Η βελτίωση της ποιότητας μεταφράζεται αυτομάτως σε μείωση του ποσοστού των 

ελαττωματικών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της παραγωγικότητας, 

διότι για την ίδια ποσότητα τελικού προϊόντος η επιχείρηση έχει χρησιμοποιήσει 

λιγότερες ποσότητες υλικών, λιγότερες ώρες εργασίας και μηχανών, λιγότερη ενέργεια, 

κ.α Ταυτόχρονα η μείωση του ποσοστού ελαττωματικών έχει και μια σειρά από άλλες 

ευεργετικές επιπτώσεις , π.χ την μείωση των αποθεμάτων στην παραγωγική διαδικασία 

που οδηγούν σε μία έμμεση αύξηση της παραγωγικότητας από πρόσθετο περιορισμό 

χώρων αποθήκευσης, μεταφορικών μέσων, κλπ.

Κάθε αύξηση της παραγωγικότητας ισοδυναμεί με μείωση του κόστους και συνεπώς για 

σταθερές τιμές έχουμε μία αύξηση στο περιθώριο κέρδους ανά μονάδα προϊόντος.

Σε αυτήν την μείωση μπορούμε να προσθέσουμε και την μείωση του κόστους για την 

αξιολόγηση της ποιότητας και την μείωση του κόστους από την δημιουργία 

ελαττωματικών μέσα και έξω από την επιχείρηση. Βλέπουμε ότι και από την μείωση του 

κόστους οδηγούμαστε σε αύξηση του κέρδους από τη βελτίωση της ποιότητας.

Η πιο πρόσφατη και πειστική έρευνα για τη μεγάλη στρατηγική σημασία της ποιότητας 

έγινε από την κρατική υπηρεσία General Accounting Office(GAO) στις Η.Π.Α και 

παρουσιάσθηκε τον Μάιο του 1999. Βασισμένη σε διεξοδική ανάλυση των 20 από τις 22 

επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν το 1988 και 1989 με το καταξιωμένο Βραβείο Ποιότητας 

Μ.Baldridge των Η.Π.Α, η παραπάνω έρευνα διαπίστωσε τα εξής:

1. Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας είχαν σημαντικό αντίκρυσμα 

σε αυξημένα κέρδη.

2. Οι βραβευθείσες επιχειρήσεις για την ποιότητα σημείωσαν επίσης σημαντικές 

βελτιώσεις σε δείκτες για την αξιοπιστία, την έγκαιρη παράδοση παραγγελιών,



το τζιράρισμα αποθεμάτων, το χρόνο εισαγωγής νέων προϊόντων και φυσικά 

την μείωση του κόστους από έλλειψη ποιότητας 

Ακόμη στατιστικές αναφέρουν ότι ο ευχαριστημένος πελάτης επηρεάζει μόνο άλλους 

οκτώ (8), ενώ ο δυσαρεστημένος «μολύνευ> άλλους εικοσιδύο (22). Άρα χρειάζονται 

τρεις ικανοποιημένοι πελάτες για να αντισταθμίσουν απλά τις συνέπειες ενός 

δυσάρεστημένου. Η διατήρηση ενός πελάτη επιπλέον, στοιχίζει πέντε φορές φθηνότερα 

από την απόκτηση ενός καινούργιου. Ο πελάτης συνήθως χάνεται για λόγους που έχουν 

σχέση με την κακή εξυπηρέτηση και με την κακή ποιότητα.

3.3 Περιβάλλον και ποιότητα

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο η «κατάργηση» των συνόρων με 

την απλοποίηση των τελωνειακών και δασμολογικών περιορισμών και συμπαραγωγές 

που αφαιρούν την εθνική «ταυτότητα» από την τεχνολογία, έχουν δημιουργήσει 

απαιτητικούς πελάτες που αναζητούν και προμηθεύονται ότι καλύτερο υπάρχει σε 

προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εταιρίες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν, 

επανεξετάζουν και τροποποιούν τα συστήματα με τα οποία λειτουργούν. Μία μεγάλη 

γερμανική εταιρία, εκφράζει τον προσανατολισμό αυτό με την πολιτική της:

«Το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα μας είναι η ικανοποίηση των πελατών 

μας. Πρέπει, σαν προμηθευτές τους, να απολαμβάνουμε της πλήρους εμπιστοσύνης τους. 

Οι απαιτήσεις και υποδείξεις των πελατών πρέπει να αντιμετωπίζονται με δική μας 

δέσμευση και με καινούργιες πωλήσεις».

Η ποιότητα είναι σημαντική για τους πελάτες, για την εταιρία, αλλά και για τα στελέχη 

της, για τους λόγους που παραθέτονται παρακάτω:

Οι πελάτες θέλουν ποιότητα γιατί'.

1. - Θέλουν αξιόπιστες υπηρεσίες.

2. - Θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες τους.

3. - Θέλουν καλή τοποθέτηση των χρημάτων τους.

4. - Θέλουν προσοχή και σωστή συμπεριφορά.

Τα <πελέγη θέλουν ποιότητα γιατί:

1. - Χρειάζονται ικανοποίηση από την εργασία τους.

2. - Θέλουν σεβασμό από τον πελάτη.



3. - Θέλουν να απαλλαγούν από τον εκνευρισμό και το στρες.

4. - Θέλουν εργασιακή ασφάλεια.

5. - θέλουν να νιώθουν υπερηφάνεια για την εταιρία που εργάζονται.

6. - Η ποιότητα δημιουργεί πελάτες πιο πιστούς και με περισσότερη ανοχή στα τυχόν 

λάθη.

Η εταιρία θέλει ποιότητα γιατί:

1. - Τη θέλουν οι πελάτες.

2. - Το μέλλον της εξαρτάται από αυτήν

3.4 Ορισμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ( TQM- Total Quality Management ) είναι το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την 

ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού 

(έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος.

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

επίπεδο του οργανισμού. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας θα χρησιμοποιούνται σε 

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

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

που διασφαλίζουν και μεγιστοποιούν τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. Στην 

όλη διαδικασία επιδίωξης της ποιότητας συμμετέχουν όλοι σε μια ατελείωτη αλυσίδα 

όπου ο προμηθευτής του ενός είναι πελάτης του προηγούμενου.3 

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

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

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

ποιότητα είναι τρόπος ζωής.

3.5 Διασφάλιση ποιότητοκ: και ολική ποιότητα

Οι έννοιες διασφάλιση ποιότητας και διοίκηση ολικής ποιότητας δεν είναι αντίθετες, 

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

Εμπορίου και Βιομηχανίας,

3.Total Quality Management (Harry Cos tin 1994)



αλλά και τον κ. K.V. Ham, τέως Γενικό Γραμματέα του EFQM, η πιστοποίηση πολλών 

ευρωπαϊκών εταιριών με ISO 9001, που είναι ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, θα 

χρησιμεύει σαν βάση περαιτέρω ανάπτυξης της διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το 

παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει σχηματικά τη μετάβαση από την άλλη επιθεώρηση 

στην ευρύτερη έννοια της διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

3.6 Μοντέλα Ολικής Ποιότητας

Ένα μοντέλο διοίκησης ποιότητας πρέπει να εναρμονίζεται με τις αξίες της κάθε χώρας 

και να μην αποτελεί απλή αντιγραφή κάποιου άλλου μοντέλου. Πολλές εταιρίες δίνουν 

την δική τους μορφή στο μοντέλο αυτό ανάλογα με την κουλτούρα και τις αξίες τους. Η 

αναγνώριση των επιτυχιών και οι εκδηλώσεις υποστήριξης της ποιότητας με διάφορες 

βραβεύσεις κρίνονται από τις εταιρίες ως απαραίτητες, αλλά αντιμετωπίζονται 

διαφορετικά από κάθε εταιρία σε διάρκεια, βαρύτητα, συχνότητα και επισημότητα. Το 

μοντέλο ποιότητας κάθε εταιρίας διαμορφώνει σιγά - σιγά τον δικό του χαρακτήρα και 

προσαρμόζεται στους δικούς της στόχους και στη δική της στρατηγική κατά ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό. Κάθε μοντέλο ποιότητας αποτελεί οδηγό που βοηθά στελέχη και 

υπαλλήλους της εταιρίας να προσαρμόσουν και να συντονίσουν τις ενέργειες τους σε ένα 

κοινό στόχο.

3.7 Υποδείγματα μοντέλων ποιότητας

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, στόχους και δυνατότητες. Πως λοιπόν 

μπορεί να θεσπιστούν κάποιες αρχές και να λειτουργήσει ένα μοντέλο λειτουργίας του 

προγράμματος ολικής ποιότητας. Μπορεί όμως κάθε επιχείρηση να έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά αλλά όλες οι εταιρίες έχουν κάτι κοινό: έμψυχο δυναμικό, προϊόντα, και 

πελάτες. Πρέπει, λοιπόν, να εντοπίσουν τις ανάγκες των πελατών τους και να 

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας (μοντέλο), στο οποίο ο καθένας θα κάνει με την 

πρώτη φορά τη δουλειά του σωστά και έγκαιρα. Μοντέλα ολικής ποιότητας 

υπαγορεύονται από πολλούς ειδικούς και οργανισμούς και δεν έχουν κατ’ ανάγκη 

παρόμοια μορφή. Οι διαφορές τους αιτιολογούνται από:

1. - Τις διαφορετικές εμπειρίες και εξειδίκευση των λεγάμενων «γκουρού» της ποιότητας.

2. - Το χώρο εφαρμογής στους (κατασκευές ή υπηρεσίες).



3.- Τα ιδιαίτερα προβλήματα της επιχείρησης (ισχυρά ή ανεπαρκή συστήματα, 

ικανοποιητική ή μη νοοτροπία της διοίκησης και συμμετοχή του προσωπικού).

Μοντέλα ολικής ποιότητας υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι θεσμοί: Το 

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

αυθεντίες του είδους όπως ο Rhilip Crosby, dr. J. Juran,, J. Oakland και άλλοι. 

Παρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά κάποια, από τα μοντέλα αυτά.

3.8 Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο

Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση των πελατών, η ικανοποίηση των 

υπαλλήλων, και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο επιτυγχάνονται μέσω της 

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

των πόρων και των διαδικασιών, που οδηγούν τελικά σε τέλεια επιχειρηματικά 

αποτελέσματα. Κάθε ένα από τα εννέα στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι ένα κριτήριο το 

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

προς τη διοίκηση της ολικής ποιότητας. Η ενότητα των αποτελεσμάτων εξετάζει τι έχει 

πετύχει ο οργανισμός. Η ενότητα των προϋποθέσεων εξετάζει το πόσο επιτυγχάνονται τα 

παραπάνω αποτελέσματα. Ο στόχος είναι η συνοπτική αυτοαξιολόγηση του οργανισμού, 

και της εφαρμογής ενός προγράμματος αυτοβελτίωσης ώστε να ελέγχονται κάθε ένα από 

αυτά τα εννέα κριτήρια και να εφαρμόζονται οι κατάλληλες στρατηγικές βελτίωσης, 

(όπου χρειάζεται).4

3.9 Μοντέλο OAKLAND

Ο J. Oakland καθηγητής του Πανεπιστημίου του Brandford, θεωρεί ότι η ποιότητα 

πρέπει να καλύπτει συνοπτικά τις εξής προτεραιότητες:

■ Αναγνώριση των πελατών της εταιρίας και εντοπισμό των αναγκών τους.

■ Δημιουργία προδιαγραφών προϊόντων που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών.

■ Έλεγχο και βελτίωση των διαδικασιών.

■ Καθιέρωση συστημάτων ποιότητας.

■ Καθορισμό πολιτικής ποιότητας συνδυασμένης με υποκίνηση και εκπαίδευση 

προσωπικού από τη Διοίκηση.

4.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Κ.Δερβιτσιώτης 1993)



■ Ενδυνάμωση (empowerment) των στελεχών κάθε επιπέδου ώστε να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός προγράμματος Ολικής Ποιότητας.

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

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

συναλλαγή.

Το μοντέλο Oakland έχει σαν βάση τους τις σχέσεις πελάτη - προμηθευτή, την ορθή 

νοοτροπία, την ανάπτυξη της επικοινωνίας και την δέσμευση των στελεχών.

3.10 Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας MALCOLM BALDRIDGE

Το πλέον έγκυρο βραβείο ποιότητας στις ΗΠΑ, αλλά και ένα από τα πιο έγκυρα στον 

κόσμο είναι το βραβείο MALCOLM BALDRIDGE.

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

του προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη.

♦ Οι εταιρίες που πληρούν τα κριτήρια Baldridge έχουν φιλόδοξους στόχους 

ποιότητας και εφαρμόζουν συστήματα οριοθέτησης (benchmarking).

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

♦ Έχουν προσανατολισμό προς σαφώς διατυπωμένους ποσοτικούς στόχους.

♦ Επενδύουν δυναμικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Κατηγορίες δραστηριοτήτων που καλύπτει η αξιολόγηση του βραβείου.

1. - Ηγεσία

2. - Πληροφόρηση και ανάλυση

3. - Σχεδιασμός

4. - Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

5. - Διασφάλιση ποιότητας

6. - Αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας

7. - Ικανοποίηση του πελάτη.

3.11 W. EDWARD DEMING

Ο dr Deming είναι ο παλαιότερος και γνωστότερος «γκουρού» της ποιότητας. 

Ειδικευμένος στην στατιστική έχει συνδέσει το όνομα του με την ανάπτυξη της 

ποιότητας στην Ιαπωνική Βιομηχανία.



To ufjvmia του DEMING

O Deming πρεσβεύει τη συστηματική και επίμονη προσέγγιση στην ποιότητα. 

Επικεντρώνει την προσοχή τους στις αποκλίσεις από τα πρότυπα και διαχωρίζει τις 

αιτίες απόκλισης σε συνήθεις και ειδικές. Η τεχνική που κυρίως χρησιμοποιεί είναι 

τα διαγράμματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας.

Υιοθετεί τη συστηματική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, γνωστή και σαν 

κύκλο Deming.

Ο DEMING στη δύση

Κατά τον Deming η επίλυση των προβλημάτων, η εκτεταμένη εφαρμογή μεθόδων 

μέτρησης ή η εφαρμογή κύκλων ποιότητας δεν είναι από μόνες τους λύσεις, όταν 

έχει αρχίσει ο κατήφορος της ποιότητας. Μόνο η αλλαγή νοοτροπίας της διοίκησης 

μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο αυτό.

3.12 J.M. JURAN

Ο Δρ. Joseph Juran, Αμερικανός, γεννημένος στα Βαλκάνια, μηχανικός, καθηγητής 

πανεπιστημίου, και ειδικός εργατολόγος, έχει συγγράψει 18 βιβλία για την 

ποιότητα. Έχει εργασθεί στην Ιαπωνία με την JUSE και πιστεύει ότι ο έλεγχος 

ποιότητας πρέπει να αποτελεί ένα ακόμα καθήκον της διοίκησης.

Το πιίνυαα του Juran

Ο Juran υποστηρίζει ότι «η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία».

Βλέπει τον σχεδιασμό της ποιότητας σαν μέρος της Τριλογίας της ποιότητας, που 

είναι:

• Σχεδιασμός ποιότητας

• Έλεγχος ποιότητας

• Βελτίωση ποιότητας

Πρωτεύουσα σημασία έχει κατά τον Juran να προσδιορισθούν οι πελάτες και οι 

ανάγκες τους.

Ο «Οδικός Χάρτης Σχεδιασμού Ποιότητας» του Juran αποτελείται από τα εξής 

βήματα:

1.- Προσδιορισμός των πελατών (ποιοι είναι).



2. - Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών.

3. - Μετάφραση των αναγκών αυτών στη γλώσσα της επιχείρησης.

4. - Ανάπτυξη ενός προϊόντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές.

5. - Βελτίωση χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να ανταποκρίνεται και στις

ανάγκες της εταιρίας εκτός από αυτές των πελατών.

6. - Ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος.

7. - Βελτίωση της διαδικασίας αυτής.

8. - Δοκιμή της διαδικασίας σε πραγματικές συνθήκες.

9. - Εφαρμογή της διαδικασίας.

Ο Juran δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη σημασία της έννοιας πελάτης - 

προμηθευτής. Πιστεύει, επίσης ότι:

Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την ποιότητα.

Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στη διοίκηση και όχι στην κακή εκτέλεση 

των εντολών της από την παραγωγή.

3.13 PHILIP CROSBY

Ο Αμερικανός Philip Crosby θεωρείται ο πατέρας της θεωρίας των «μηδέν λαθών». 

Οι απόψεις του όμως είναι διαφορετικές από εκείνες του Shingo.

Τα γνωστότερα βιβλία του, είναι τα «Quality is free» και το «Quality without 

tears». Είναι ιδρυτής του «Κολεγίου Ποιότητας» της Florida.

Το αιίνυιια του Crosby

Ο Crosby είναι ο πατέρας του μηνύματος «Κάνε το σωστά με την πρώτη φορά» και 

της αρχής των «μηδέν λαθών».

Σύμφωνα με τον Crosby, η διοίκηση προπορεύεται στην προσπάθεια επίτευξης 

ποιότητας και οι εργαζόμενοι απλά ακολουθούν το ρυθμό της.

Ο Crosby προβάλλει 4 αξιώματα του management Ολικής Ποιότητας:

1. - Η ποιότητα είναι συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Δεν είναι κατ’ ανάγκην 

ποιοτικό, κάτι που είναι «καλό» ή «κομψό».

2. - Η ποιότητα επιτυγχάνεται με πρόληψη όχι με διαπίστωση της αστοχίας.

3. - Επιθυμητός στόχος είναι τα «Μηδέν λάθη» όχι «περίπου μηδέν».

4. - Η ποιότητα δεν μετριέται με δείκτες αλλά με το κόστος της μη ποιότητας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1 Πολιτική ποιότητας της εταιρίας

Πολιτική ποιότητας είναι το σύνολο των προθέσεων και των γενικών 

κατευθύνσεων ενός οργανισμού, όσον αφορά την ποιότητα, όπως αυτές 

εκφράζονται επίσημα από την διοίκηση. Μέσω της εκφρασμένης πολιτικής της 

εταιρίας , η ποιότητα γίνεται στην συνείδηση όλων των στελεχών της , αυτοσκοπός.

Η πολιτική της εταιρίας πρέπει να καθίσταται σαφής στους υπαλλήλους της. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της περιγραφής εργασίας (job description), μέσω της 

εκπαίδευσης (training) των νεοεισερχό μενών υπαλλήλων, μέσω γραπτών 

ανακοινώσεων, επιστολών και στο εγχειρίδιο πολιτικής της εταιρίας.

4.2 Αργές (Principles)

Οι αρχές ποιότητας της εταιρίας πρέπει να είναι διατυπωμένες ξεκάθαρα από το 

Διοικητικό της συμβούλιο (bord of commity) και να χρησιμεύουν σαν οδηγό στις 

αποφάσεις και τις ενέργειες της εταιρίας αλλά και των στελεχών της. Κάθε μεγάλη 

εταιρία θα πρέπει να έχει τις εξής αρχές:

> Ξεχωριστή ποιότητα προϊόντων

> Εξυπηρέτηση πελατών, ανάλογη των απαιτήσεων τους.

> Κέρδη για τους μετόχους

> Εμπνευσμένη ηγεσία

> Υπευθυνότητα της εταιρίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο

> Ηθικές αξίες

> Πνεύμα ομαδικής εργασίας

> Επικοινωνία εντός και εκτός εταιρίας

> Τεχνολογική πρωτοπορία

4.3 Βασικές αργές διοίκησης ολικής ποιότητας

Η Ολική Ποιότητα διοικείται, δεν ελέγχεται απλώς. Αυτό σημαίνει ότι 

καθοδηγείται από την αρχή μέχρι το τέλος και η διοίκηση δεν αρκείται στον έλεγχο 

αποτελεσμάτων. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο του οργανισμού ή τα ειδικά 

προβλήματα του, η αποδοχή από τη διοίκηση και τους εργαζόμενους των 

λεγάμενων βασικών αρχών της διοίκησης της ποιότητας, καθοδηγεί και επηρεάζει 

τις μετέπειτα αποφάσεις ή προτεραιότητες και είναι αναγκαία για την ίδια την



ύπαρξη του προγράμματος. Χωρίς αυτές ή τουλάχιστον κάποιο ικανοποιητικό 

επίπεδο τήρησης τους, θα ήταν καλύτερα να μην ξεκινήσει καθόλου η προσπάθεια. 

Οι αρχές αυτές είναι:

> Η δέσμευση της ηγεσίας.

> Η έννοια του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη και προμηθευτή

> Η ικανοποίηση του πελάτη

> Η φιλοσοφία των μηδέν λαθών

> Η συνεχής εκπαίδευση

> Η συνεχής βελτίωση

4.4 Το οικονομικό κόστος της Ποιότητας

Η ποιότητα, όπως κάθε έννοια, έχει τις διαστάσεις της. Έτσι, συχνά ακούμε για την 

κοινωνική, πολιτική ή/ και οικονομική διάσταση της ποιότητας μέσα σε μια 

επιχείρηση, η οποία παράγει ένα προϊόν ή παρέχει μια υπηρεσία. 

Ιδιαιτέρως η οικονομική διάσταση της ποιότητας είναι εκείνη η οποία ενδιαφέρει 

περισσότερο τον επενδύοντα σε αυτήν (συνήθως τη Διοίκηση της Εταιρείας), αφού 

είναι μια παράμετρος, την οποία συνήθως δεν κατέχει η Διοίκηση ή δεν είναι σε 

θέση να εκτιμήσει τη σπουδαιότητά της.5

Και όταν μιλάμε για οικονομική διάσταση της ποιότητας, εννοούμε την επιβάρυνση 

του προϊόντος / υπηρεσίας από:

Τις άμεσα θεωρούμενες ως ποιοτικές απαιτήσεις (απαιτήσεις που κάνουν ένα 

προϊόν να χαρακτηρισθεί ως ποιοτικό, π.χ. η χρησιμότητά του, η καταλληλότητα 

για το σκοπό που δημιουργήθηκε, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια - παράμετροι που 

συνδέονται συνήθως με το σχεδίασμά του προϊόντος) και τις έμμεσες ποιοτικές 

απαιτήσεις (απαιτήσεις που πηγάζουν από τις άμεσες και που είναι δυσκολότερο να 

εντοπισθούν και να μετατραπούν σε μετρήσιμα μεγέθη). Τέτοιες είναι μεταξύ 

άλλων οι έλεγχοι - ενδιάμεσοι και τελικοί - η εκπαίδευση του προσωπικού σε 

μεθόδους ελέγχου ή παραγωγής, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ακόμη και αυτή η 

εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην επιχείρηση. Σήμερα 

έχουν αναπτυχθεί πολύτιμα εργαλεία - μοντέλα για την ποσοτικοποίηση

5. www. google. com(Tο οικονομικό κόστος της ποιότητας)



καν μέτρηση των παραμέτρων του κόστους της ποιότητας, τα οποία δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά απλές μέθοδοι αποκωδικοποίησης των παραμέτρων του κόστους και 

απεικόνισής τους σε μετρήσιμη μορφή. Σημαντικότερα από αυτά είναι τα 

παρακάτω:

1. Μοντέλο Κόστους Διεργασίας

Αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται αναλυτικά στο βρετανικό πρότυπο BS 6143 - 

1:1992. Σε αυτό παρέχονται οδηγίες για τη μοντελοποίηση και προσδιορισμό του 

κόστους που συνδέεται με κάθε εργασιακή διεργασία και έχει ως βασική επιδίωξη 

τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και του προϊόντος, με απώτερο στόχο τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη της ολικής διαχείρισης της ποιότητας. 

Σύμφωνα με αυτό, οποιαδήποτε διεργασία σχετική με την ποιότητα του προϊόντος, 

ή της υπηρεσίας, θεωρείται ως συνισταμένη επιμέρους διεργασιών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ένα κόστος συμμόρφωσης ή ένα κόστος μη συμμόρφωσης. 

Η επιτελούμενη προσέγγιση του κόστους της ποιότητας, σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, χαρακτηρίζεται ως ικανή να καλύψει δραστηριότητες τόσο παραγωγής 

προϊόντος, όσο και παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο όμως αυτό δε βοηθά να 

προσδιορισθεί εάν απαιτείται προσπάθεια για την πρόληψη μη συμμορφώσεων ή 

εάν απαιτείται κριτική ανάλυση ή αλλαγή κάποιων διεργασιών.

2. Μοντέλο Πρόλυιι/υ£-Αποτίαυσης-Αστογία£

Αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται αναλυτικά στο βρετανικό πρότυπο

BS6143-2:1990.Σε αυτό παρέχονται οδηγίες:

α. Για τον προσδιορισμό του κόστους που συνδέεται:

Με δραστηριότητες πρόληψης και αποτίμησης ελαττωμάτων και με εσωτερικές 

ή /και εξωτερικές αστοχίες.

β. Για τη λειτουργία συστημάτων που συνδέονται με το κόστος της ποιότητας, 

προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση της εργασίας. 

Η επιτελούμενη προσέγγιση του κόστους της ποιότητας, σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, χαρακτηρίζεται ως ικανή να καλύψει δραστηριότητες κυρίως μαζικής



παραγωγής προϊόντος ή παρτίδων προϊόντων, δε θεωρείται όμως ικανή να καλύψει 

θέματα κόστους της ποιότητας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

3. Μοντέλο Ανάλυσης παοααέτοων που επηρεάζουν την Ποιότητα.

Αυτό το μοντέλο αναπτύχθηκε από το CIMA (Chartered Institute of Management 

Accountants) του Ηνωμένου Βασιλείου. Δομικό στοιχείο αυτού του μοντέλου 

αποτελεί το κόστος της ανθρωποώρας. Με βάση αυτό προσδιορίζεται το κόστος 

κάθε διακριτής δραστηριότητας που σχετίζεται με την ποιότητα. Βασική παραδοχή 

του μοντέλου είναι ότι ως δραστηριότητες ποιότητας θεωρούνται αυτές που 

σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και ως εκ τούτου το κόστος τους είναι 

κυρίως το κόστος εργασίας. Το μετρούμενο αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής 

είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Σκοπός της μεθόδου, που περιγράφεται σε αυτό το 

μοντέλο είναι να επιτευχθεί ο προσδιορισμός, μέτρηση και έλεγχος κάθε κόστους 

που σχετίζεται με την ποιότητα, με βάση εύκολα διαθέσιμων οικονομικών 

στοιχείων και στοιχείων σχετικών με την ποιότητα μιας επιχείρησης. 

Το μοντέλο αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε το 1987, θεωρείται σήμερα ότι μπορεί να 

βοηθήσει στην, όσο το δυνατόν, καλύτερη προσέγγιση του κόστους της ποιότητας 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και των παραμέτρων που το επηρεάζουν.

4.5 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1. - Κατανόηση των αρχών της Ολικής Ποιότητας

2. - Μέτρηση παρούσας κατάστασης.

3. - Διατύπωση πολιτικής ποιότητας από διοίκηση / δέσμευση της ηγεσίας

4. - Αποδοχή - Δέσμευση των στελεχών

5. - Εκπαίδευση σε τεχνικές και μεθόδους

6. - Ικανότητα για την ποιότητα (υποδομή)

7. - Σχεδιασμός πορείας (στόχοι)

8. - Προγραμματισμός ενεργειών

9. - Ομαδική εργασία

10. - Οργάνωση εργασίας

11. - Δημιουργία συστήματος για την πρωτοπορία

12. - Έλεγχος προόδου



13. - Μέτρηση κόστους ποιότητας

14. - Υλοποίηση TQM (ολικής ποιότητας)

4.6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η βελτίωση της ποιότητας εξαρτάται από το έμψυχο δυναμικό του οργανισμού. 

Χρειάζεται την απόλυτη δέσμευση και συμμετοχή όλων: από το γενικό διευθυντή 

μέχρι τον ωρομίσθιο υπάλληλο. Όλοι μελετούν και βελτιώνουν κάποιο λειτουργικό 

στοιχείο της επιχείρησης. Για να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα και για να 

μην είναι ασύνδετη η προσπάθεια αυτή, τα στελέχη εκπαιδεύονται. Η διαρκής 

εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιαστικές για τον καθένα. Προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σημαντικά για την δημιουργία και την διατήρηση 

ενός περιβάλλοντος για την βελτίωση ποιότητας ενός οργανισμού 

συμπεριλαμβανομένων και των ανώτερων επιπέδων της διοίκησης τα οποία πρέπει 

και αυτά να επιμορφώνονται σε θέματα ποιότητας και στην εφαρμογή των 

κατάλληλων μεθόδων.

Η βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία με την Ολική Ποιότητα 

και τις βασικές αρχές της, που αναλύονται και επεξηγούνται, όπως:

> Η δέσμευση της ηγεσίας

> Η συμμετοχή των εργαζομένων

> Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη κ.α.

Αναπτύσσονται δεξιότητες όπως:

> Η επικοινωνία

> Η ομαδική εργασία

> Ο έλεγχος των διαδικασιών 

Διδάσκονται ειδικές γνώσεις όπως:

> Μέτρηση της ποιότητας και της αποδοχής της επιχείρησης

> Κόστος της ποιότητας

> Βασικές αρχές συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000/ΕΝ 29.000)

> Εμπόδια στην ανάπτυξη Ολικής Ποιότητας και μέθοδοι αντιμετώπισης τους 

Διδάσκονται ειδικές τεχνικές ομαδικής εργασίας όπως:

> Καταιγισμός ιδεών



> Ανάλυση δυναμικού πεδίου και εργαλεία συλλογής και ερμηνείας 

δεδομένων

> Διάγραμμα Pareto

> Διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος

Πριν την έναρξη του προγράμματος Βελτίωσης Ποιότητας αναλύονται στους 

εργαζομένους κάποιες έννοιες και τίθενται προβληματισμοί όπως:

> Τι είδους προβλήματα πρέπει να επιλύουν και πώς να τα επιλέγουν

> Ποιες λύσεις είναι οι πιο συμφέρουσες για την επιχείρηση

> Ποιος ο ρόλος των Ομάδων Βελτίωσης Ποιότητας και πως λειτουργούν στη 

διαδικασία βελτίωσης ποιότητας.

Στο αμέσως επόμενο στάδιο οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 

ερωτήματα που σκοπό έχουν να υποδείξουν τους τομείς που παρουσιάζουν 

πρόβλημα στην επιχείρηση.6

ό.Ολική Ποιότητα (Α.Σπανός-1993)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

5.1 Η ικανοποίηση του πελάτη

Τα μοντέλα ποιότητας των σύγχρονων οργανισμών είναι προσαρμοσμένα στην 

ικανοποίηση του πελάτη, η οποία σύμφωνα με την έρευνα IQS της ASQC 

(MiUwakee 1991), αποτελεί παράγοντα συνεχώς αυξανόμενης σημασίας για τις 

επιχειρήσεις.

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η κινητήρια δύναμη για να πραγματοποιηθεί η 

μεγάλη αλλαγή στον οργανισμό. Είναι μεν η αφορμή, όχι όμως και το μοναδικό 

ευχάριστο αποτέλεσμα. Απώτερος σκοπός είναι η ενδυνάμωση της ίδιας της 

εταιρίας που θα προέρθει από την μείωση του κόστους, την βελτίωση της 

παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση-ικανοποίηση των ίδιων 

των στελεχών της.

5.2 Η ευχαρίστηση του πελάτη (Delight the customer)

Σ’ αυτό το σημείο η εταιρία επυοεντρώνει(focus) την προσοχή της στους 

εξωτερικούς της πελάτες και θέτει το ερώτημα « Τι θα τους ευχαριστήσει 

περισσότερο; » Ετσι πρέπει να κατανοήσει ποιο προϊόν ή υπηρεσία εκπληρεί τις 

απαιτήσεις τους και τους ικανοποιεί. Ευχαρίστηση του πελάτη σημαίνει ότι 

αισθάνεται το προϊόν ή την υπηρεσία που του προσφέρεται την καλύτερη. Αυτή 

όμως η ικανοποίηση του πελάτη συνεχώς μεταβάλλεται, και η συνεχής 

εκπλήρωσης της από την πλευρά του οργανισμού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

5.3 Προσανατολισμός προς τον ngXirnilBecoming customer oriented)

Πολλές εταιρίες όταν αρχίνησαν το δύσκολο ταξίδι της «ποιότητας», έγιναν πολύ 

εσωστρεφής προσπαθώντας να λύσουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, 

παραμελώντας τους εξωτερικούς τους πελάτες. Στην δεκαετία του ’60 και στις 

αρχές του ’70 οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αγνόησαν τις επιθυμίες των 

πελατών τους για οικονομικά (τιμή) και αξιόπιστα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να 

χάσουν μεγάλο μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα.

Η καλύτερη λύση για τις εταιρίες είναι να χρησιμοποιούν τους πελάτες τους ώστε 

να μαθαίνουν τι είναι πιο σημαντικό για αυτούς και έπειτα να μετράνε την απόδοση 

τους απέναντι στις προσδοκίες των πελατών τους. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η



γνωστή Αμερικάνικη εταιρία αποστολής δεμάτων Federal Express, η οποία ζήτησε 

από τους πελάτες της να προσδιορίσουν τις δέκα βασικότερες παραμέτρους με τις 

οποίες αξιολογούν την ικανοποίηση που τους παρέχει η εταιρία. Στη συνέχεια 

επεξεργάστηκαν τα στοιχεία και ετοίμασαν μία εβδομαδιαία λίστα ελέγχου η οποία 

τους επέτρεπε να μετρούν την ικανοποίηση των πελατών τους. Η γνωστή αλυσίδα 

εταιρίας τροφίμων «Me Donald’s» έφερε επανάσταση στον χώρο της βιομηχανίας 

τροφίμων δίνοντας την υπόσχεση στους πελάτες της ότι πάντοτε θα λαμβάνουν από 

την εταιρία « ποιότητα-υπηρεσία -καθαριότητα και αξία».

Αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα τονίζουν την σημασία το να είναι οι εταιρίες 

συντονισμένες διαρκώς όχι μόνο με τις σημερινές απαιτήσεις των πελατών για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά να προβλέπουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των πελατών στην αγορά του αύριο. Η συγκέντρωση και η εξυπηρέτηση των 

αναγκών του πελάτη, αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της ποιοτικής 

θεωρίας. Αυτό μπορεί να ακούγεται εύκολο, είναι όμως δύσκολο να επιτυγχάνεται 

σε σταθερή βάση. Ακόμη όσο επεκτείνεται η εταιρία, τόσο πιο δύσκολή είναι η 

απευθείας επαφή με τον πελάτη (direct customer contact ), επομένως και πιο 

δύσκολο να κατανοηθούν οι ανάγκες του. Για να παραμείνει η εταιρία σταθερά 

προσανατολισμένη προς τον πελάτη, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πειθαρχία 

όπως και κάθε κομμάτι του συστήματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

5.4 What is ‘ Customer Oriented’?

Ο προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι πρώτα απ’ όλα επιχειρηματική 

φιλοσοφία , ένας τρόπος όρασης προς τον έξω κόσμο. Απαιτεί να εστιάζεις προς τα 

έξω και όχι προς τα μέσα.. Απαιτεί οι αποφάσεις για τις ενέργειες της εταιρίας να 

βάζουν στο κέντρο πάντα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Απαιτεί 

αληθινή υπόσχεση προς τον πελάτη, ικανοποιώντας τον χωρίς να υπολογίζεται 

πόση προσπάθεια χρειάζεται. Χωρίς την παραπάνω προσδοκία και χωρίς πάθος, ο 

οργανισμός δεν μπορεί να είναι προσανατολισμένος προς την ικανοποίηση του 

πελάτη , άσχετα από όσες τεχνικές και αν εφαρμόσει.

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου από πλευράς της εταιρίας γίνεται mo προσιτή αν 

ακολουθήσει τα εξής βήματα:

• Η παρακολούθηση του πελάτη αλλά και του περιβάλλοντος της αγοράς

πρέπει να είναι συνεχόμενη (continuous). Πολλές εταιρίες εξετάζουν μία τυπική



έρευνα από την άποψη ότι είναι ένα απλό σχέδιο. Το σχέδιο καθορίζεται, 

εκτελείται και μία αναφορά στέλνεται προς την διοίκηση. Η διοίκηση ενεργεί ή 

παραμένει στάσιμη, το σχέδιο όμως έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να ακολουθεί 

ένα άλλο σχέδιο σε λίγους μήνες, ή το ίδιο σχέδιο να επαναληφθεί για να 

διαπιστωθούν τι αλλαγές έχουν γίνει.. Η πληροφορία που έρχεται από την ίδια 

την αγορά και οδηγεί στην αύξηση της παροχής ποιότητας πρέπει να εξετάζεται 

με διαφορετικό μάτι κάθε φορά. Πρέπει να είναι μία συνεχή διαδικασία 

προσεκτικής ακρόασης, τεκμηρίωσης, ανάλυσης και εφαρμογής.

Ο Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της 

συνεργασίας και όχι του ανταγωνισμού. Παίρνοντας ολοκληρωμένες προτάσεις, 

επιτρέπεται να υπάρχει ποικιλία απόψεων καθώς και πολλές γνώμες ειδικών 

αλλά πάντοτε με γνώμονα την πρόοδο της εταιρίας. Η ανοιχτή επικοινωνία και 

η ομαδικότητα στην εργασία απομακρύνουν τα οργανωτικά προβλήματα και 

τους προσωπικούς φραγμούς που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα, και την διαρκή βελτίωση των διεργασιών. Η επικοινωνία και η 

ομαδικότητα απαιτούν την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη 

είναι ουσιαστική, προκειμένου ο καθένας μέσα στον οργανισμό να συμμετέχει 

ενεργά στην αναγνώριση και στην παρακολούθηση ευκαιριών για βελτίωση και 

συνεπώς για ικανοποίηση του πελάτη.

5.5 Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση της Ικανοποίησης του Πελάτη 

Η περίπτωση τικ πολυκριτιίριας μεθόδου MUSA

“Το να κάνεις το καλύτερο που μπορείς δεν είναι αρκετό. Πρέπει πρώτα να επιλέξεις τι 

πρέπει να διορθώσεις και μετά να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς.”

Με την παραπάνω διαπίστωση του κορυφαίου δασκάλου της Ποιότητας και 

Στατιστικολόγου W.E. Deming, ξεκινά το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που συνέγραψαν οι 

κ.κ. Βαγγέλης Γρηγορούδης και Γιάννης Σίσκος του Πολυτεχνείου της Κρήτης, με τίτλο: 

«Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη: Το σύστημα MUSA» 

(Αθήνα, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών) και το οποίο αφορά στη μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη και την προσέγγιση της με επιστημονικά εργαλεία και 

πληροφοριακά συστήματα μέτρησης. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, η μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα



προβλήματα που απασχολεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, δεν προσεγγίζεται 

επαρκώς σήμερα από προηγμένες επιστημονικές μεθόδους και μοντέλα μέτρησης της 

ικανοποίησης.7

Τόσο ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας των σύγχρονων επιχειρήσεων, όσο και η εφαρμογή 

των βασικών αρχών συνεχούς βελτίωσης δικαιολογούν την ύπαρξη αυτού του 

προβλήματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετές σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές του 

marketing - management προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός προγράμματος μέτρησης της 

ικανοποίησης πελατών.

Στο σημείο αυτό έρχεται να συνεισφέρει μια πρωτότυπη μεθοδολογία μέτρησης της 

ικανοποίησης, βασισμένη στον πολυκριτήριο χαρακτήρα της ποιότητας ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας, καθώς και στο ολοκληρωμένο σύστημα MUSA, το οποίο κατασκευάζει 

βαρόμετρα ικανοποίησης και υποστηρίζει τους μάνατζερ στο σχεδιασμό εκείνων των 

προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη.

Η πρωτότυπη αυτή μεθοδολογία βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, 

υιοθετώντας τις βασικές αρχές της αναλυτικής - συνθετικής προσέγγισης και της 

θεωρίας των συστημάτων αξιών ή χρησιμότητας.

Οι κύριες παραδοχές που αφορούν την ανάπτυξη της μεθόδου MUSA εστιάζονται στα 

εξής σημεία:

1. - Ορθολογικός καταναλωτής: Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με την ύπαρξη

ορθολογικών (rational) πελατών και συναντάται στο σύνολο του χώρου της 

επιστήμης των αποφάσεων.

2. - Κριτήρια ικανοποίησης: Η μέθοδος MUSA υποθέτει την ύπαρξη ενός συνόλου

χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται την ικανοποίηση τους. Το σύνολο αυτό των 

χαρακτηριστικών αποτελεί τα κριτήρια ικανοποίησης των πελατών και οφείλει να 

πληροί συγκεκριμένες ιδιότητες.

3. - Προσθετικό μοντέλο σύνθεσης: Τέλος, γίνεται η παραδοχή ύπαρξης ενός

προσθετικού μοντέλου σύνθεσης του συνόλου των κριτηρίων ικανοποίησης και 

ειδικότερα μια προσθετική συνάρτηση αξιών (additive value function).

Στα πλαίσια της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, οι συναρτήσεις αυτές πληρούν 

την ιδιότητα της μονοτονίας.

7. www.google.gom (Customer Satisfaction)

http://www.google.gom


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα 

που προέρχονται άμεσα από το σύνολο των πελατών μιας εταιρίας και γι’ αυτό το λόγο 

κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση της σε μία γενικότερη μεθοδολογία εφαρμογής 

προγραμμάτων μέτρησης ικανοποίησης.

Τα βασικά στάδια της μεθοδολογίας υλοποίησης ερευνών ικανοποίησης, στα πλαίσια της 

οποίας εφαρμόζεται και το μοντέλο MUSA περιλαμβάνουν:

1. - Προκαταρκτική έρευνα: Το αρχικό αυτό στάδιο αφορά στο σαφή καθορισμό των

στόχων της έρευνας, οι οποίοι αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για το σχεδίασμά 

και την ανάπτυξη ενός προγράμματος μέτρησης ικανοποίησης. Ταυτόχρονα, το 

στάδιο αυτό περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική ανάλυση της συμπεριφοράς των 

πελατών, όσο και την έρευνα του περιβάλλοντος αγοράς, με στόχο τη συλλογή της 

απαιτούμενης πληροφορίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης της 

ικανοποίησης πελατών (καθορισμός διαστάσεων και κλιμάκων ικανοποίησης).

2. - Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης: Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη σύνταξη του

ερωτηματολογίου, την ταυτόχρονη οργάνωση του δικτύου δημοσκόπησης (κατανομή 

δείγματος, τρόπος διάδοσης ερωτηματολογίων)και την πραγματοποίηση της έρευνας 

σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών της εταιρίας.

3. - Αναλύσεις: Το σύνολο των αναλύσεων και της επεξεργασίας των δεδομένων της

έρευνας συμπεριλαμβάνονται στο στάδιο αυτό. Οι αναλύσεις αφορούν στην 

εφαρμογή τόσο μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, όσο και της πολυκριτήριας 

μεθόδου μέτρησης της ικανοποίησης MUSA.

4. - Αποτελέσματα: Στο τελικό αυτό στάδιο εκτιμάται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων

της έρευνας και μορφοποιούνται οι τελικές προτάσεις για τη βελτίωση ή / και 

διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, συνοψίζοντας τα 

σημαντικότερα συμπεράσματα των προηγούμενων αναλύσεων.

5.6 Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI)

Ο Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης πελατών (ECSI) είναι μία σύγχρονη και 

καθιερωμένη, διεθνώς, μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και του κοινού 

για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται και παρέχονται από επιχειρήσεις και 

οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η δημιουργία και ανάπτυξη του 

δείκτη ECSI ξεκίνησε το 1997 με πρωτοβουλία του European Organization for Quality 

(EOQ) και την συνεργασία του European Foundation for Quality Management (EFQM)



και του CSI Network. Συμμετέχουν σε αυτόν συνολικά 13 χώρες, από τις οποίες έχουν 

πλήρη συμμετοχή η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η 

Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Σουηδία.

Το ΙΟΒΕ έχει αναλάβει κατά αποκλειστικότητα, για λογαριασμό της Ελληνικής 

Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, που είναι μέλος του EOQ, την εκπροσώπηση της 

Ελλάδας και την ανάπτυξη του ECSI σε συνεργασία με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 

Η διεξαγωγή της έρευνας πεδίου γίνεται επισήμως από την εταιρία Data Power Α.Ε. που 

δραστηριοποιείται στον ανωτέρω τομέα (Field Research) καθώς και στην ανάλυση 

πολυπληθών σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Data Minign) με την χρήση εργαλείων 

υψηλής τεχνολογίας.

Ο δείκτης ECSI αποτελεί ένα δυναμικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης στο χώρο του 

μάρκετιγκ και της επικοινωνίας και στην πράξη συμβάλλει αποφασιστικά στη χάραξη 

πολιτικής και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και ενεργειών με σκοπό τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας σε μικρό και μακροοικονομικό επίπεδο.

Ο ECSI σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο μέτρησης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών τους. 

Δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για τη μέτρηση της διαχρονικής τάσης της 

ικανοποίησης των πελατών και των πολιτών (κοινού) και τη σύγκριση των στοιχείων σε 

επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δείκτη σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς επιτρέπει τον εντοπισμό και προσδιορισμό σημείων αναφοράς 

(benchmarks) τα οποία, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ενδιαφερομένων.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσδίδει στην όλη 

προσέγγιση συγκριτική διάσταση και ανταποκρίνεται στην ήδη διαμορφωμένη 

πραγματικότητα των τριών μεγάλων πόλων της παγκόσμιας οικονομίας (Αμερική, 

Ευρώπη, Ασία).

Η μέθοδος του δείκτη ECSI βασίζεται:

Σε δειγματοληπτική έρευνα πεδίου συλλογής στοιχείων με τη διαδικασία των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις γίνονται με ειδικά δομημένο 

και προτυποποιημένο (εναρμονισμένο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες) ερωτηματολόγιο 

ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών που 

λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα.

Σε ένα κοινό για όλες τις χώρες ερμηνευτικό στοχαστικό μοντέλο οικονομετρικής 

προσέγγισης.



Σε επίπεδο εταιρικό ο ECSI επιτρέπει:

Τη σύγκριση των εταιριών με τους ανταγωνιστές τους (στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό), το μέσο όρο του υποκλάδου ή κλάδου κ.λ.π. 

πληροφορώντας με σαφήνεια τη Διοίκηση μιας εταιρίας για τη θέση 

της στην αγορά.

- Την εκτίμηση συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων μιας εταιρίας.

- Τη δημιουργία μιας εκτεταμένης βάσεως δεδομένων 

(«benchmarks») χαμηλού, συγκριτικά, κόστους και τον 

προσδιορισμό των εταιριών που ηγούνται του κλάδου και αποτελούν 

το στόχο προσέγγισης.

Τη δημιουργία ή ενίσχυση μιας εταιρικής φιλοσοφίας 

επικεντρωμένης στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών (προϊόντων) και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και την επικοινωνία με τους πελάτες, συνεργάτες και προσωπικό. 

Την παρακολούθηση της διαχρονικής πορείας των προϊόντων / 

υπηρεσιών της εταιρίας και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

των διορθωτικών επεμβάσεων.

Την εκτίμηση τυχόν εμποδίων για την είσοδο σε συγκεκριμένες 

αγορές («barriers to entry»).

Την εκτίμηση της παρούσας αξίας του πελατολογίου της εταιρίας.

Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας ο ECSI συμβάλλει:

Στην αύξηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και του εθνικού 

προϊόντος.

Στην αύξηση του συνολικού οφέλους των «κοινωνικών εταίρων» 

και των διαφόρων συντελεστών παραγωγής.

Στην καλύτερη εκτίμηση των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και 

των κινήσεων του ισοζυγίου πληρωμών.

- Στην καλύτερη κατανόηση της σχέσεως μεταξύ των διαφόρων 

παραμέτρων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα.

Στην αποτίμηση της κατάστασης συγκεκριμένων κλάδων της 

οικονομίας και των απαιτούμενων μέτρων πολιτικής.

Στην εκτίμηση των ποιοτικών διαφορών μεταξύ εισαγομένων και 

εγχωρίων προϊόντων.



Στην αποτίμηση των ποιοτικών διαφορών μεταξύ δημοσίων και 

ιδιωτικών φορέων που παράγουν ομοειδείς υπηρεσίες ή προϊόντα. 

Στην εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών 

(π.χ. κέρδη, τιμές μετοχών κ.λ.π.)

5.7 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NORDSTROM

To Nordstrom είναι μία από τις πλέον γνωστές αλυσίδες καταστημάτων λιανικής στις 

ΗΠΑ με ανδρικά, γυναικεία και παιδικά είδη ρουχισμού και υπόδησης, καλλυντικά, 

κοσμήματα κ.λ.π. Είναι μία αλυσίδα πολυτελείας με 60 καταστήματα και 40.000 

εργαζόμενους, που απευθύνεται σε καταναλωτές υψηλότερων εισοδημάτων, με είδη 

εξαιρετικής ποιότητας και τελευταίας μόδας σε σχετικά υψηλές τιμές. Έχει ποικιλία 

εμπορευμάτων με μεγάλο βάθος και πλάτος - για παράδειγμα μπορεί κανείς να βρει ένα 

πουκάμισο σε όλα τα μεγέθη - έχει πολυτελή και ευρύχωρα μαγαζιά, ντεκοραρισμένα με 

πολύ καλό γούστο, σε πολύ καλές περιοχές που παρέχουν ένα πολύ ευχάριστο 

αγοραστικό περιβάλλον με ζωντανή μουσική από πιανίστα σε κάθε μαγαζί. Το 

Nordstrom δίνει ελευθερία κινήσεων τόσο στους διευθυντές των καταστημάτων να 

προσαρμόζουν τα εμπορεύματα τους στις ανάγκες της τοπικής αγοράς όσο και στους 

εργαζόμενους στα διάφορα τμήματα να μανατζάρουν τα τμήματα αυτά σαν μικρές 

προσωπικές επιχειρήσεις με στόχο την ικανοποίηση των πελατών από κάθε άποψη. Το 

πιο σημαντικό όμως είναι ότι το Nordstrom είναι κάτι παραπάνω από ξακουστό για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι εργαζόμενοι της όχι απλώς έχουν τον πελάτη στα 

πούπουλα, αλλά είναι εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να πάνε στα άκρα για να τον 

ικανοποιήσουν.

Ένα από τα επεισόδια που έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου είναι το εξής: μία 

πελάτισσα που είχε μόλις αγοράσει από ένα άλλο μεγάλο κατάστημα ένα ζευγάρι 

παπούτσια σε μικρότερο νούμερο επειδή της άρεσαν πολύ, βρήκε στο τμήμα παπουτσιών 

των Nordstrom ακριβώς το νούμερο της. Όταν πήγε να πληρώσει, ο πωλητής της είπε ότι 

αντί πληρωμής μπορεί να αφήσει το ζευγάρι που την στενεύει. Η πελάτισσα παρατήρησε 

ότι το είχε αγοράσει από άλλο κατάστημα.



Η απάντηση του πωλητή: «μα αν κρατήσω το ζευγάρι του άλλου καταστήματος δεν θα 

έχετε πλέον κανένα απολύτως λόγο να ξαναπάτε στο κατάστημα αυτό».8 

Εύλογα θα αντιπαραθέσει κανείς πως τέτοιες ακρότητες μπορεί να μην είναι πολύ σοφές 

από οικονομική άποψη. Κι όμως το υψηλό κόστος διατήρησης εκτενών αποθεμάτων του 

Nordstrom δεν είναι υψηλότερο από τους ανταγωνιστές της σε σχέση με τις πωλήσεις. 

Τα υψηλά έξοδα προσωπικού δεν είναι υψηλότερα από αυτά των ανταγωνιστών σε 

σχέσεις με τις πωλήσεις (το Nordstrom δίνει στο προσωπικό των πωλήσεων προμήθειες 

διπλάσιες από τους ανταγωνιστές του). Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων 

του δεν είναι υψηλότερα των ανταγωνιστών του σε σχέση με τις πωλήσεις. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών είναι βέβαια κορυφαίο και παρότι επαφίεται 

στην κρίση χιλιάδων εργαζομένων έχει δημιουργήσει φανατικούς πελάτες. Ποιο είναι 

λοιπόν το μυστικό του Nordstrom;

Στην καρδιά της στρατηγικής του είναι το ότι η μοναδική του υποχρέωση είναι η άριστη 

εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την καλή 

τοποθεσία των μαγαζιών, τα κίνητρα και η εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Έχει 

ξεφύγει από τη συνηθισμένη λογική των επιλογών του τύπου «αν θέλω καλύτερη 

ποιότητα το κόστος μου πρέπει να είναι υψηλότερο», ή «αν έχω χαμηλό κόστος η 

ποιότητα μου θα είναι χαμηλή», ή «αν οι τιμές είναι υψηλότερες θα έχω λιγότερη 

δουλειά». Αντίθετα έχει δώσει προσοχή στο πως αυξάνει συνεχώς την αξία που παρέχει 

στον πελάτη σε σχέση με το κόστος της αξίας αυτής, ώστε να είναι κερδοφόρα. 

Μεγαλύτερη αξία σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης που θα επιστρέφει στο μέλλον, άρα 

μεγαλύτερο όγκος εργασιών, άρα μειωμένο κόστος, άρα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, 

άρα μεγαλύτερη ελευθερία τιμολόγησης και βελτίωσης ποιότητας για ακόμα μεγαλύτερη 

αξία για τον πελάτη κ.ο.κ. Θεμελιώδης στον παραπάνω κύκλο είναι η ικανοποίηση τόσο 

των πελατών όσο και των εργαζομένων μιας επιχείρησης, η σημασία των οποίων στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών είναι μεγάλο λάθος να παραβλεφθεί. Οι ακρότητες στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη έχουν δική τους λογική: δημιουργούν στενές, προσωπικές 

σχέσεις με τον πελάτη επιτρέποντας στο Nordstrom να ξέρει από πρώτο χέρι τις ανάγκες 

και επιθυμίες τους ώστε να μπορεί να τις ικανοποιεί ευκολότερα.

Η. www.google.com(Case study-To αμερικάνικο πολυκατάστημα Nordstrom)



To Nordstrom είναι μία από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που από τοπικές 

περιφερειακές αγορές εξαπλώθηκαν τα τελευταία χρόνια με νέες στρατηγικές και μεγάλη 

επιτυχία στη δύσκολη, απαιτητική και πολυσύχναστη αμερικανική αγορά λιανικού 

εμπορίου.

Την ίδια περίοδο άλλα παρόμοια πολυκαταστήματα - θεσμοί στις ΗΠΑ με παρουσία 

δεκαετιών είτε εξαφανίστηκαν είτε έφτασαν στο χείλος του γκρεμού, ακριβώς γιατί δεν 

ήξεραν πλέον ποιοι ήταν οι πελάτες τους και τι ήθελαν. Ανάλογα παραδείγματα 

αποτυχίας τέτοιων καταστημάτων υπάρχουν πρόσφατα και στην ελληνική αγορά. Δεν 

χρειάζεται βέβαια να είναι κανείς κατάστημα πολυτελείας για να έχει την επιτυχημένη 

αυτή στρατηγική, θα δούμε στο μέλλον πως π.χ. καταστήματα με άφθονο εμπόρευμα που 

απευθύνεται στα πλατειά καταναλωτικά στρώματα ακολουθούν την ίδια στρατηγική.

5.8 Η έρευνα του πελάτιιίΟι^ΙοιηβΓ Research)

Η γενικότερη συμπεριφορά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στην αγορά, δείχνει ότι δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της διατήρησης των πελατών τους. Στην προσπάθεια 

τους να αποκτήσουν όλο και περισσότερους νέους πελάτες ξεχνούν ένα από τους 

βασικότερους κανόνες που λέει ότι: «Το να διατηρήσεις έναν πελάτη στοιχίζει πέντε 

φορές λιγότερο από το να αποκτήσεις έναν καινούργιο» Ένας απόλυτα ευχαριστημένος 

πελάτης , δεν έχει καμία διάθεση να εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν 

στην αγορά τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης του.

Εδώ τονίζεται η μεγάλη σημασία που πρέπει να δοθεί στην έρευνα του πελάτη που 

πρέπει να κάνει κάθε οργανισμός, πριν ξεκινήσει κάθε διαδικασία για καλυτέρευση των 

υπηρεσιών του καθώς και για αύξηση των πωλήσεων του.

Είναι προφανές ότι οι «επιθυμίες» και οι «ανάγκες» των πελατών μίας επιχείρησης δεν 

μπορούν να εκπληρωθούν , εάν οι αρμόδιοι δεν έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη αυτών. Το 

μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο πώς να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες των 

πελατών, πρόβλημα το οποίο αυξάνεται εάν χρησιμοποιηθούν τεχνολογικές εφαρμογές 

οι οποίες δεν είναι κατανοητές στους υποψήφιους αγοραστές.

5.9 Ικανοποίηση του πελάτη μέσω πωλήσεων ολικής ποιότητας

Η φιλοσοφία των πωλήσεων ολικής ποιότητας (total quality sales) και της ποιοτικής 

εξυπηρέτησης πελατών (quality customer service) αποτελεί στόχο των σημερινών 

οργανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις αρχές ολικής ποιότητας για να πετύχουν



περισσότερες και επικερδέστερες πωλήσεις. Η εποικοδομητική χρησιμοποίηση των 

μέσων που διαθέτουν, έχουν ως σκοπό τόσο την αύξηση των πωλήσεων όσο και την 

διαμόρφωση ευνοϊκής εικόνας για την επιχείρηση.

Η επιχείρηση υπάρχει, όσο καταφέρνει να έχει πελάτες που καταναλώνουν τα προϊόντα 

της και ο επιχειρηματίας είναι ευτυχισμένος, όταν καταφέρει και έχει σταθερούς και 

πιστούς πελάτες, ενώ, όσοι επιχειρηματίες το έχουν συνειδητοποιήσει και φροντίζουν γι’ 

αυτό , έχουν εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα τους.

Ο πιστός πελάτης μπορεί να βοηθήσει τον επιχειρηματία σε μία δύσκολη στιγμή και 

είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον επιχειρηματία και την επιχείρηση του, ενώ η 

εμπιστοσύνη που θα δείξει ο πελάτης δεν είναι τίποτα άλλο, παρά επιβεβαίωση των 

ικανοτήτων και της προσωπικότητας του επιχειρηματία.

Υπάρχουν επιχειρηματίες που λειτουργούν με τη λογική «της αρπαχτής». Ο καθένας 

μπορεί να αναγνωρίσει μία σειρά από τέτοιους και ο καθένας έχει μία σειρά από καλούς 

λόγους για να τους αποφεύγει. Τέτοιου είδους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, είναι 

καταδικασμένοι να ψάχνουν συνέχεια πελάτες, γιατί όπως καλά όλοι γνωρίζουν είναι 

εύκολο να κοροϊδέψεις τους πελάτες μία φορά, αλλά δεν μπορείς να τους ξεγελάς 

συνέχεια.

Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν όλοι οι επιχειρηματίες να πουλούν, όπως μπορεί και 

πουλάει ένας επαγγελματίας εκπαιδευμένος πωλητής, που έχοντας περάσει από μία σειρά 

σεμινάρια «πωλήσεων», «επικοινωνίας» και «διαπροσωπικών σχέσεων», στο τέλος 

μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, χάνει τελείως την προσωπικότητα του, και δεν υπάρχει, 

ποιο ευχάριστο θέαμα από το να βρεθούν μαζί δύο «εκπαιδευόμενοι πωλητές» που με 

την τόσο προβλεπτή συμπεριφορά τους και τα τόσο προβλεπτά επιχειρήματα τους 

προσπαθεί να πουλήσει ο ένας στον άλλο μία υπηρεσία ή ένα προϊόν ίδια επιχειρήματα, 

ίδιες «στάσεις σώματος», ίδιο «άνοιγμα».

Η πώληση είναι ο τελικός σκοπός της παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όμως 

στο παιχνίδι αυτό, ο καταναλωτής έχει σχεδόν πάντα το πάνω χέρι, ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Ο καταναλωτής γίνεται πελάτης και το κυριότερο επαναλαμβανόμενος πελάτης, μόνο 

όταν πραγματικά πειστεί ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που του προσφέρεται είναι γι’ 

αυτόν, ικανοποιεί τις ανάγκες του, νοιώθει την σιγουριά ότι δεν θα ξεγελαστεί και το 

κυριότερο, βλέπει ότι κάποιες παρατηρήσεις που καμία φορά μπορεί να κάνει, τις παίρνει 

υπόψη του ο επιχειρηματίας.



Η διαδικασία της πώλησης, είναι μια διαδικασία διαδοχικών συμφωνιών ανάμεσα στον 

επαγγελματία και τον πελάτη, και αυτό που κάνει να διαφέρει έναν καλό επιχειρηματία 

από έναν κακό, είναι ότι ο πρώτος πάντα προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του 

πελάτη του. Ο καλός επιχειρηματίας ποτέ δεν θα προσπαθήσει να πουλήσει κάτι, όταν ο 

ίδιος δεν θεωρεί ότι καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

6.1 Νέο στυλ στic πωλήσεις

Ένας μεγάλος εφευρέτης , ο Τόμας ΆλβαΈντισον , έλεγε ότι « πάντα υπάρχει τρόπος 

να κάνουμε κάτι καλύτερα , αρκεί να βρούμε το πώς » Η παραπάνω έρευνα άποψη 

ισχύει για την επιστημονική έρευνα και για την συναφείς με αυτήν εφευρέσεις, το ίδιο 

όμως εφαρμόζεται και σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο συγγραφέας Robert Modgomery αναφέρει σε ένα εντυπωσιακό μικρό βιβλίο του με 

τίτλο « Νέο στυλ στις πωλήσεις » ότι ο καιρός της πιεστικής πώλησης προϊόντων έχει 

περάσει. Η σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στις δυτικές χώρες έχει 

δημιουργήσει νέες συνήθειες οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις συνθήκες υπό τις 

οποίες εκδηλώνονται οι αποφάσεις των καταναλωτών. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν 

καλύτερη μόρφωση, είναι καλά πληροφορημένοι για όλα τα θέματα και έχουν καλύτερη 

ενημέρωση για τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, όπως και για τις διάφορες 

υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Μοιραία λοιπόν, κατά τον Αμερικάνο καθηγητή, το 

πλασάρισμα ενός προϊόντος με την παλαιά μέθοδο της πιεστικής πώλησης, ανήκει στο 

παρελθόν. Ο επιχειρηματίας ή ο οργανισμός που χρησιμοποιεί τις μεθόδους του χθες για 

να πουλήσει, σήμερα θα έχει μικρή επιτυχία και αύριο θα είναι απομονωμένος. Ωστόσο, 

παρά το γεγονός ότι προϊόντα, άνθρωποι και τρόποι πώλησης έχουν αλλάξει, πολλές 

επιχειρήσεις επιμένουν στις συνήθειες του παρελθόντος και προσπαθούν ακόμα « να 

πουλήσουν ασπιρίνες σε ανθρώπους που δεν έχουν πονοκέφαλο ».

Αυτό συμβαίνει για τον απλό λόγο, ότι η πλειοψηφία των εταιριών δεν ενδιαφέρεται να 

μάθει ποια είναι ακριβώς η ανάγκη του πελάτη ή ποιο είναι το πρόβλημα του ή ο 

αντικειμενικός του σκοπός, για να μπορέσει να του προσφέρει το ανάλογο προϊόν ή 

υπηρεσία. Άλλοι δεν κάνουν ερωτήσεις, άλλοι δεν έχουν μάθει να πουλάνε ρωτώντας και 

ακούγοντας με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πωλήσεις.

Όλα ανεξαιρέτως έχουν σημασία όταν ένας πλησιάζει έναν αγοραστή. Τα προϊόντα, οι 

υπηρεσίες που πωλούνται αλλά και ο τρόπος που πωλούνται.

Υπό αυτές συνθήκες αναφέρει στο βιβλίο του ο Robert Modgomery, όταν ένας 

Ανεξάρτητος Επιχειρηματίας προσπαθεί να πουλήσει με τον λανθασμένο τρόπο χάνει τα 

χρήματα, αλλά και να πουλήσει με τον λανθασμένο τρόπο χάνει και χρήματα, αλλά έχει 

και μικρή απόδοση.9

9. Montgomery, D.C., 1991α, Introduction to Statistical Process Control, Prentice - Hall, 

Englewood Cliffs, N.J.



Στις σημερινές αγορές, τονίζεται από τον Αμερικανό καθηγητή για να πουλήσει ένας 

ανεξάρτητος επιχειρηματίας πρέπει να ξέρει να επικοινωνεί και να κινεί το ενδιαφέρον. 

Επίσης, για να φθάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά. Και η ουσία της επικοινωνίας είναι η συμμετοχή. Δεν υπάρχει 

επικοινωνία, εάν δεν προσέξει, δεν ακούσει, δεν καταλάβει τον άλλο. Κι όμως ελάχιστοι 

είναι οι Ανεξάρτητοι Επιχειρηματίες που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν μάθει να 

χρησιμοποιούν αποτελέσματα τη μέθοδο.

Μερικοί, που είναι αυθεντίες, σ’ αυτά τα πράγματα, λένε ότι: αν δεν μπορείς, να πουλάς 

ή αν δεν μπορείς ν’ ακούς, δεν μπορείς να πουλάς.

Ο Ανεξάρτητος Επιχειρηματίας που είναι ανεπαρκής όσον αφορά στην ικανότητα να 

ρωτάει και την επιδεξιότητα να ακούει, δεν θα αντέξει για πολύ στη μάχη των 

πωλήσεων. Κατά το Robert Modgomery , ένας ορισμός της επικοινωνίας στη δεκαετία 

που διανύουμε είναι ο ακόλουθος:

“Οτιδήποτε με το οποίο εσύ και εγώ προεκτείνουμε τους εαυτούς μας, είναι επικοινωνία. 

Ένα χαμόγελο, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, μία χειραψία, το κλείσιμο του ματιού, η 

φωνή μας, οι χειρονομίες μας, η στάση μας, ακόμα και τα ρούχα που φοράμε μεταδίδουν 

κάποιο μήνυμα για μας.

Πολλοί δίνουν σημασία στον αστερισμό που γεννηθήκατε. Άλλοι θέλουν να δουν τι 

αποκαλύπτει ο γραφικός σας χαρακτήρας. Λέμε λοιπόν πάλι, ότι επικοινωνία είναι ότι 

προεκτείνει τον εαυτό μας.”

Στα πλαίσια αυτά ο Αμερικανός καθηγητής πιστεύει ότι οι πολύ πετυχημένοι 

ανεξάρτητοι επιχειρηματίες πρέπει να κερδίζουν την πρώτη εντύπωση και είναι 

απαραίτητο να ξέρουν να ακούνε.

Παραπέρα, Robert Modgomery πολύ σωστά επισημαίνει ότι ενώ σε κανένα δεν αρέσει η 

πιεστική πώληση, σε όλους είναι ευχάριστο να αγοράζουν. Στους ανθρώπους, λέει ο 

συγγραφέας, δεν αρέσει να τους πουλάς, αλλά τους είναι ευχάριστο να αγοράζουν. Γι’ 

αυτό πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε τις ερωτήσεις για να βρίσκετε τι θέλει, τι 

χρειάζεται, τι επιθυμεί ο συνεργάτης ή ο αγοραστής, ποιο είναι το πρόβλημα του και 

σκοπός του. Χρησιμοποιήστε μία σειρά από ποικίλα ερωτήματα, άμεσα, ή έμμεσα, για να 

ανακαλύψετε και να διαπιστώσετε τις ανάγκες του πιθανού σας συνεργάτη ή αγοραστή. 

Οι γιατροί, οι δικηγόροι, και οι οδοντίατροι κάνουν πολλές ερωτήσεις για να βρουν πως 

μπορούν να βοηθήσουν έναν πελάτη τους. Στην πραγματικότητα, δεν σας κάνουν τίποτα, 

πριν απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα τους. Αντίθετα, οι περισσότεροι Ανεξάρτητοι



Επιχειρηματιές παραλείπουν αυτό το βασικό βήμα και περιορίζονται στο να δείχνουν και 

να λένε, να μιλάνε και να πουλάνε, χωρίς να μαθαίνουν τι σκέφτεται ο πιθανός 

συνεργάτης ή αγοραστής που αισθάνεται ή τι θέλει.

6.2 Το ΜΟΠ στις πωλήσεις

Το μάνατζμεντ ολικής ποιότητας (ΜΟΠ) έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα, να 

αυξήσει την παραγωγικότητα και να προσθέσει αξία σε όλες τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, δηλαδή και στις πωλήσεις.. Το ΜΟΠ είναι ο καλύτερος φίλος των 

στελεχών, γιατί ταυτόχρονα αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών, βελτιώνει την 

χρηματοοικονομική απόδοση και ενισχύει τη συμβολή και την υπερηφάνεια του 

προσωπικού. Το κέρδος που αποφέρει ένα σωστό εφαρμοσμένο πρόγραμμα ΜΟΠ είναι 

τετραπλάσιο έως και πενταπλάσιο των χρημάτων που επενδύθηκαν σε αυτό.

Όταν οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος πέφτουν, οι εταιρίες μειώνουν τις 

τιμές. Εξετάζουν τα αποτελέσματα ανάλογα με τα έξοδα που έχουν κάνει για τη 

διαφήμιση και το marketing.

Σήμερα, πολλοί marketers είναι τόσο πεισματάρηδες που κάνουν πράγματα με τον τρόπο 

με τον οποίο πάντα τα έκαναν. Πιστεύουν ότι, ότι είχε δουλέψει πριν 5 χρόνια είναι 

ακόμα η καλύτερη συνταγή χωρίς να αναρωτιούνται γιατί οι πωλήσεις είναι σταθερές ή 

γιατί έμειναν πίσω στον ανταγωνισμό. Με το αν είναι παθολογικά αφοσιωμένοι σε 

οτιδήποτε είναι άνετο, οι πωλητές και οι marketers αρνούνται μία ευκαιρία για 

πραγματική επιτυχία. Κάποτε όμως, έρχεται η ώρα να αναζητήσουνε νέες ιδέες και νέες 

στρατηγικές και να ακολουθήσουν τους εξής κανόνες :

Κανόνας πρώτος -Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν γρήγορα τα προβλήματα που θα 

παρουσιαστούν

Κανόνας δεύτερος - Να προσδιορίζουν τις αιτίες του προβλήματος, όχι απλά τα αίτια 

Κανόνας τρίτος - Να προσδιορίζουν και να καταγράφουν όλες τις πιθανές διορθωτικές 

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Κανόνας τέταρτος- Να μαθαίνουν γρήγορα από τα λάθη τους10

10. FRANCES CLARK «Leadership for Quality» 1996



Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα :

Πρόβλημα: Τα προϊόντα είναι εκτός μόδας και ο ανταγωνισμός πουλάει γρηγορότερα και 

πιο αποτελεσματικά.

Συμπτώματα: οι διανομείς και πωλητές διαμαρτύρονται. Ότι ήταν κάποτε μεγάλης 

εμπορικής επιτυχίας, τώρα σταθεροποιείται και τείνει προς τα κάτω. Χάνεται μερίδιο και 

οι ανταγωνιστές υπερέχουν ξεκάθαρα.

Οι συνήθεις ένοχοι: Οι διευθυντές χτίζουν την προϊοντική γραμμή χωρίς την ανάδραση 

των πελατών τους. Χρησιμοποιούν εσωτερικές απόψεις, όχι γεγονότα, για να πάρουν τις 

αποφάσεις τους.

Πώς επιλύεται: Χρησιμοποιείται η αντίδραση των πελατών και αναλύεται έτσι ώστε να 

ανακαλυφθούν νέες ή υπάρχοντες αγορές ή τμήματα αγορών - στόχων τα οποία 

παραμελώντας ,έχουν χαθεί εντελώς). Πόσο καλά ταιριάζουν τα προϊόντα με εκείνα τα 

οποία ζητούν οι πελάτες; Μία άλλη ερώτηση: πόσο κερδοφόρα είναι;

Τα δεδομένα και η ανάλυση από την ανάδραση των πελατών θα βοηθήσουν να 

εκσυγχρονιστούν τα προϊόντα και να καλυφθούν νέες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν 

την πιθανότητα ενός καλού περιθωρίου κέρδους.

Τα τελικά βήματα: Πραγματοποιούνται τα σχέδια και παρακολουθείται η πρόοδος.

ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Τι πραγματικά θέλουν από εμάς οι πελάτες μας;

Τι τους προσφέρει ο ανταγωνισμός;

Τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά και τι θα κοστίσει η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών μας;

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε έναντι του ανταγωνισμού;

Πως σκοπεύουμε να επιτύχουμε τη συνεχή βελτίωση όσον αφορά στο κόστος παραγωγής 

και στην παραγωγικότητα;

Πως θα πετύχουμε την εμπλοκή όλων των μάνατζερ στην υπόθεση της ανάπτυξης των 

επιχείρησης σχεδίων και πως θα τους δεσμεύσουμε στην υλοποίηση τους;

6.3 Η εφαρμογή των αργών Ολικής Ποιότητας στις πωλήσεις 

Στο πολυαναγνώσιμο βιβλίο του «In Search of Excellence», o Tom Peter αναφέρει πως 

οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των πελατών τους ως οι 

καλύτερες στην παροχή ποιότητας (προϊόντα-υπηρεσίας) ή εξυπηρέτησης μπορούν να 

αποσπάσουν μέχρι και 20% επιπλέον πωλήσεις από τους ανταγωνιστές τους.



Ο πλήρης καθορισμός και η σαφής κατανόηση των χαρακτηριστικών ποιότητας ενός 

προϊόντος ενός αγαθού(προϊόν ή υπηρεσία) αποτελούν το πρώτο βήμα για την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης σε οποιαδήποτε παραγωγικό κλάδο και αν δραστηριοποιείται.

Η ολική ποιότητα είναι κυρίως η ποιότητα του ανθρώπου, είτε αυτός είναι εργάτης, 

υπάλληλος, είτε είναι στέλεχος ή επιχειρηματίας. Είναι η ποιότητα της αντίληψης και της 

συμπεριφοράς του. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική οργάνωσης και διαχείρισης, η 

οποία εκφράζεται μέσω των αντιλήψεων και των καθημερινών αποφάσεων. Απαιτείται 

συλλογική και ταυτόχρονη ποιοτική εργασία.

Το μέσο για την επίτευξη στην πράξη των στόχων ποιότητας - όσο αναφορά τις πωλήσεις 

-είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ποιότητας. Το σύστημα αυτό 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

♦ Αναγνώριση και υποδοχή πελάτη

♦ Συστηματική διερεύνηση των αναγκών του πελάτη

♦ Χειρισμός αντιρρήσεων πελάτη

♦ Εξασφάλιση επιστροφής του πελάτη και δημιουργία πιστών πελατών

Αναγνώριση και υποδογή πελάτη 

Εξωτερική εμφάνιση & γλώσσα του σώματος

Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζεται σε κάθε συναλλαγή, συνδέεται άμεσα με την 

εμφάνιση του ατόμου που εκπροσωπεί την εταιρία. Πρέπει να είναι προσεγμένη 

ενδυματολογικά, ενώ οι κινήσεις και η στάση του σώματος πρέπει να είναι αρμονικές, 

υποδηλώνοντας ευγένεια και εξυπηρέτηση. Διατηρείται αρχικά μία διακριτική απόσταση 

από τον πελάτη, ώστε στην πορεία να προσαρμοστεί ανάλογα με τις επιθυμίες του. Ο 

τόνος της φωνής πρέπει να είναι σταθερός και να διακρίνεται από σαφήνεια και 

συνέχεια.

Σαφήνεια ώστε ο εκπρόσωπος της εταιρίας να γίνεται κατανοητός στον πελάτη, 

περνώντας τα μηνύματα της. Συνέχεια ακολουθώντας μια προκαθορισμένη σειρά 

ενοτήτων, έχοντας όμως παράλληλα την δυνατότητα να προσαρμόζει την συζήτηση 

ανάλογα με την εξέλιξη της

Ψυχολογείται ο πελάτης, και ο πωλητής προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα με 

τις απαιτήσεις του. Ορισμένοι πελάτες επιθυμούν να διατηρούν μια απόσταση από το



στέλεχος της εταιρίας το οποίο τους εξυπηρετεί και άλλοι αισθάνονται πιο άνετα όταν η 

ατμόσφαιρα είναι πιο οικεία.

Συστηματική διερεύνηση των αναγκών του πελάτη

Η διερεύνηση των αναγκών του πελάτη είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία ο 

εκπρόσωπος της εταιρίας μέσω κάποιων ερωτήσεων, εκμαιεύει τις πραγματικές ανάγκες 

που έχει ο πελάτης και θέλει να τις καλύψει, αγοράζοντας το κατάλληλο προϊόν 

Ταξινομεί τον βαθμό σημαντικότητας αυτών όσο αφορά την τελική του απόφαση και του 

προτείνει την πλέον ενδεδειγμένη απόφαση.

Η διερεύνηση των αναγκών του πελάτη δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες όσο 

αφορά την μορφή των ερωτήσεων . Ο πωλητής είναι συγκεντρωμένος σε αυτά που λέει ο 

πελάτης (ενεργητική ακρόαση), και παρακολουθεί και τις αντιδράσεις του κατά την 

διάρκεια της συζήτησης τους. Με αυτόν τον τρόπο φιλτράρει αυτά που ακούει από τον 

πελάτη και τα αρχειοθετεί στο μυαλό του ανάλογα με την σημαντικότητα που δείχνει 

προς αυτά ο πελάτης.

Όταν ο πωλητής κρίνει ότι έχει σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα, θα πρέπει να κάνει 

μία ανακεφαλαίωση των όσο προέκυψαν από την κουβέντα με τον πελάτη και να ζητήσει 

την σύμφωνη γνώμη του. Με τον τρόπο δείχνεται στον πελάτη ότι υπάρχει πλήρης 

κατανόηση των αναγκών του και ότι θα του προσφερθεί η καλύτερη πρόταση.

Χειρισμός Αντιρρήσεων

Όταν κατά την διαδικασία της πώλησης, ο πελάτης προβάλλει αντιρρήσεις τότε θα 

πρέπει:

■ Να γίνεται προσπάθεια να μετατρέπονται οι αντιρρήσεις του πελάτη σε 

οφέλη

■ Να αποφεύγονται οι διαξιφισμοί

■ Να δίνεται προσοχή στα δυνατά σημεία

■ Να χρησιμοποιούνται δικά του λόγια κατά τις συζητήσεις , ώστε να του δίνεται η 

αίσθηση ότι παρακολουθούνται ενεργά αυτά που λέει

■ Να υπάρχει ειλικρίνεια στην συζήτηση

Μέσω των αντιρρήσεων ένας υποψήφιος πελάτης στέλνει μηνύματα συνειδητά ή 

ασυνείδητα στον πωλητή για να του πει ότι:

Δεν έχει λάβει ικανοποιητικές πληροφορίες



Δεν έχει κατανοήσει

Δεν έχει γίνει ο ίδιος αντιληπτός σε σχέση με το τι θέλει

Δεν έχει πειστεί

Έχει διαφορετική γνώμη

Αποτελέσματα πωλήσεων σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι αντιρρήσεων:

► Μη ύπαρξη αντιρρήσεων : 54% πώληση - 46% μη πώληση

► Ύπαρξη αντιρρήσεων : 63% πώληση - 37% μη πώληση

Η σωστή αντιμετώπιση των παραπόνων του πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια:

1. Επαλήθευση tuc αντίρρησης

Μία αντίρρηση μπορεί να μην είναι πραγματική. Για τον πελάτη αυτός είναι ένας τρόπος 

με τον οποίο προσπαθεί να κρατήσει το πραγματικό του πρόβλημα κρυμμένο. Είναι 

πιθανό για παράδειγμα να μη μπορεί να αντέξει οικονομικά την αγορά του προϊόντος ή 

να βρίσκει τον πωλητή αντιπαθητικό ή να νιώθει ότι τον πιέζουν για να αγοράσει. 

Σίγουρα όμως ο πωλητής θα πρέπει να γνωρίζει εάν η αντίρρηση του πελάτη είναι 

αληθινή, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα να πείσει τον υποψήφιο για κάτι 

που στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρει αλλά το ανέφερε ως δικαιολογία.

2. Προσπάθεια να νιώσει ο πελάτηc ότι η αντίρρηση του είναι δικαιολονηιιένη 

Ένας εύκολος τρόπος, για την αποφυγή εντάσεων, είναι να νιώσει ο πελάτης ότι η 

αντίρρηση του είναι δικαιολογημένη και κατανοητή. Μεταδίδοντας το συναίσθημα ότι ο 

πωλητής βλέπει την άποψη του προβλήματος από την ίδια οπτική γωνία, μειώνετε σε 

σημαντικό βαθμό η ένταση που νιώθει και έτσι ο πελάτης γίνεται πιο δεκτικός στα 

μετέπειτα επιχειρήματα του πωλητή.

3. Αιευκρίνιση-Συγκεκριιιενοποίηση me αντίρρησης

Οριοθέτηση του προβλήματος με μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα. Έστω ότι ο πελάτης κρίνει ότι η τιμή είναι υψηλή ή 

ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος. Τα δεδομένα αυτά από μόνα τους δεν αφήνουν 

πολλά περιθώρια για να αντιμετωπισθούν αυτές οι αντιρρήσεις, αφού το μέτρο 

σύγκρισης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι άγνωστο και συνεπώς και τα προβλήματα 

που δημιουργούνται από αυτό.

Μπορεί ενδεχομένως ο πελάτης λέγοντας ότι η τιμή είναι υψηλή να εννοεί ότι δεν έχει το 

απαιτούμενο κεφάλαιο ή ότι ένα ανταγωνιστικό προϊόν άλλης εταιρίας να στοιχίζει 

λιγότερα χρήματα ή και τα δύο μαζί.



4. Σωστή παράθεση επιγειρυιιάτων

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας πρέπει να παρουσιάζει την άποψη και τα επιχειρήματα του 

όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και κατανοητά, προκειμένου μα μπορέσει ο πελάτης να 

σκεφτεί θετικά συγκρίνοντας την δική του άποψη με του υπευθύνου.

5. Επιβεβαίωση ότι πείσθιικε ο πελάτης για την ορθότητα των επιγειρηιιάτων

Μία ικανοποιητική απάντηση μπορεί να μην έπεισε τον υποψήφιο αγοραστή. Αν ο 

πωλητής κρίνει ότι ο πελάτης δεν ικανοποιήθηκε , τότε τον ρωτάει αν τον κάλυψε με την 

απάντηση του ή αν χρειάζεται κάποια παραπάνω διευκρίνιση.

Εξασφάλιση επιστροφής του πελάτη και δτηιιουρνία πιστών πελατών 

Η διατήρηση του πελάτη είναι η διαδικασία κατά την οποία η εταιρία πραγματοποιεί μια 

σειρά από ενέργειες , προκειμένου να δημιουργηθεί μία τέτοια σχέση με τον πελάτη της, 

ικανή για να θέσει τις βάσεις για μια εκ νέου μεταξύ τους επαγγελματική συναλλαγή.

Ο όρος ‘διατήρηση του πελάτη’ αφορά:

Τη συστηματική ενημέρωση του πελάτη από την εταιρία σε σχέση 

με οτιδήποτε νεότερο αφορά το προϊόν του 

- Το συνεχές ενδιαφέρον της εταιρίας για τον πελάτη της και την 

ενδυνάμωση της σχέσης μέσω τακτικής επικοινωνίας 

Τεχνικές διατήρηση€ του πελάτη 

Α) Τηλεφωνικό follow up

> Follow up (Μετά τη διέλευση)

Σε χρονικό διάστημα τριών ημερών μετά την διέλευση του πελάτη, ο εκπρόσωπος 

της εταιρίας οφείλει να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Κατά την διάρκεια του 

τηλεφωνήματος πρέπει ο υπεύθυνος πρέπει:

- Να διερευνήσει αν η ενημέρωση που έγινε στον πελάτη ήταν σαφής και κάλυψε 

κάθε ενδεχόμενη απορία του

- Να διερευνήσει την αγοραστική πρόθεση του πελάτη

- Να βρει τρόπους ώστε να προκαλέσει μία νέα διέλευση του πελάτη στον χώρο 

της εταιρίας

Να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τον πελάτη

> Follow up (Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με τον πελάτη)



Αυτό πραγματοποιείται από τον εκπρόσωπο της εταιρίας στο τέλος κάθε μήνα -σε 

περίπτωση που το προϊόν που παραγγελθεί θα αργήσει να κατασκευαστεί - και 

ενημερώνει τον πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Αυτό θα πρέπει να 

γίνεται για όσο χρονικό διάστημα θα μεσολαβήσει μέχρι την τελική παράδοση του 

αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία:

Παρέχει πλήρη ενημέρωση στον πελάτη και του ορίζει τον χρόνο παράδοσης 

Είναι καλυμμένη απέναντι σε παράπονα του πελάτη, αν για κάποιο αστάθμητο 

παράγοντα παραταθεί ο καθορισμένος χρόνος παράδοσης

Β) Τηλεφωνική επικοινωνία που αφορά την ενημέρωση του πελάτη

Σε χρονική στιγμή -την οποία την ορίζει η ίδια η εταιρία- ο υπεύθυνος όταν 

υπάρχει μία νέα προσφορά για το προϊόν του πελάτη ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με 

αυτό, θα πρέπει να επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί του και να του παρέχει την 

σχετική ενημέρωση.

Γ) Πρόσκληση σε events που διοργανώνει η εταιρία

Ο υπεύθυνος της εταιρίας στα πλαίσια της συνέχισης της επαφής με τον πελάτη, 

του αποστέλλει προσωπική πρόσκληση, για να παρευρεθεί σε κάποιο γεγονός.

Δ) Ευχετήριες Κάρτες

Αποστολή ευχετήριων καρτών προς τους πελάτες σε ημερομηνίες προσωπικών 

γενεθλίων-εορτών

Αργειοθέτιι<πι και κατανοαωιί πληροφοριών

Η πραγματοποίηση όλων των παραπάνω γεγονότων, προϋποθέτει ότι ο υπεύθυνος της 

εταιρίας καταγράφει σε σχετικό αρχείο την κάθε μορφή επικοινωνίας του με τον πελάτη 

καθώς και τον χρόνο στον οποίο θα κάνει την επόμενη επαφή. Ένα αρχείο καταγραφής της 

επικοινωνίας με τους πελάτες , θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• Παρατηρήσεις σε σχέση με το ενδιαφέρον που επέδειξε ο πελάτης κατά την διάρκεια 

της τηλεφωνικής συνομιλίας

• Πληροφορίες για τον πελάτη που συνέλεξε ο πωλητής κατά την διάρκεια της 

επικοινωνίας τους

• Παρουσίες του πελάτη στα events που κατά καιρούς προσεκλήθει

• Ανταπόκριση του πελάτη στις ευχετήριες κάρτες, τηλεφωνήματα



Οι αντικειμενικοί σκοποί κατά την διατήρηση του πελάτη είναι:

S Η μείωση του κινδύνου μη επαναγοράς - του ίδιου ή διαφορετικού προϊόντος- από 

την εταιρία

S Η ενδυνάμωση της παρούσας εικόνας της εταιρίας, μέσα από την εξασφάλιση ενός 

σταθερού πελατολογίου 

S Η παροχή υπηρεσιών και μετά την πώληση

6.4 CUSTOMER SERVICE QUALITY (Call Centers)

Συνεχώς, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

πελατών, συνειδητοποιώντας πόσο σημαντική είναι η αξία του customer service και πως 

αυτή επηρεάζει μακροπρόθεσμα την διατήρηση και αφοσίωση της βάσης των πελατών 

τους. Για την αδιάλειπτη όμως υποστήριξη μιας τέτοιου είδους υπηρεσίας, απαιτείται 

πλήρης οργάνωση, τεχνογνωσία και εν γένει ύπαρξη μιας άρτιας υποδομής (σε 

τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό). Δυστυχώς, παρόλα 

αυτά, υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που απλά και μόνο με τη διαφήμιση ενός αριθμού 

0800 ή 0801 και χωρίς την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής, θεωρούν ότι παρέχουν 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.11

Στη σημερινή αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά που χαρακτηρίζεται από την 

ομοιογένεια των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, οι υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας (value added services) συμβάλλουν ουσιαστικά στην διατήρηση (retention) της 

πελατειακής βάσης της εκάστοτε επιχείρησης και αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την 

περαιτέρω εξέλιξη της. To call center αποτελεί την πρώτη γραμμή (front line) 

επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρηση. Ουσιαστικά είναι «ο καθρέπτης» της προς 

το ευρύ κοινό. Συνεπώς είναι αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στη 

συνολική εικόνα μιας επιχείρησης.

Φανταστείτε, λοιπόν, έναν πελάτη ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και 

προσπαθεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την επιχείρηση, και η γραμμή 

είναι είτε διαρκώς κατειλημμένη ή δεν απαντάει κανείς ή ακόμη και αν κάποιος 

ανταποκριθεί στην κλήση να μην είναι σε θέση να τον εξυπηρετήσει επαρκώς. Το 

γεγονός αυτό θα συμβάλλει δραστικά στη μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης του πελάτη 

προς την επιχείρηση, με συνέπεια την επόμενη φορά που θα προβεί σε παρόμοια αγορά 

να στραφεί πιθανώς σε ανταγωνιστική εταιρία.

11 .www.google.com(Call Centers)



Αυτό δε θα συμβεί γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

του, αλλά γιατί τη μοναδική ίσως φορά ή τις φορές που χρειάστηκε τη βοήθεια της 

εταιρίας, αυτή δεν ήταν «εκεί» για να τον εξυπηρετήσει επαρκώς.

Η επιλογή του outsourcing είναι η πιο δημοφιλής εναλλακτική λύση παγκοσμίως. Το 

γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί η υλοποίηση ενός οργανωμένου τμήματος 

εξυπηρέτησης πελατών από μια επιχείρηση απαιτεί τεράστια επένδυση σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και πάνω από όλα, τη μύηση της 

ίδιας της επιχείρησης στη φιλοσοφία του customer service. Με την επιλογή ενός 

outsourced συνεργάτη, μια επιχείρηση ουσιαστικά χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία, τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την εμπειρία 

του στην υλοποίηση παρόμοιων ενεργειών. Η πρακτική του outsourcing προσφέρει 

ευελιξία, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, αποτελεσματικότητα και λειτουργεί οικονομικά 

(cost - effective) προς όφελος της επιχείρησης, εφόσον κάθε ενέργεια που 

πραγματοποιείται είναι μετρήσιμη και βασίζεται στο δείκτη επιστροφής της επένδυσης 

(ROI). Εάν λοιπόν μια επιχείρηση επιθυμεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο 

κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της, η ανάθεση διαχείρησης της εξυπηρέτησης 

των πελατών της σε έναν outsource συνεργάτη, αποτελεί ιδανική επιλογή. Επιλογή η 

οποία όμως θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το κλειδί για την άρτια λειτουργία του κέντρου 

εξυπηρέτησης πελατών σχετίζεται με τη μύηση της ίδιας της επιχείρησης στη φιλοσοφία 

του customer service. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν δύναται να επενδύσει 

στρατηγικά στην εξυπηρέτηση των πελατών της, είναι προτιμότερο να αναθέσει τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία σε έναν outsourced συνεργάτη.

Συγκρίνοντας το benchmark της Ελλάδος για το 2002 (65,55 %) με τα αντίστοιχα της 

Ευρώπης (78,15 %) και της Αμερικής (83,95 %) για το 2001, τα συμπεράσματα 

προκύπτουν από μόνα τους. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιούνται αξιόλογες προσπάθειες και σύντομα αναμένεται το επίπεδο 

εξυπηρέτησης που παρέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στους πελάτες τους, να συγκλίνει 

με τα διεθνή standards.



6.5 Ο ετήσιος θεσιιός του CRM GRAND PRIX

Ο ετήσιος θεσμός του CRM GRAND PRIX έχει καθιερώσει από την Teleperfor mance 

International, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες telemarketing, teleservices CRM 

παγκοσμίως, και διεξάγεται για 14η συνεχή χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο θεσμός 

του CRM Grand Prix εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998, μέσω της 

Service 800 - Teleperformance, και συνεχίζεται έως σήμερα σημειώνοντας μεγάλη 

επιτυχία. Σκοπός του CRM Grand Prix είναι η αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες τους, δημιουργώντας έτσι τα Customer 

Service Quality Benchmarks ανά κλάδο δραστηριότητας, ανά χώρα και σε παγκόσμιο 

επίπεδο.

Παράλληλα, αναδεικνύονται και επιβραβεύονται τα καλύτερα κέντρα εξυπηρέτησης 

πελατών της εκάστοτε χώρας.

Κάθε διαγωνιζόμενο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών δέχεται την ίδια χρονική στιγμή ένα 

συγκεκριμένο αριθμό «mystery calls» και «mystery e - mails» από εξειδικευμένα 

στελέχη, ακολουθώντας προκαθορισμένα σενάρια, όμοια για όλα τα διαγωνιζόμενα 

κέντρα εξυπηρέτησης που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Η Teleperformance 

καταγράφει το αποτέλεσμα κάθε κλήσης και e - mail και βαθμολογεί το εκάστοτε 

διαγωνιζόμενο κέντρο εξυπηρέτησης βάσει προαποφασισμένων, συγκεκριμένων και 

αντικειμενικών κριτηρίων μέτρησης.

Συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

Για τα «mystery calls»: Ευκολία πρόσβασης μέσος χρόνος αναμονής, αρχική 

αντιμετώπιση / χαιρετισμός, ποιότητα εξυπηρέτησης, γνώση του προϊόντος / υπηρεσίας, 

ύφος συζήτησης, αντιμετώπιση άρνησης, αντιμετώπιση δυσαρεστημένων πελατών, 

κλείσιμο επικοινωνίας.

Για τα «mystery e mails»: Ευκολία πρόσβασης, χρόνος απάντησης, πληρότητα 

στοιχείων ανταποκρινόμενου, προσωποποίηση της επικοινωνίας, ορθογραφία κειμένου, 

τρόπος γραφής κειμένου, περιεχόμενο απάντησης, ευγένεια, συμπέρασμα και follow up.

6.6 Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Η επικοινωνία με τον πελάτη σε κάθε επίπεδο και κάθε κλίμακα αποτελεί 

αναμφισβήτητα μία από τις πλέον σημαντικές και ουσιαστικές υπηρεσίες στην οποία 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα μία επιχείρηση. Επιπλέον, η κατανόηση της 

αγοραστικής πολιτικής των πελατών και της διάθεσης των προϊόντων από τη μια μεριά



και η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από την άλλη, αποτελούν ουσιώδη στρατηγικά 

ζητήματα στην πορεία εξέλιξης μιας επιχείρησης. Οι εταιρικές διαδικασίες 

αναδιαρθρώνονται με σκοπό αφενός την ταχύτητα, την ευελιξία, την προσωποποίηση και 

την βελτιστοποίηση στην ποιότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη και αφετέρου την 

αποτελεσματικότερη οργανωτική δομή και επιχειρησιακή ενημέρωση για ορθότερες 

λήψεις αποφάσεων.

Η παραδοσιακή μέθοδος μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη, βασίζεται σε αναφορές 

πωλητών, αριθμό τηλεφωνημάτων ή παραπόνων που αφορούν τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες. Ένας άλλος δείκτης είναι το κόστος των αποζημιώσεων ή ικανοποίησης 

εγγυήσεων καλής λειτουργίας του προϊόντος

Οι ανάγκες των πελατών μετρούνται και αξιολογούνται με σκεπτικό ότι ο τελικός 

χρήστης έχει προτεραιότητα. Στη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη δεν 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προδιαγραφές του προϊόντος μεταφρασμένες από τη 

‘γλώσσα’ του πελάτη στη γλώσσα’ της επιχείρησης , άλλα και άλλα χαρακτηριστικά, 

όπως:

η συνεργασιμότητα και η ευγένεια των πωλητών 

οι χρόνοι παράδοσης

- η δυνατότητα παροχής άμεσων λύσεων στα προβλήματα του πελάτη 

Ολοένα μεγαλύτερος αριθμός εταιριών περιλαμβάνει στις μετρήσεις ικανοποίησης πελατών 

(customer surveys) όχι μόνο τιμολογούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως το βάρος 

ή η διάρκεια ζωής, αλλά και άλλα, όπως η αποτελεσματικότητα του δικτύου διανομής το 

service η δυνατότητα υποστήριξης του προϊόντος, η τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά, 

η επίτευξη ευαισθησίας της εταιρίας απέναντι στον πελάτη και η εταιρική εικόνα (image) ως 

προς κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες αυτές είναι οι εξής:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Δεδομένου ότι η διείσδυση των τηλεφωνικών συσκευών στη χώρα μας, έχει ξεπεράσει τα 

τελευταία χρόνια το 90 %, οι τηλεφωνικές έρευνες προσφέρουν μία ευέλικτη και αξιόπιστη 

λύση συλλογής δεδομένων. Οι τηλεφωνικές έρευνες χρησιμοποιούνται τόσο για τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με το γενικό πληθυσμό, όσο και για ειδικά τμήματα του πληθυσμού, 

όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις κοκ.



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι ταχυδρομικές έρευνες πραγματοποιούνται συνήθως για τη συλλογή στοιχείων 

ικανοποίησης ή απόψεων από ειδικά τμήματα του πληθυσμού, όπως επιχειρηματίες, 

επαγγελματίες, μέλη συλλόγων, συνδρομητές περιοδικών, πελατών επιχειρήσεων.

Συγκριτικά με άλλες ποσοτικές τεχνικές, τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι: 

1Χαμηλό κόστος.

2. - Μεγάλη έκταση ερωτηματολογίου

3. - Σχετική χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφίες).

6.7 MYSTERY SHOPPING (SECRET)

To Secret Shopping ή (Mystery Shopping όπως είναι ευρέως γνωστό) είναι μία 

επιστημονική μέθοδος, ίσως για πολλούς άγνωστη, η οποία έχει εφαρμοστεί κατά το 

παρελθόν για λογαριασμό διαφόρων εταιριών, όλου του επιχειρηματικού φάσματος, τόσο 

στην Αμερική, από όπου και πρωτοξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1940, όσο και σε 

άλλες χώρες.

To Secret Shopping διασφαλίζει την «ομοιομορφία» των σημείων παρουσίασης της 

εκάστοτε Franchised επιχείρησης. Η «ομοιομορφία», όμως, δεν αφορά μόνο την εμφάνιση 

ενός καταστήματος. Πέραν, της βιτρίνας, το μίγμα των προσφερομένων αγαθών, τις τιμές, το 

visual merchandising, την αρχιτεκτονική σχεδίαση, το ντύσιμο των εργαζομένων και τη 

γενικότερη εικόνα ενός καταστήματος, πρέπει να υφίσταται «ομοιομορφία» και σε άλλους 

τομείς, όπως:

> Οι γνώσεις και η εξειδίκευση του προσωπικού

> Ο τρόπος εξυπηρέτησης πελατών

> Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση

> To after sales service

> Η ατμόσφαιρα των καταστημάτων (μουσική, θερμοκρασία κ.λ.π.)

> Το επίπεδο καθαριότητας των χώρων12

12. GOPAL Κ. KANJI & MIKE ASHER «100 Methods for Total Quality 

Management»



Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο εκάστοτε καταναλωτής και παράλληλα πιθανός πελάτης μιας 

αλυσίδας, απαιτεί να υπάρχει ομοιομορφία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ενός 

καταστήματος. Θεωρείται λοιπόν βασικό ότι το κάθε σημείο πώλησης επιβάλλεται να 

προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Συνεπώς, πρέπει όλα τα 

σημεία πώλησης να αξιολογούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια και 

ομοιόμορφη λειτουργία τους.

To secret Shopping είναι μία μυστική έρευνα, που πραγματοποιείται στα καταστήματα του 

εκάστοτε επιχειρηματία και σε επιλεγμένα καταστήματα του ανταγωνισμού, με σκοπό να 

εξαχθούν πληροφορίες και συγκρίσεις μεταξύ επιχείρησης και ανταγωνιστών, για τους 

προαναφερθέντες παράγοντες.

Η έρευνα πραγματοποιείται με μυστική επίσκεψη, εξειδικευμένου Secret Shopper, στο κάθε 

κατάστημα παριστάνοντας το πελάτη. Ο μυστικός επισκέπτης βαθμολογεί όλες τις 

προσαρμοσμένες, κατά περίπτωση, παραμέτρους ελέγχου κάθε τομέα και αιτιολογεί τη 

βαθμολογία του. Η έκθεση που συντάσσει ο μυστικός επισκέπτης επεξεργάζεται από 

ειδικούς επιστήμονες (αναλυτές στατιστικολόγοι), οι οποίοι αναλύουν τα συγκεντρωτικά 

δεδομένα χρησιμοποιώντας ειδικό λογιστικό και παρουσιάζουν πληροφορίες και συγκρίσιμα 

στοιχεία για αρκετές παραμέτρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανάλυση περιλαμβάνει 

συγκρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες για τα καταστήματα (της επιχείρησης και του 

ανταγωνισμού) για:

> Το εσωτερικό visual merchandising.

> Τη συνολική σήμανση του καταστήματος

> Τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών

> Τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι πρόσθετες πωλήσεις

> Την εμφάνιση προσωπικού

> Τη γενική ατμόσφαιρα του καταστήματος

> Τα επίπεδα καθαριότητας των εξωτερικών χώρων του καταστήματος

> Το παρουσιαστικό της βιτρίνας (τακτοποίηση προϊόντων, προβολή αφισών κ.λ.π.)

> Τα επίπεδα καθαριότητας των εσωτερικών χώρων

> Σημεία που πρέπει να ερευνηθούν σύμφωνα τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. 

Πρόκειται για μια ευκαιρία που δίδεται στον επιχειρηματία για να «βλέπει» τα καταστήματα 

του με τα «μάτια των καταναλωτών» και να τα αξιολογεί καθώς λειτουργούν. Επίσης, ο 

επιχειρηματίας μέσα από τη διαδικασία του Secret Shopping αποκομίζει και ένα μέτρο 

σύγκρισης για τη θέση της επιχείρησης στην αγορά, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Έτσι η 

εκάστοτε αλυσίδα / επιχείρηση είναι σε θέση να συμβαδίσει με τις ανάγκες των



καταναλωτών και να διαμορφώσει τη πολιτική λειτουργίας των καταστημάτων με τι πιο 

αποδοτικό τρόπο.

Σε πολλά συστήματα franchise υπάρχουν ειδικοί επιθεωρητές που επιθεωρούν σε τακτά 

χρονικά διαστήματα όλα τα καταστήματα της αλυσίδας. Η διαδικασία αυτή, αν και αρκετές 

φορές αποτελεσματική, δεν αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο ενημέρωσης για δύο πολύ 

βασικούς λόγους. Πρώτον, οι επιθεωρητές δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να 

επιθεωρήσουν τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών. Δεύτερον, λόγω του γεγονότος ότι οι 

επιθεωρητές εξαρτώνται οικονομικά και πολλές φορές και συναισθηματικά από την 

επιχείρηση, είναι πιθανό η ενημέρωση που παρέχουν να μην ανταποκρίνεται πάντα στην 

πραγματικότητα. Επίσης, είναι βασικό το γεγονός ότι οι επιθεωρητές θεωρούνται από τους 

αντιπροσώπους ως όργανα ελέγχου με αποτέλεσμα, σε μερικές περιπτώσεις, να 

δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ των μελών του συστήματος.

Ένας, άλλος τρόπος, που χρησιμοποιείται ευρέως, είναι οι επιθεωρητές που 

διεξάγουν αιφνίδιους και μυστικούς ελέγχους, όμως και σε αυτή τη περίπτωση η πιθανότητα 

ελλιπούς ενημέρωσης, είναι υψηλή. Σε αυτή τη περίπτωση, πέραν των αιτιών που 

προαναφέρθηκαν, υπάρχει ακόμα ένα αίτιο που πιθανώς να οδηγήσει σε στρεβλωμένα 

αποτελέσματα. Οι μυστικές επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται από διαφορετικούς 

κάθε φορά επιθεωρητές, ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της επίσκεψης, κάτι που στην 

πραγματικότητα είναι ανέφικτο λόγω του υπερβολικού κόστους αντικατάστασης των 

επιθεωρητών σε συνεχή βάση (δαπάνες εύρεσης και εκπαίδευσης επιθεωρητών, 

αποζημιώσεις απολύσεων, κόστος διεργασίας επιλογής κ.α.). Πολλές επιχειρήσεις για να 

μειώσουν το υπάρχον προσωπικό ως επιθεωρητές (π.χ. πρώην πωλητές). Και σε αυτή τη 

περίπτωση υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, αφού οι επιθεωρητές 

πιθανώς να δείχνουν κάποια μορφή συμπάθειας (ή εμπάθειας) προς συγκεκριμένους 

υπαλλήλους καταστημάτων.

Είναι σημαντικό ότι στο Secret Shopping, αξιολογούν όλες οι παραμέτρους λειτουργίας 

όπως αυτοί παρουσιάστηκαν προηγουμένως από διαφορετικούς κάθε φορά ερευνητές οι 

οποίοι σε καμία περίπτωση δεν εξαρτώνται οικονομικά ή συναισθηματικά από την αλυσίδα. 

Επίσης, η εξαγωγή συμπερασμάτων πρέπει να πραγματοποιείται πάντα, από εξειδικευμένους 

στατιστικολόγους, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι η έρευνα Secret Shopping δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

διαδικασία ελέγχου του προσωπικού της αλυσίδας, αφού ο σκοπός της έρευνας είναι η 

ανάπτυξη και αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων.



Σημαντικό είναι ότι το Secret Shopping δεν αποτείνεται μόνο στο λιανικό εμπόριο αφού σε 

παγκόσμιο επίπεδο, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

και γενικότερα εταιρίες που απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές χρησιμοποιούν την 

έρευνα Secret Shopping, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, με σκοπό την 

αποκόμιση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.

6.8 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

Μία από τις πλέον σύγχρονες τάσεις του management αφορά στην «Διαχείριση των 

Σχέσεων με τους Πελάτες / Customer Relationship Management» ή «CRM». Η υψηλή 

δημοτικότητα του CRM, τόσο σε περιβάλλοντα B2C, όσο και Β2Β, οφείλεται αφενός 

στην αύξηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών, οι οποίοι απαιτούν 

«quality of service» και αφετέρου στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία προσφέρει, 

πλέον, μία σειρά από καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.

Η Στρατηγική, η Τεχνολογία και οι Σχέσεις με τους Πελάτες

Τα τελευταία έτη έχει διαφανεί καθαρά η συνεχής συμπίεση των περιθωρίων, στα 

πλαίσια της αυτοματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης των αγορών. Κανείς δεν μπορεί 

να αμφισβητήσει αυτή την τάση, η οποία συνδέεται στενά με την εξέλιξη του web 

shopping, ανεξαρτήτως των ρυθμών που προβλέπει ή προσδοκά η κάθε μεριά. Ο 

συνδυασμός με την παράλληλη αύξηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των 

καταναλωτών για βελτιωμένη, σε κάθε επίπεδο, εξυπηρέτηση δημιουργεί τις συνθήκες 

που ωριμάζουν την αναγκαιότητα πελατοκεντρικών αντιλήψεων και στρατηγικών.13

Ως τρόπος και κυρίως φιλοσοφία επίτευξης υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης, το CRM 

συνδέεται στενά με τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και κυρίως με την 

πελατο κεντρική φιλοσοφία του νέου διεθνούς προτύπου ISO 9001 : 2000. Ο πελάτης 

δεν χαρακτηρίζεται μόνο από αυξημένες απαιτήσεις αλλά επιθυμεί να νιώθει μοναδικός 

και να δέχεται προσωπική εξυπηρέτηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλα τα σύγχρονα 

συστήματα διοίκησης συγκλίνουν προς την πελατοκεντρική κατεύθυνση, η οποία 

αποτελεί στρατηγική επιλογή για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και εμφανίζεται ένα νέο 

ακρωνύμιο, το «Customer Relationship Strategy».

13. FRANCES CLARK «Leadership for Quality» 1996



Στα πλαίσια του οράματος και της στρατηγικής της, η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να 

ορίσει τι σημαίνει γι’ αυτήν «εξυπηρέτηση πελατών» και να στοχοποιήσει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης που παρέχει, μέσω μιας σειράς από σχετικών δεικτών, καθώς και τους 

τρόπους και τα συστήματα μέσω των οποίων θα επιτευχθεί το ιδανικό γι’ αυτήν 

customer service. Η τεχνολογία, πλέον, προσδίδει τα αναγκαία συστήματα, με την 

βοήθεια των οποίων θα υλοποιηθούν η πολιτική και οι επιχειρηματικοί στόχοι που 

αφορούν τους πελάτες, μέσω επενδύσεων που αποσβένονται σε βραχυπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα.

Δεδομένου των συνεχών αυξανομένων απαιτήσεων των καταναλωτών και της 

τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία παρέχει δυνατότητες τόσο για προσωπική, όσο και για 

αποτελεσματική διαχείριση των πελατών, έχει πλέον, δημιουργηθεί το υπόβαθρο για να 

χαρακτηρισθεί το CRM ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές του management της Νέας 

Οικονομίας και να μεταλλαχθεί σε νέες διαστάσεις το γνωστό ρητό «Ο πελάτης έχει 

πάντα δίκιο».

Από την τεχνολογική άποψη των πελατειακών σχέσεων διακρίνονται δύο διαφορετικές 

συνιστώσες μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης CRM:

1. - Τα συστήματα CRM (Customer - Facing Application) τα οποία υποστηρίζουν

οργανώνουν και διατηρούν πλήρες ιστορικό κατά την επικοινωνία της επιχείρησης με 

υποψηφίους και υφιστάμενους πελάτες, αυτοματοποιούν ενέργειες πωλήσεων και 

marketing (π.χ. προωθητικές ενέργειες, δημόσιες σχέσεις, κ.λ.π.) διαχειρίζονται την 

τεχνική υποστήριξη (service & support) και γενικά front office.

2. - Τα συστήματα Data mining (Customer - Facing Application), τα οποία υποστηρίζουν

τις διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, οργάνωσης και ανάλυσης 

στοιχείων που αφορούν τους πελάτες μιας επιχείρησης και τροφοδοτούν με τα 

απαραίτητα συμπεράσματα (Customer Intelligence) τα συστήματα CRM, ώστε να 

προβούν στις κατάλληλες ενέργειες marketing, οι οποίες θα αυξήσουν τον κύκλο 

εργασιών και την πιστότητα (Loyalty) των πελατών.



6.9 Customer Relationship Strategy

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική CRM απέχει κατά πολύ από την εγκατάσταση μιας 

σουίτας CRM. Αφορά στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διεργασιών με 

προσανατολισμό προς τον Πελάτη και «συγχωνεύει» τις διεργασίες του front-office και 

του back-office, «συντονίζοντας» όλο το προσωπικό της επιχείρησης προς την 

εξυπηρέτηση του Πελάτη. Αποτελεί και απαιτεί αλλαγή κουλτούρας από τα 

παραδοσιακά μοντέλα που εστιάζονταν στο προϊόν ή στις διαδικασίες των λειτουργικών 

τμημάτων και οριοθετεί νέους όρους για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

μέσω της προσέλκυσης και της διατήρησης πελατών που επιφέρουν κέρδος.

Κατά τον αρχικό επιχειρηματικό σχεδίασμά (ή ανασχεδιασμό) καθορίζονται το Όραμα, η 

Στρατηγική, τα Πλάνα, οι Στόχοι και οι Τακτικές. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια 

εμπλέκεται άμεσα το CRM.

Όραμα. Κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο προσανατολισμό, όπως 

κερδοφορία, πανελλήνια ή διεθνή αναγνωρισιμότητα, ικανοποιημένους μετόχους, 

ευχαριστημένους πελάτες.

Στρατηγική. Για την επίτευξη του προσανατολισμού της, η επιχείρηση οφείλει να 

προσδιορίσει συγκεκριμένη στρατηγική, όπως να διαθέτει καινοτόμα προϊόντα, να 

επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο target group και να δημιουργήσει μακροχρόνιες και 

μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες της.

Πλάνα. Η εφαρμογή της εκάστοτε στρατηγικής απαιτεί συγκεκριμένα Πλάνα. Για την 

διάθεση καινοτόμων προϊόντων απαιτείται η εύρεση κατάλληλων προμηθευτών ή η 

κατάλληλη στελέχωση του τμήματος R&D. Για την πανελλήνια αναγνωρισιμότητα 

απαιτείται η διενέργεια εκτεταμένων media plans. Για την δημιουργία μόνιμων σχέσεων 

με τους πελάτες είναι αναγκαία η μέτρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, η ανάλυση της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, η οργάνωση των τμημάτων Sales & Marketing και η 

διενέργεια επενδύσεων σε τεχνολογικά συστήματα.

Στόχοι. Τα Επιχειρηματικά Πλάνα χαρακτηρίζονται από μετρήσιμους στόχους - Δείκτες 

Επιχειρηματικής Απόδοσης (Business Performance Indicators), όπως 80% service level, 

60% πιστότητα πελατών, πλήθος προσφορών ανά πωλητή, πλήθος τηλεφωνημάτων



follow ups ανά πελάτη, πλήθος επιτυχημένων προσφορών στο σύνολο των προσφορών, 

κ,λπ.

Τακτικές. Οι Τακτικές καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι 

επιμέρους Στόχοι των Επιχειρηματικών Πλάνων, όπως η εγκατάσταση ενός 24 (hours) x 

7 (days) call center ή η δημιουργία ενός data warehouse, το οποίο να διαχειρίζεται τις 

πληροφορίες των πελατών.

Όπως κάθε άλλη απόπειρα στρατηγικού ανασχεδιασμού η εφαρμογή μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής CRM οφείλει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, όπως:

Φ Καθορισμός των επιχειρησιακών διεργασιών που επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν 

με τους πελάτες.

Φ Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διεργασιών με προσανατολισμό προς τον 

πελάτη.

Φ Ανασχεδιασμός του συστήματος reporting και παρακολούθησης της 

επιχειρηματικής πορείας με εστίαση προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και με 

κατανεμημένα στοιχεία ανά τμήμα της επιχείρησης ανά αρμόδιο στέλεχος, ώστε 

να επιτυγχάνεται όχι μόνο η αξιολόγηση της επιχείρησης στο σύνολό της, αλλά 

και η αξιολόγηση των τμημάτων και του προσωπικού της.

Φ Συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και διενέργεια επενδύσεων 

σε τεχνολογικά συστήματα. Δυνατότητα για σύνδεση των πωλητών με την 

επιχείρηση μέσω web, web shopping, call centers, ανοιχτή γραμμή με το 

καταναλωτικό κοινό, κ.λπ.

Φ Διάχυση της φιλοσοφίας ότι με την πώληση ενός προϊόντος «πωλείταυ> η ίδια η 

εταιρεία.

Φ Εκμετάλλευση πληροφοριών από όλα τα τμήματα της επιχείρησης και όχι μόνο 

από το front-office.

Φ Δέσμευση της Διοίκησης.

Φ Εμπλοκή όλου του προσωπικού.



Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής CRM ακολουθεί τα 

γνωστά «μονοπάτια» οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάταξης που συνιστά το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001 : 2000. Οι έννοιες του ανασχεδιασμού, της επιχειρηματικής 

διεργασίας, της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, της συνεχούς μέτρησης και 

παρακολούθησης της επιχειρηματικής αριστείας βάσει Δεικτών Επιχειρηματικής 

Απόδοσης αποτελούν τα βασικά στοιχεία του διεθνούς προτύπου και καθοδηγούν στην 

εφαρμογή μιας αποτελεσματικής Customer Relationship Strategy. Με τον συνδυασμό 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών καθίσταται πραγματικότητα η υλοποίηση 

μακροχρόνιων και μόνιμων σχέσεων με τους πελάτες.

6.10 CRM Technologies

Τα συστήματα CRM εξυπηρετούν τόσο τις εφαρμογές που διαχειρίζονται τις 

συναλλαγές με τους πελάτες (Customer - Facing Applications), όσο και τις εφαρμογές 

που υποστηρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης (Company - Facing 

Applications):

1. Customer - Facing Application

Τα πρώτα συστήματα CRM αφορούσαν Customer - Facing εφαρμογές, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και επικοινωνούν μαζί τους. Περιλαμβάνουν 

υποσυστήματα, όπως Sales Force Automation (διαχείριση ενδεχομένων πελατών, 

ευκαιριών πώλησης, επαφών κ.λ.π.) Customer Service and Support (call center 

management, online help, internal help desk, expert knowledge - based systems για 

επίλυση προβλημάτων κ.λ.π.), Marketing Automation (αυτόματη επικοινωνία μέσω e - 

mail αυτόματες προωθητικές ενέργειες, διανομή διαφημιστικού υλικού κ.λ.π.

2. Company-Facing Application

Τα τέσσερα βήματα που καθορίζουν μια αποτελεσματική ενδοεπιχειρησιακή προσπάθεια 

marketing είναι:

• Συγκέντρωση δεδομένων πελατών - Data Warehousing.

• Ανάλυση δεδομένων - Data Mining/Modelling.



• Σχεδχασμός στρατηγικής για τον καθορισμό της αξίας που δύναται κάθε πελάτης 

να προσφέρει στην επιχείρηση - Marketing Optimisation.

• Διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών για την υλοποίηση της ανωτέρω 

στρατηγικής - Campaign Execution.

Τα εργαλεία που αναλύουν τα δεδομένα των πελατών, μέσω συστημάτων data mining, 

και καθορίζουν την ενδεδειγμένη στρατηγική, αφορούν στην Συγκέντρωση, 

Αποθήκευση, Επεξεργασία, Εκμετάλλευση, Οργάνωση, Μοντελοποίηση & Ανάλυση των 

σχετικών πληροφοριών.

Στο γενικότερο πλαίσιο ότι το CRM δεν αποτελεί παρά εξέλιξη του Direct Marketing, το 

οποίο ευθύνεται για το 50 % της διαφημιστικής δαπάνης στις Η.Π.Α, έγινε, πλέον 

δυνατόν, λόγω των τεχνολογιών data mining προσδιορίζουν οι marketers το πλήρες 

δυναμικό του εκάστοτε πελάτη (FULL profit potential) αντιλαμβανόμενοι την ιδιαίτερη 

καταναλωτική συμπεριφορά του. Το παραπάνω γεγονός χαρακτηρίζει και την τάση για 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις CRM, τόσο Customer όσο και Company Facing 

Applications, οι οποίες δρουν συμβιωτικά με κοινό πελατοκεντρικό στόχο.

6.11 Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πελατών

Οι εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών και της πληροφορικής έχουν δημιουργήσει 

ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, η οποία απαιτεί υψηλό value for money, προηγμένα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες, φιλικότητα και ταυτόχρονα συμπιεσμένες τιμές. 

Επιπροσθέτως, κατά την επιλογή του συστήματος CRM, η επιχείρηση οφείλει να 

διασφαλίσει την κάλυψη στρατηγικών της αναγκών, π.χ. Ε Commerce, ασύρματο (π.χ. 

web, mobile) σύστημα παραγγελιοληψίας από το δίκτυο πωλήσεών της, κ.λπ.Στο 

παραπάνω πλαίσιο, μια σειρά από δυνατότητες για τα σύγχρονα συστήματα CRM 

θεωρούνται, πλέον αυτονόητες. Ωστόσο, ελάχιστες σουίτες, σε διεθνές επίπεδο, 

προσφέρουν τα κατωτέρω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με λογικές τιμές:

1.Αιαγείριισιι Επαφών

Επαφές μπορούν να χαρακτηρισθούν τόσο οι υφιστάμενοι πελάτες, όσο και οι 

υποψήφιοι, οι προμηθευτές, το προσωπικό μιας επιχείρησης, κ.λπ. Η ευκολία



δημιουργίας και διαχείρισης μιας επαφής θεωρείται αυτονόητη. Επιπλέον, όμως, μια 

σειρά από χαρακτηριστικά, όπως η δόμηση οργανογράμματος για σύνολα επαφών, οι 

δυνατότητες αναζήτησης, ο προσδιορισμός επαφών σε groups, οι συνδέσεις διαφόρων 

επαφών μεταξύ τους, οι εκτυπώσεις βάσει φίλτρων ή/ και groups, προσδίδουν 

σημαντικές ευκολίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε αυτόματα να εκτυπώσουμε 

επιστολές ή και να τις στείλουμε μέσω fax ή e-mail για να ευχηθούμε για την 

ονομαστική εορτή τόσο των επαφών μας, όσο και των συνδεομένων με αυτών 

προσώπων, να στείλουμε διαφορετικές επιστολές σε πελάτες που πραγματοποίησαν 

αγορές από 200 χιλ. έως 1 εκατ. μέσω του web site της εταιρείας και διαφορετικές 

επιστολές σε αυτούς που πραγματοποίησαν αγορές της ίδιας τάξεως, αλλά μέσω των 

υποκαταστημάτων της εταιρείας, κ.ο.κ.

2.0ργάνω<πι & Λειτουργία

Κάθε επικοινωνία (fax, e-mail, τηλέφωνο, επιστολή, κ.λπ.) που πραγματοποιείται με 

οποιαδήποτε επαφή, όχι μόνο αρχειοθετείται αυτόματα και παρακολουθείται, αλλά και 

προγραμματίζεται, καθώς υπάρχει η δυνατότητα pending. Θεωρείται αυτονόητο, ότι 

διατίθενται templates για fax, letters, κ.λπ.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ύπαρξη ημερολογίου, όπου ο κάθε χρήστης του 

συστήματος μπορεί να προγραμματίσει αυτόματα, συναντήσεις με άλλα στελέχη, σε 

διαθέσιμους χρόνους που έχουν όλοι ορίσει.

Οι προσφορές και γενικότερα τα Opportunities οφείλουν να διαχειρίζονται πλήρως μέχρι 

να αλλάξουν στάδιο, είτε αρνητικό, είτε μετατροπή τους σε projects ή sales. Κατά αυτόν 

τον τρόπο για κάθε πωλητή υπάρχει η δυνατότητα για αναλυτικές και συγκεντρωτικές 

πληροφορίες, εκτυπώσεις και διαγράμματα αναφορικά με τις προβλεπόμενες πωλήσεις 

του και τον τρόπο που έχει διαχειρισθεί τόσο τις θετικές προσφορές του, όσο και αυτές 

που έχασε.. Πραγματικά, αποτελεί αξιοσημείωτη δυνατότητα το γεγονός ότι οι ακριβείς 

χρονικές στιγμές και η διάρκεια των τηλεφωνημάτων που έκανε ο κάθε χρήστης, τα fax 

και τα e-mails που έστειλε να αναλύονται και να είναι προσβάσιμα σε συγκεκριμένους 

χρήστες, ακόμη και αν ο εκάστοτε χρήστης είναι απομακρυσμένος (μέσω π.χ. web). 

Κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζουν, πραγματικά, τα δεδομένα για την παρακολούθηση και 

έλεγχο του τμήματος πωλήσεων, αλλά και της τηλεεργασίας, με πλήρες monitoring και 

άπειρα στατιστικά.



Project

Επιπλέον, κάθε έργο πρέπει να διαχειρίζεται ως project, με φάσεις, χρονοδιαγράμματα, 

Gantt charts, υπεύθυνους, προϋπολογιστικές και απολογιστικές αναφορές περάτωσης, 

κ.λπ.

Προηγμένα Χαρακτηριστικά

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά αφορούν την χρήση ενός InfoCenter, το οποίο 

αντικαθιστά τις βιβλιοθήκες της εταιρείας και αντικατοπτρίζει την συσσωρευμένη 

τεχνογνωσία της, η οποία είναι, βέβαια, προσβάσιμη, ανάλογα με τον εκάστοτε κωδικό 

πρόσβασης.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες «παράγουν» συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. 

αποστολή fax, κ.λπ.) ανάλογα με τα φίλτρα και την οργάνωση σε groups που 

χαρακτηρίζει το σύνολο των επαφών, διαμορφώνουν νέα στάνταρντς παραγωγικότητας 

και με την κατάλληλη ανάλυση διεκπεραιώνουν τα συμπεράσματα του data mining

Ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα αφορά την ικανότητα του εκάστοτε συστήματος CRM να 

επικοινωνεί με SQL, ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία με το εταιρικό ERP και η 

επικοινωνία των τμημάτων που χειρίζονται το CRM (π.χ. Sales, Marketing, Support) με 

τα άλλα τμήματα της εταιρείας (π.χ. αποθήκη, λογιστήριο, κ.λπ.).

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυγίας

Η μακρόχρονη ανάπτυξη, διαχρονική παρουσία και η υγιής κερδοφορία επιτυγχάνεται 

ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις στα πολλαπλά επιχειρηματικά και οργανωτικά 

επίπεδα της σύγχρονης οικονομίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση και την δέσμευση να εστιάσουν προς τον Πελάτη:

• Υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική CRM.

• Επενδύοντας σε τεχνολογικά συστήματα.

• Εκπαιδεύοντας. Διαχέοντας πελατοκεντρική φιλοσοφίας σε όλο το προσωπικό.

• Υιοθετώντας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους πελάτες.

• Θεσπίζοντας Δείκτες Επιχειρηματικής Απόδοσης, προσανατολισμένων στην 

εξυπηρέτηση του Πελάτη.



6.12 Αυτόματη υποστήριξη στελεγών πωλήσεων

Οι ομάδες πωλήσεων έχουν απόλυτη ανάγκη από ακριβείς, ενημερωμένες πληροφορίες 

σχετικά με τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τα ίδια τα προϊόντα σας. Χάρη στα 

δίκτυα τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν πληροφορίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε, 

οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα να αξιοποιήσουν λύσεις Αυτοματοποιημένης Υποστήριξης 

Πωλητών για να καταχωρήσουν πληροφορίες όπως: στοιχεία επικοινωνίας με πελάτες, 

ιστορικό παραγγελιών, ειδικές τιμολογήσεις και ανταγωνιστικές πληροφορίες οι οποίες 

είναι εύκολα προσβάσιμες από τους μετακινούμενους πωλητές.14 

Τα εργαλεία Αυτόματης Υποστήριξης Πωλήσεων δίνουν στους πωλητές τη δυνατότητα 

να βρουν νέες ευκαιρίες, να καταχωρήσουν παραγγελίες, να ελέγξουν τα αποθέματα και 

να κάνουν διαχείριση εξόδων μέσω ενός και μόνο δικτυακού interface (του PC ή του 

handheld τους), 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα - χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

προσωπικό υποστήριξης. Τα στελέχη πωλήσεων μπορούν να παρακολουθήσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την απόδοση των τμημάτων τους και να εντοπίσουν τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται. Με λίγα λόγια, οι πωλητές μπορούν να διαθέτουν περισσότερο 

χρόνο για να κάνουν πωλήσεις και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, ενώ τα 

στελέχη μπορούν να επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και να μην 

αναλώνονται σε γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες. Κάθε εταιρία πρέπει να 

προβληματίζεται με τα εξής ερωτήματα :

• Είναι δύσκολο να παρέχεται στην ομάδα πωλήσεων άμεση πληροφόρηση 

σχετικά με τους πελάτες;

• Η ομάδα πωλήσεων δυσκολεύεται να ολοκληρώσει και να ανανεώσει τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητές της;

• Υπάρχει ανησυχία για την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν σε νέες 

πωλήσεις;

• Ενδιαφέρει ο χρόνος απόκρισης σε πληροφορίες που αφορούν σε νέες πωλήσεις;

14. Kwok, Κ. Υ. 1995, «Total control methodology (TCM): integration of isolated quality 
tools for an effective control and improvement system», City University of Hong Kong, 
Hong Kong.



6.13 Τι είναι τι αυτόιιατιι υποστήριξη στελεγών πωλιίσεων ;

Με τη βοήθεια της αυτοματοποίησης των πωλήσεων, μπορείτε να προβλεφθούν, να 

εντοπιστούν και να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι παραγγελίες, να γίνει ανάλυση 

πωλήσεων και ανταγωνιστικών τάσεων, διαχείριση κύκλων πωλήσεων και επικοινωνία 

με αντιπροσώπους πωλήσεων τόσο στο γραφείο όσο και στο δρόμο. Αυτές οι υπηρεσίες, 

γνωστές με τη γενική ονομασία Αυτόματη Υποστήριξη Στελεχών Πωλήσεων (SFA - 

Sales Force Automation), χρησιμοποιούν τεχνολογία βασισμένη στο Ίντερνετ για να 

μειώσουν το διαχειριστικό βάρος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα της ομάδας 

πωλήσεων. Αλλά πώς η SFA μπορεί να βοηθήσει την ομάδα πωλήσεών να στοχεύει στις 

ισχυρότερες πληροφορίες, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πληροφορίες σχετικά με 

τους πελάτες και να αυξάνει τα επιτυχημένα τηλέφωνα πωλήσεων ;

Η αυτοματοποιημένη υποστήριξη πωλήσεων (SFA) μπορεί να βοηθήσει τους πωλητές 

να χειριστούν τους πελάτες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της πώλησης, από την αρχική 

προσέγγιση μέχρι την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Οι SFA λύσεις παρέχουν στους 

πωλητές εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας και χρονοδιαγραμμάτων, ενοποίηση με τις 

λειτουργίες εκτέλεσης παραγγελιών, πληροφορίες για προϊόντα και ανταγωνιστές καθώς 

και υποστήριξη μετά την πώληση.

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή να τυποποιήσει τις διαδικασίες και 

τα εργαλεία πωλήσεων ώστε να παρέχει μια σταθερού επιπέδου εξατομικευμένη εμπειρία 

πώλησης στον πελάτη μέσω διάφορων τρόπων επικοινωνίας, όπως το web, το τηλέφωνο 

και το e-mail. Τέλος, τα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για να 

παρακολουθούν τους πωλητές και την απόδοση της γραμμής παραγωγής.

Βασικά στοι/εία Αυτόιιατικ Υποστήριξης Πωλήσεων:

• Πρόσβαση στο Ίντερνετ για τη λήψη πληροφοριών και εγγράφων οπουδήποτε,

οποτεδήποτε

• Πλήρη εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας, πληροφοριών και λογαριασμών

• Γρήγορη διανομή των κοινών πληροφοριών πωλήσεων

• Επεκτασιμότητα για την υποστήριξη αναπτυσσόμενων ομάδων

• Εργαλεία για ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων και ζήτησης

• Βελτιωμένη ποιότητα και συνέπεια δεδομένων

• Εύκολη διαχείριση και διασύνδεση

• Έγκαιρη μέτρηση και αναφορά ατομικών στόχων πωλήσεων



Τα οφέλη των λύσεων Αυτόματης Υποστήριξης Πωλήσεων (SALES FORCE 

AUTOMATION - SFA) περιλαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση σε στοιχεία πελατών, 

πρόσθετα κανάλια πωλήσεων, βελτιωμένη διαδικασία πώλησης και αυξημένη 

ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών.

1. Ευκολότερη πρόσβαση σε στοιγεία πελατών:

Καθώς η πελατειακή βάση διευρύνεται, η εταιρία μπορεί να συλλέγει και να οργανώνει 

δεδομένα σχετικά με τους πελάτες, όπως αγοραστική συμπεριφορά, αγοραστικές 

συνήθειες και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αγορές. Η SFA παρέχει στην ομάδα 

πωλήσεών πληροφορίες για τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που βοηθά την 

εταιρία να προσδιορίσει τις αγοραστικές συνήθειές τους και να επενδύσει σε αυτές.

2. Πρόσθετα κανάλια πωλήσεων :

Εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια πωλήσεων -τηλέφωνο, φαξ και πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφές- μια SFA λύση βασισμένη στο Ίντερνετ δημιουργεί νέους δρόμους που 

οδηγούν τους πωλητές στους πελάτες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι βασισμένες 

στο Ίντερνετ επικοινωνίες, όπως τα chat rooms, τα message boards και οι κινητές 

επικοινωνίες όπως οι personal digital assistants. Αυτά τα νέα κανάλια ενισχύουν την 

ικανότητα της ομάδας πωλήσεων να πραγματοποιήσει διασταυρούμενες πωλήσεις και 

μπορεί να συμβάλει στο ταχύτερο κλείσιμο συμφωνιών.

3. Βελτιωμένη διαδικασία πώλησης:

Μια SFA λύση βοηθά τους πωλητές να είναι πιο αποτελεσματικοί στις πωλήσεις. Οι 

ομάδες πωλήσεων που διαθέτουν δυναμικά παραγόμενες, ενημερωμένες προς όφελος 

των πελατών πληροφορίες για προϊόντα μπορούν να προσαρμόσουν τις προτάσεις τους 

και να αυξήσουν τις πιθανότητες να κλείσουν τη συμφωνία.

4. Αυξημένη ικανοποίηση και αωοσίωση πελατών

Η SFA δεσμεύει τις ομάδες πωλήσεων σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση που μπορεί να 

τις βοηθήσει να προσδιορίσουν και να εξυπηρετήσουν τους πιο επικερδείς πελάτες και 

τις καλύτερες πληροφορίες.



6.14 Η ΘΕΩΡΙΑ TOY ERM

Προσαρμόζοντας το Web στο ERM

Η μεγάλη επανάσταση στον τομέα του CRM τα τελευταία χρόνια είναι η ανάπτυξη του 

Internet και του Web. To Internet έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι 

εταιρίες επιδιώκουν να βελτιώσουν τις πελατειακές σχέσεις τους, τόσο από την πλευρά 

των πωλήσεων (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο - e business) όσο και από την πλευρά της 

επικοινωνίας. Το πρόβλημα όμως, είναι ότι στην αγορά σήμερα, υπάρχουν πολύ λίγες 

εφαρμογές του CRM και Enterprise relationship mangement (ERM - Διαχείριση 

Επιχειρηματικών Σχέσεων).15

To CRM ασχολείται με το e - business και το Web με έναν περιφερειακό και 

αποσπασματικό τρόπο, ενώ το ERM τοποθετεί το Web στην «καρδιά» της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος του. Καθώς το Internet γίνεται το κυρίαρχο κανάλι 

αμφίδρομης επικοινωνίας μιας επιχείρησης με τον πελάτη, ο τρόπος των απευθείας 

επαφών μεταξύ τους θα υποστεί κάποιες βασικές αλλαγές. Οι δυνατότητες ευρείας 

κατανομής των πληροφοριών και οι προοπτικές εξατομικευμένης επικοινωνίας, 

συνδυαζόμενες με το Web, θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να επικοινωνούν 

συχνότερα, πιο ενεργά και αποτελεσματικά με τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς 

πελάτες τους. Η αυξημένη διαδραστικότητα στις επαφές θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 

σε ολόκληρη τη διαδικασία της διαχείρησης πελατών, ιδιαίτερα σε σχέση με το 

περιβάλλον Business to- business (Β2Β).

Είδη ηλεκτρονικών αγορών

Οι κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών, διαμορφώνονται σύμφωνα με τους εξής 

παράγοντες: α) σε ποιους απευθύνονται, β) τη φυσιογνωμία τους και γ) το 

επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο στηρίζονται, κριτήριο που παρουσιάζει αυξημένο 

ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα.

Με βάση το σε ποιους απευθύνονται (Κατηγορίες Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου):

B2C: Επιχείρηση προς καταναλωτή
Αυτή η μορφή ηλεκτρονικών αγορών περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, όλες ή μερικές από 
τις παρακάτω δραστηριότητες:
:: Ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση.

15. Mizuno, S., 1988, «Management for Quality Improvement: The 7 New QC Tools, 
Productivity Press, Boston, ΜΑ»



:: Ηλεκτρονική υποστήριξη πωλήσεων.
:: Ηλεκτρονική πώληση πληροφοριών.
:: Ηλεκτρονική πώληση προϊόντων.
:: Ηλεκτρονική πώληση υπηρεσιών.
:: Ηλεκτρονική ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Β2Β: Επιχείρηση προς επιχείρηση
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αγορών μεταξύ επιχειρήσεων είναι τα 
εξής:
:: Εγκαθίδρυση αρχικής επαφής μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.
:: Διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των εμπορικών συναλλαγών.
:: Καταμεριζόμενες επιχειρηματικές διαδικασίες.
:: Διαχείριση της φυσικής διανομής των προϊόντων.
:: Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής.
:: Δημιουργία "Ιδεατών" επιχειρήσεων.

C2C: Καταναλωτής προς καταναλωτή (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μικρές αγγελίες, 

κ.ά.).

G2C: Κράτος προς πολίτη-καταναλωτή (ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, 

προμήθεια των κατάλληλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κ.ά.).

G2B: Κράτος προς επιχείρηση (φορολογία, δημόσιες προμήθειες, εισαγωγές - 

εξαγωγές μέσω τελωνείων, κ.ά.).

Ειδικότερα για τις Β2Β ηλεκτρονικές αγορές, έχουμε και την ακόλουθη διαφοροποίηση:

Με βάση τη φυσιογνωμία τους:16

Οριζόντιες-Κάθετες: Οι ηλεκτρονικές αγορές διακρίνονται σε οριζόντιες, όπου 

συμμετέχουν εταιρίες ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους και κάθετες, όπου 

συμμετέχουν εταιρίες από συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας.

Δημόσιες-Ιδιωτικές: Οι δημόσιες είναι ανοικτές σε όλους, οι ιδιωτικές αφορούν μόνο 

κλειστές ομάδες εταιριών.

Σκοπό που εξυπηρετούν: Δηλαδή αν αποτελούν επέκταση μιας επιχείρησης και αν 

έχουν ως στόχο την παραγωγή οφέλους για αυτή την επιχείρηση και μόνο (σε αυτήν την 

περίπτωση θεωρούνται ως επένδυση IT και αποτελούν προέκταση του τμήματος αγορών 

ή/ και πωλήσεων της εταιρίας για συναλλαγές μέσω του internet) ή αν αποσκοπούν,

16. John Macdonald, Chairman of John Macdonald Associates Ltd (international TQM 

consultants) «Quality in Retail and Distribution»



ως επιχειρηματική οντότητα, στο να παράγουν κέρδος.

Φάσμα υπηρεσιών: Άλλες έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση όλου του φάσματος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ άλλες διαθέτουν μόνο μία συγκεκριμένη υπηρεσία 

(logistics, billing, auctions κ.λπ.).

Με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο:

Σύμφωνα με την πλευρά της επιχειρηματικής οντότητας που δημιουργεί την ηλεκτρονική 

Β2Β αγορά και καλεί τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή, οι αγορές διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:

Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven), όπου η ηλεκτρονική αγορά 

δημιουργείται από ένα αγοραστικό οργανισμό ή ένα συνεταιρισμό (consortium) 

αγοραστών, που προέρχονται συνήθως από τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο και 

προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven), όπου η ηλεκτρονική αγορά 

δημιουργείται από μια εταιρία ή ένα συνεταιρισμό (consortium) προμηθευτών ή 

πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Ανεξάρτητες αγορές (independent), τις οποίες διαχειρίζονται πάροχοι τεχνολογικών 

εφαρμογών (technology providers). Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική αγορά 

δημιουργείται από κάποιον παροχέα τεχνολογικών εφαρμογών για την υλοποίηση και τη 

λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό να προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες σε 

αγοραστές και προμηθευτές αγαθών. Οι ηλεκτρονικές αυτές αγορές παρέχουν υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας στους συμμετέχοντες και λειτουργούν ακολουθώντας το μοντέλο 

ASP (Application Service Provider). To γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 

επιχειρήσεις / συνεταιρισμούς να φιλοξενούν (Hosting) ηλεκτρονικές αγορές των 

προαναφερθέντων τύπων ή ιδιωτικά συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών στις 

υποδομές και εγκαταστάσεις του παροχέα, με πολύ μικρότερο κόστος και χωρίς να 

διαπραγματεύεται η αρτιότητα και η λειτουργικότητα των εφαρμογών. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία αποτελεί δομή που παρέχει ευελιξία και στους αγοραστές και στους πωλητές, 

οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηματικό ρίσκο της υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών 

αγορών, δεν είναι αναγκαίο να επενδύσουν σε δική τους τεχνική υποδομή και ανθρώπινο 

δυναμικό, δεν υφίστανται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης κ.λπ. Παράλληλα, 

έχουν τη δυνατότητα, με συμφέρον τίμημα, να διεκπεραιώσουν εμπορικές συναλλαγές 

ηλεκτρονικά και να απολαμβάνουν όλα τα αναμενόμενα κέρδη από μια τέτοια 

δραστηριότητα. Επιπλέον, από την πλευρά των παροχέων, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν



περιορισμοί για τους πελάτες και σε συνδυασμό με καλή στρατηγική σε επίπεδο 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και οικονομικών απαιτήσεων, η επένδυση καθίσταται 

ελκυστική. Ως εκ τούτου, η μεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

αγορών που λειτουργούν παγκόσμια ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία

npoggpuPLOvrac το Web στο ERM 2

Στο σημερινό περιβάλλον Β2Β πολλοί οργανισμοί θεωρούν ότι η πελατειακή βάση τους 

αποτελείται από σχετικά λίγους αντιπροσώπους των πελατών τους, π.χ. στελέχη 

υπεύθυνα για τις αγορές ή το σχεδίασμά των επιχειρήσεων. Στον κόσμο του Web ο 

αριθμός των «πελατών» θα διευρυνθεί δραματικά, αφού σχεδόν κάθε καταναλωτής 

προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα από τους οργανισμούς των πελατών ενός οργανισμού θα 

έχει άμεση πρόσβαση σ’ αυτόν μέσα από το Internet. Για παράδειγμα, ένας 

αντιπρόσωπος υπολογιστών με πελάτες 2000 επιχειρήσεις θεωρεί ότι τυπικά η 

πελατειακή βάση του αποτελείται από τους 2000 υπεύθυνους αγορών των επιχειρήσεων 

αυτών. Εκμεταλλευόμενος, όμως το Διαδίκτυο και μέσω μιας αποτελεσματικής 

στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου, ο αντιπρόσωπος μπορεί να επεκτείνει τις 

πελατειακές σχέσεις του μέχρι το επίπεδο κάθε μεμονωμένου χρήστη του hardware και 

λογισμικού που πουλά. Ουσιαστικά, η πελατειακή βάση του διευρύνεται από τους 2000 

υπευθύνους αγορών σε δεκάδες χιλιάδες χρήστες υπολογιστών και λογισμικού που 

εργάζονται σε αυτές τις 2000 εταιρίες. Τα οφέλη ου συνδέονται με αυτή τη διεύρυνση 

της πελατειακής βάσης είναι τεράστια. Επικοινωνώντας απευθείας με τον τελικό χρήστη 

των προϊόντων του στις επιχειρήσεις αυτές, ο αντιπρόσωπος των υπολογιστών μπορεί να 

δημιουργήσει σταθερότερους πελάτες και να μειώσει τη δυνατότητα των ανταγωνιστών 

του να εισχωρήσουν στην πελατειακή βάση του.

Επιπλέον, αυτοί οι ισχυρότεροι δεσμοί μπορούν να αυξήσουν τις γνώσεις του 

αντιπροσώπου σχετικά με τις ανάγκες του τελικού χρήστη και να συμβάλουν στη 

δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα απευθύνονται 

αποκλειστικά σ’ αυτόν. Το αποτέλεσμα θα είναι αυξημένα έσοδα, βελτιωμένα περιθώρια 

κέρδους και μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη.

Δυστυχώς, οι συνηθισμένες εφαρμογές του CRM έχουν κτιστεί με βάση την εσωτερική 

δομή του οργανισμού και δε διαθέτουν την προσαρμοστικότητα που χρειάζεται η 

επιχείρηση για την υποστήριξη της εκτεταμένης, αμφίδρομης επικοινωνίας με τον 

πελάτη, που απαιτείται στον κόσμου του Web. Σε αυτό το σημείο οι συνηθισμένες



εφαρμογές CRM πέφτουν θύματα της ίδιας αρχιτεκτονικής τους: μπορούν να 

συνδέσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εσωτερικούς χρήστες αλλά δεν έχουν το 

σωστό εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο συναλλαγών και 

επαφών που δημιουργείται από εκατομμύρια χρήστες που προσεγγίζουν την εταιρία 

μέσα από το Web.

Νέες Web - ανάγκες

Η ικανότητα χειρισμού των επαφών του πελάτη μέσω πολυλειτουργικών τμημάτων ή 

καναλιών είναι πολύ σημαντική για το πραγματικό e - Relationship Management. Με το 

παραδοσιακό CRM είναι πιο συνηθισμένη η διαχείριση της ροής μιας συγκεκριμένης 

λειτουργίας και όχι της αλληλεπίδρασης όλων των στοιχείων της σχέσης αυτής. Το 

παραδοσιακό CRM έχει να κάνει περισσότερο με τη διαχείριση του ιστορικού και των 

συναλλαγών του πελάτη και όχι με τις σχέσεις της επιχείρησης στο σύνολο τους. Τα πιο 

δημοφιλή πακέτα CRM στην αγορά σήμερα, ξεκίνησαν με διαφορετικό προσανατολισμό 

από το σημερινό ERM. Εξ αρχής, ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός τους 

επικεντρώθηκε σε πολύ πιο περιορισμένες εφαρμογές, όπως διαχείριση επαφών, 

αυτοματοποίηση πωλήσεων, έλεγχος τηλεφωνικών κέντρων. Οι εταιρίες ανάπτυξης 

αυτών των προϊόντων βελτίωσαν και αύξησαν τις ικανότητες λειτουργίας και απόδοσης 

τους τα τελευταία χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά έμειναν προσκολλημένες στην αρχική 

αρχιτεκτονική τους. Ο παραδοσιακός κόσμος του CRM είναι προσανατολισμένος στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού και επικεντρώνεται σε περιορισμένα στοιχεία των 

πελατειακών σχέσεων, όπως φαίνεται παρακάτω. Παρ’ όλο που κατά πολλές απόψεις 

είναι επαναστατικό, το ERM αποτελεί μία φυσική και αναμενόμενη προέκταση του 

εξελιγμένου CRM των τελευταίων ετών. Με την εμφάνιση του Internet και του 

ηλεκτρονικού πελάτη, η διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων έχει αλλάξει. Ο 

σημερινός κόσμος, στον οποίο δεσπόζει το Internet, δεν επικεντρώνεται πλέον γύρω από 

το προϊόν, είναι πελατοκεντρικός και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πελατών.

Νέε€ Web - ανάγκες

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ERM είναι η ικανότητα να κάνει διαχωρισμό μεταξύ 

εκείνων των πελατών που είναι κερδοφόροι και εκείνων που δεν είναι με έναν πολύ πιο 

αποτελεσματικό τρόπο που δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε στον κόσμο του CRM. 

Ένα άλλο, μεγάλο πλεονέκτημα του ERM είναι ότι επιδιώκει να συνδυάσει, σε επίπεδο



εφαρμογής, όλους τους τομείς μέσα σε έναν οργανισμό που άπτονται του πελάτη. Η 

αδυναμία των περισσότερων πακέτων CRM να δώσουν λύση στο ζήτημα αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα σημαντικές ελλείψεις στη βελτιστοποίηση των πελατειακών σχέσεων. Όταν 

ένα πωλητής δεν έχει πρόσβαση στο προφίλ ενός πελάτη ή ένας υπάλληλος τηλεφωνικού 

κέντρου στο ιστορικό του προβλήματος ενός πελάτη που βρίσκεται στη γραμμή η εταιρία 

κινδυνεύει να χάσει την ευκαιρία να δημιουργήσει μια διαρκή, στενή πελατειακή σχέση. 

Μια αποτελεσματική λύση ERM εξαλείφει όλα αυτά τα προβλήματα του «παλιού 

κόσμου». Η ικανότητα να καταγράφεται σωστά κάθε πληροφορία που αφορά τον πελάτη 

και να εκτιμάται η απόδοση της επένδυσης για κάθε έναν προσωπικά είναι πολύ βασικά 

ατού του ERM. Η τεχνολογία είναι το «κλειδί» για τη συλλογή αποκρυπτογράφηση και 

αξιοποίηση των σημαντικών πληροφοριών με ένα πιο αποδοτικό τρόπο. Η κατανόηση 

των προτιμήσεων και των αγοραστικών συνηθειών των πελατών είναι ουσιαστική για μια 

επικερδή σχέση μεταξύ αυτών και της επιχείρησης. Οι πολύτιμες αυτές πληροφορίες 

μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, θέτοντας έτσι 

όλους τους υπαλλήλους προ ενός κοινού στόχου. Στο σύστημα αυτό εισρέουν 

πληροφορίες από κάθε ξεχωριστό τμήμα της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης κάθε πελάτη, επειδή η επαφή του με την εταιρία θα γίνεται σε πιο 

προσωπικό επίπεδο και με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

6.15 Οι λειτουρνίεα ενός rΗλεκτρονικού Συστιίαατο£ Ποιότητας”

Παραγωγικότητα και Ποιότητα είναι οι προκλήσεις για τις σύγχρονες Ελληνικές 

επιχειρήσεις. Η Πληροφορική προσφέρει σήμερα τις δυνατότητες να υλοποιηθούν 

διεργασίες με ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο όσο ποτέ. To Internet και τα 

επιχειρησιακά Intranets εξασφαλίζουν ολοκληρωμένες διεργασίες σε όλα τα επίπεδα και 

για όλους τους τομείς της επιχείρησης. Ο παράγοντας Ολική Ποιότητα - Total Quality 

όμως πρέπει να εξασφαλίζεται για όλες τις φάσεις των διεργασιών που αφορούν την 

ανάπτυξη προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Κοινή πεποίθηση των επιτυχημένων εταιρειών είναι ότι οι επιχειρησιακές διεργασίες 

(business processes) πρέπει να υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες της Πληροφορικής 

και των επικοινωνιών σε σημείο που να καλύπτονται όλες οι ανάγκες, όλων των χρηστών 

της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα συνεχώς 

αυξανόμενο πλήθος από εταιρείες που αναζητούν τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών 

τους διεργασιών με απώτερο στόχο την βελτίωση της λειτουργικής τους απόδοσης, και 

συνεπώς, την αύξηση των κερδών τους από την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών



της Πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι επιχειρησιακές διεργασίες αποτελούν την 

ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών 

είναι οι επιτρέπουσες τεχνολογίες (enabling technologies) πάνω στις οποίες βασίζεται ο 

αυτοματισμός των επιχειρησιακών διεργασιών. Αυτό που δένει τις επιχειρησιακές 

διεργασίες με τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, με τρόπο κατανοητό και εύχρηστο από 

το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, είναι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

(Quality Management System - QMS) της επιχείρησης. Το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ) της εταιρείας είναι απλά το δικό της σύστημα διαχείρισης και 

διοίκησης, η "χρυσή της βίβλος".

Μία απλή αξιολόγηση των σύγχρονων εταιρειών, αλλά και των τεχνολογικών τάσεων 

της εποχής μας, επιτρέπει την αναγνώριση των ακολούθων θεματικών περιοχών 

τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών :

• Η επιχειρησιακή βάση δεδομένων, είτε κεντρική είτε κατανεμημένη

• Το περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου

• Το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα (Integrated Business System)

• Πιθανώς, συστήματα πραγματικού χρόνου (real time systems) για το έλεγχο 
των παραγωγικών τομέων μίας επιχείρισης (SCADA, Production Control 
Systems, κλπ.)

• Πιθανώς, συστήματα ανάπτυξης λογισμικού, συστήματα γεωγραφικών 
πληροφοριών, συστήματα σχεδίασης, κ.α. (CASE, GIS, CAD, etc.)

• Συστήματα διαχείρησης πληροφοριών και πόρων - Assets & Information 
Management (AIM)

Οι τεχνολογίες των διαδικτύων (Internet technologies) είναι ο ιστός εκείνος που 

περιβάλλει όλες τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών παρέχοντες 

στους χρήστες των τεχνολογιών αυτών ένα "παράθυρο" προς τον έξω κόσμο (Internet), 

αλλά και πρόσβαση στις πληροφορίες ενδοεπιχειρησιακά (Intranet). Ο εξωτερικός 

κόσμος μιας επιχείρησης είναι απλά οι πληροφορίες της εταιρείας στις οποίες έχουν 

πρόσβαση όλοι οι τωρινοί, αλλά και υποψήφιοι πελάτες της επιχείρησης (public domain 

information). Αντίθετα, ο εσωτερικός κόσμος μίας επιχείρησης είναι οι πληροφορίες στις 

οποίες έχουν πρόσβαση μόνο το ανθρώπινο δυναμικό αυτής. Η τυποποίηση και η ανάγκη 

για ανοικτά πληροφοριακά συστήματα οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις σε ένα μικρό 

αριθμό από προμηθευτές ή στην δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών. Στο ανωτέρω



μοντέλο των τεχνολογιών Πληροφορικής, φαίνονται κάποιες "κλασσικές" επιλογές σε 

τεχνολογίες Πληροφορικής (IT market leaders). Προμηθευτές όπως η Microsoft για 

αυτοματισμό γραφείου, η Oracle για βάσεις δεδομένων και περιβάλλοντα ανάπτυξης 

λογισμικού, η SAP για ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα, η ΑΒΒ σε συστήματα 

SCADA και η Intergraph σε συστήματα για τον χώρο του Technical Computing και 

διαχείρησης πληροφοριών (Assets & Information Management), έχουν κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των πελατών, καθώς και ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Είναι προφανές, 

λοιπόν, ότι η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί σωστές τεχνολογικές επιλογές και ένα ΣΔΠ 

που να περιγράφει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των επιλεχθέντων 

τεχνολογιών στην διεργασία παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης προϊόντων της εταιρείας. 

Μόνο έτσι θα επιτευχθούν πραγματικές βελτιώσεις στα οικονομικά μεγέθη της 

επιχείρησης.Η σύγχρονη επιχείρηση αναζητά, αποθηκεύει και παράγει αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά με τα έργα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Καθ’ όλο τον κύκλο ζωής στη παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξης προϊόντων, δηλαδή, 

από την σύλληψη ενός έργου μέχρι την διάθεση του τελικού προϊόντος ή την παροχή της 

υπηρεσίας, παράγονται, μετατρέπονται, διαγράφονται και χρησιμοποιούνται 

πληροφορίες. Η αξία των πληροφοριών σε μία επιχείρηση είναι ανεκτίμητη. Είναι 

πραγματικά οι πιο σημαντικοί της πόροι. Το σύγχρονο επιχειρησιακό όραμα είναι η 

επιχείρηση που αφομοιώνει εύκολα τις πληροφορίες και που αντιδρά γρήγορα στην 

αγορά που εξυπηρετεί με βάση τις πληροφορίες αυτές. Υιοθετώντας αυτό το όραμα, οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ευελιξία μιας Μικρό-Μεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) 

και την εμβέλεια, καθώς και τις προσβάσεις που διαθέτουν οι πολυεθνικές εταιρείες. 

Συνεπώς, οι πληροφορίες είναι ανεκτίμητοι πόροι (assets), που είναι εξίσου σημαντικοί 

σε αξία με το ανθρώπινο δυναμικό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τα προϊόντα της 

εταιρείας. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών είναι η βασική λειτουργία που 

προσφέρει ένα σύστημα Assets & Information Management (AIM), καθώς επίσης και 

την δυνατότητα υλοποίησης του ΣΔΠ, σε απόλυτη συνεργασία με τους συγγενείς χώρους 

(Office Automation, RDBMS, Intergrated Business Systems, Technical Computing 

Applications, Real Time Systems) του ανωτέρω IT μοντέλου σε επίπεδα LAN/WAN.Oi 

εξελίξεις στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών προσφέρει την 

δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά δεδομένα. To World Wide Web (WWW), για 

παράδειγμα, έχει τεράστιες ποσότητες από πληροφορίες. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι 

οι μεγάλες ποσότητες από πληροφορίες μπορούν να είναι εξίσου επιζήμιες για την



επιχείρηση όσο και η έλλειψή τους. Η διάχυση των πληροφοριών και η πρόσβαση σε 

αυτές είναι πρωταρχικής σημασίας, που όμως απαιτεί τον προσδιορισμό και τον 

σχεδίασμά για τις μετακινήσεις των πληροφοριών (Workflow), μέριμνα για την 

διαδικτύωση (περιλαμβάνοντας το Internet και το Intranet), σχεδίασμά για τις 

μεταλλάξεις και μεταπτώσεις των δεδομένων, αντικειμενοστραφής αντιμετώπισης των 

δεδομένων και ακόμα, αποδοτικές εκτυπώσεις και εμφανίσεις των δεδομένων.

Η διαχείριση των δεδομένων στα έγγραφα ήταν πάντα μία δύσκολη εργασία. Μία 

εργασία που ουδέποτε ήταν μέσα στις βασικές διεργασίες του ανθρώπινου δυναμικού, 

αλλά απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων όλων των στελεχών της εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον από που 

προήλθαν τα έγγραφα και που κατέληξαν. Τα έγγραφα, τα δεδομένα σε ηλεκτρονική 

μορφή που αναπτύσσονται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς, η διεθνοποίηση της 

αγοράς, η απαίτηση των αγοραστών για προϊόντα υψηλής ποιότητας σε μικρότερο χρόνο 

παράδοσης και χαμηλό κόστος καθιστούν την διαχείρησης των πληροφοριών μία 

πρόκληση για την κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Αυτό που απαιτείται είναι η ενδυνάμωση 

του ανθρώπινου δυναμικού για να λαμβάνονται οι αποφάσεις βάσει πληροφοριών και η 

απελευθέρωση τους από την περιττή και χρονοβόρα γραφειοκρατία. Έτσι μόνο θα 

αποκτηθεί επιχειρησιακό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Άρα απαιτείται η 

συστηματική και υπεύθυνη διαχείριση των πληροφοριών και όχι απλώς διαχείριση 

εγγράφων. Ως εκ τούτου, η αναφορά σε συστήματα AIM, θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο 

ότι δεν αφορά απλή διαχείριση εγγράφων, που είναι όντως ή άλλως πληροφορία που δεν 

έχει δομή (unstructured), αλλά διαχείριση δομημένων πληροφοριών (structured). 

Δομημένες πληροφορίες για παράδειγμα αποτελούν μία κατασκευαστική μελέτη που 

περιέχει όχι μόνο την πληροφορία και το συσχετισμό μεταξύ των "έξυπνων" σχεδίων 

ενός μελετητή που έχουν αναπτυχθεί στο σύστημα CAD, αλλά και τις προδιαγραφές για 

την κατασκευή που έχουν αναπτυχθεί στο κειμενογράφο (Word Processor), τον χάρτη 

του GIS που θα γίνει η κατασκευή, τον πίνακα υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί από 

την βάση δεδομένων, την κοστολόγηση που έχει γίνει σε κάποιο spreadsheet, την 

ενημέρωση των πινάκων υλικών αποθήκης που περιέχονται στο Integrated Business 

System, κλπ. Πρόσβαση και διακίνηση τέτοιου είδους πληροφοριών είναι πλέον εφικτή 

σε επίπεδο LAN/WAN με εργαλεία όπως τους γνωστούς Web Browsers, και "plug-ins" 

για πρόσβαση σε έξυπνα γραφικά (π.χ. Active CGM format). Αποτέλεσμα: η πρόσβαση 

και διαχείριση οιασδήποτε πληροφορίας (έγγραφα, γραφικά και ψηφιακά αρχεία, κλπ.)



σε επίπεδο LAN/WAN. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης του ανωτέρω μοντέλου 

και συστήματος αποτελεί η επιχείρηση Deutsch Bahn (η εταιρεία Διαχείρισης του 

Σιδηροδρομικού Δικτύου της Γερμανίας), όπου διεργασίες που βασίζονται σε 

περιβάλλοντα Intergraph AM/FM/GIS, SAP και AIM, οδηγούν την εταιρεία σε νέα και 

βελτιωμένα επίπεδα παραγωγικότητας και αυτοματισμού διεργασιών.

Η διαχείριση των πληροφοριών επιτυγχάνεται με την ύπαρξη μηχανισμών για την 

καταγραφή, δημιουργία, μεταβολή, διαγραφή και πρόσβαση σε κάθε μορφή 

πληροφορίας της επιχείρησης. Απαιτεί την αναζήτηση και ανάκτηση της πληροφορίας σε 

μορφή ευανάγνωστη και εύχρηστη για τους χρήστες της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης 

της πληροφορίας πρέπει να αισθάνεται ότι η ποιότητα και η αξιοπιστία της πληροφορίας 

είναι εκείνη που απαιτείται και ότι έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο "φιλτράρισμα" στην 

πληροφορία για να φθάσει μόνο αυτό που ζητείται, και τίποτε παραπάνω. Συνεπώς, 

απαιτείται μία υποδομή που θα επιτρέπει την διαχείριση των επιχειρησιακών 

πληροφοριών, κάτι που θα συντελέσει τα μέγιστα για την αύξηση της κερδοφορίας της 

εταιρείας. Η καινοτομία είναι από τα βασικά συστατικά της ολικής ποιότητας και στην 

σύγχρονη επιχείρηση ερμηνεύεται με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που 

εκμεταλλεύονται, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, τις τεχνολογίες της εποχής. Σημαίνει 

όμως και την δυνατότητα των προϊόντων να ακολουθούν τις όποιες εξελίξεις 

(μετατρεψιμότητα), τόσο στα περιβάλλοντα λειτουργίας τους, όσο και στις αλλαγές των 

επιχειρησιακών κανόνων (business rules). Έχοντας σαφείς στόχους πλέον, η πρόκληση 

για την κάθε εταιρεία, που επιδιώκει να παίξει ένα πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια 

αγορά, είναι να χρησιμοποιήσει όλες τις αποδεδειγμένες αρχές της ολικής ποιότητας και 

για την ανάπτυξη προϊόντων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως εκ τούτου, κερδίζουν οι 

εταιρείες με τον σχεδίασμά και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΠ), που να βασίζεται στις προαναφερθείσες αρχές. Το 

πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός μοντέλου 

διεργασιών (process model), το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της εταιρείας. 

Η χρήση μεθόδων, όπως η παγκοσμίως γνωστή μέθοδο SADT (System Analysis and 

Design Technique), κρίνεται απαραίτητη για την σωστή περιγραφή των διεργασιών. Με 

βάση το μοντέλο διεργασιών, αλλά και έχοντας ως γνώμονα τις απαιτήσεις του προτύπου 

ISO 9001, προκύπτουν οι διαδικασίες, τα πρότυπα, καθώς και οι απαραίτητοι ρόλοι, που 

θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία της παραγωγής. Οι διαδικασίες και τα πρότυπα 

πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις επιλεχθείσες μεθοδολογίες ανάπτυξης



προϊόντων και παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Τα πρότυπα στα οποία γίνονται συχνές 

αναφορές από τις σχετικές διαδικασίες, προκαθορίζουν το περιεχόμενο των παραδοτέων 

και αντανακλούν τα εξερχόμενα των εργαλείων ανάπτυξης και παροχής. Οι λειτουργίες 

ενός "ηλεκτρονικού ΣΔΠ" διασφαλίζουν την συμμόρφωση του προσωπικού στις 

διαδικασίες της εταιρείας και ταυτόχρονα παρέχουν την απαιτούμενη ορατότητα στην 

διοίκηση να παρακολουθεί τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής. Το ηλεκτρονικό ΣΔΠ 

έχει την δυνατότητα της σύνδεσης της διαχείρισης των πληροφοριών με τα στελέχη της 

εταιρείας. Η απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού από τις χρονοβόρες 

"χειρονακτικές" διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων και δεδομένων επιτρέπει τη 

αφοσίωσή τους στον σωστό σχεδίασμά των σωστών προϊόντων. Το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ) εξελίσσεται όπως το κάθε σύστημα που θέλει να 

επιβιώσει. Είναι πολύ σημαντικό το ΣΔΠ να αντανακλά τωρινές μεθόδους ανάπτυξης, 

αλλά και τρόπους λειτουργίας της εταιρείας, αλλιώς θα παρακαμφθεί από την ίδια την 

παραγωγή. Άρα, η συνεχής εξέλιξη του ΣΔΠ είναι απαραίτητη, όπως και η συνεχής 

συνεισφορά όλων των εργαζομένων στην διαμόρφωση του ΣΔΠ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται και η συνεχής βελτίωση (kaizen) που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

ολικής ποιότητας. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποτελούν όχι μόνο ένα όραμα, αλλά και 

στρατηγικό στόχο της κάθε σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης

6.16 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΓΟΜΪΚΑΙ 
ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η δεκαετία που τρέχει χαρακτηρίζεται από ραγδαίες οικονομικές και πολιτικές 

εξελίξεις και από συνεχή αύξηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων. Για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων σε αυτό το νέο περιβάλλον, η φιλοσοφία της Ολικής 

Διοίκησης της Ποιότητας (TQM) και τα εργαλεία των logistics θα πρέπει να τύχουν 

έγκαιρης υιοθέτησης και ευρείας χρήσης. Ο logistician καλείται πλέον να έχει ένα 

ηγετικό ρόλο σε όλες τις προσπάθειες «ταυτόχρονης ανάπτυξης» (concurrent 

engineering) νέων προϊόντων, βελτιστοποίησης της σχεδίασης, βελτίωσης της ποιότητας, 

υποστήριξης του πελάτη και τεχνικής υποστήριξης17.

17. Kwok, Κ.Υ. 1995, «Total control methodology (TCM): integration of isolated quality 
tools for an effective control and improvement system», City University of Hong Kong, 
Hong Kong.



Θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και 

εφαρμογής Ολικής Διοίκησης (Διαχείρισης) της Ποιότητας (TQM). Χρησιμοποιώντας 

την φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της Ολικής Διοίκησης της Ποιότητας (TQM), θα 

είναι δυνατόν να συμβάλλει καθοριστικά στη Διασφάλιση της Επιχειρησιακής 

Απόδοσης.

Τα logistics και το ΤΟΜ

Τα logistics και το TQM έχουν αρκετά κοινά στοιχεία και μία φυσική συσχέτιση. Τα 

logistics έχουν πολλούς ορισμούς αλλά ο σημαντικός σκοπός των logistics είναι, όπως 

και του TQM, η ικανοποίηση του πελάτη. Είτε αυτό σημαίνει την ανταπόκριση στους 

στόχους της επιχειρησιακής ετοιμότητας (defense logistics) είτε αυτό σημαίνει την 

έγκαιρη παράδοση ενός προϊόντος ή την παροχή μίας υπηρεσίας (commercial logistics), 

ο logistician επικεντρώνεται στην άμεση ικανοποίηση του πελάτη. Ο logistician συνεχώς 

προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας, καταβάλλοντας 

συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της σχεδίασης, βελτιστοποιώντας συνεχώς τις τεχνικές 

και τις διαδικασίες των logistics, μεριμνώντας για την ύπαρξη της κατάλληλης 

ποσότητας, των κατάλληλων εφοδίων και Υλικών, στον κατάλληλο τόπο με τον 

κατάλληλο τρόπο εξασφαλίζοντας συγχρόνως και το οικονομικότερο κόστος χρήσης 

(LCC).

Τα εργαλεία των logistics όπως η συντήρηση (maintenance), η εκπαίδευση (training), η 

τεκμηρίωση (documentation), η εφοδιαστική υποστήριξη (supply support), οι μεταφορές 

(transportation), τα εργαλεία τεχνικής υποστήριξης (support equipment) και οι 

εγκαταστάσεις (facilities) συσχετίζονται με τις βασικές αρχές του TQM περί 

υποστήριξης του πελάτη (customer support).

Επιπλέον, τα εργαλεία των logistics όπως η αξιοπιστία (reliability), η συντηρησιμότητα 

(maintainability), το ανθρώπινο δυναμικό/ έμψυχο υλικό (manpower) και η 

μηχανογραφική υποστήριξη (computer resources) συσχετίζονται με τις βασικές αρχές 

του TQM περί ανάπτυξης και σχεδίασης νέων προϊόντων.

Τα logistics χρησιμοποιούν συστηματικά, ολοκληρωμένα, συνεπή και αποτελεσματικά 

εργαλεία για την ικανοποίηση του πελάτη. To TQM παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον 

για την επίτευξη μίας αποτελεσματικής διοίκησης. Τα logistics δίνουν έμφαση στην 

ετοιμότητα με τον οικονομικότερο τρόπο. To TQM περιορίζει την χρόνια σπατάλη 

υλικών και πόρων. Τα logistics συσχετίζονται σχεδόν με κάθε διαδικασία και κατανοούν



την σημασία της συνεργασίας με τις πηγές προμήθειας. To TQM ενθαρρύνει την 

συνεργασία με τους προμηθευτές και την βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Τα 

logistics δίνουν έμφαση στις σχέσεις με τους πελάτες (οι σχέσεις αυτές εξαρτώνται 

άμεσα από την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση, την δυνατότητα συντήρησης, το υπάρχον 

προσωπικό και τις εγκαταστάσεις).

Τα logistics χρησιμοποιούν της ανάλυση (LSA) για την συνεχή βελτίωση. To TQM 

δημιουργεί ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης. Τα logistics επηρεάζουν την σχεδίαση 

δίδοντας έμφαση στην αξιοπιστία, στην συντηρησιμότητα και στην ικανότητα 

υποστήριξης αξιοποιώντας τον καλύτερο συνδυασμό τεχνολογίας & υλικοτεχνικής 

υποδομής. To TQM αναγνωρίζει την ποιότητα σαν στοιχείο της ανάπτυξης. Τα logistics 

παρέχουν συνεχή τεχνική εκπαίδευση για όλους. To TQM συνεχώς παρέχει εκπαίδευση 

και επιμόρφωση. Τα logistics δίνουν έμφαση στην μείωση του κόστους χρήσης (LCC) με 

την εισαγωγή βελτιώσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη. To TQM κατευθύνει τις 

μακροπρόθεσμες προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης με στόχο την πρόληψη. Τέλος, τα 

logistics δίνουν έμφαση στις ολοκληρωμένες προσπάθειες όλων ενώ το TQM ενθαρρύνει 

την ομαδική εργασία.

6.17 BENCHMARKING” ; ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 500 π.Χ. ένας Κινέζος στρατηγός, ο Sun Tzu έγραψε ότι «όταν γνωρίζεις καλά τον 

εχθρό σου και τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι το αποτέλεσμα εκατό μαχών». 

Η άποψη αυτή θα μπορούσε να εφαρμοσθεί με επιτυχία και στο σημερινό κόσμο των 

επιχειρήσεων και εκφράζει την αρχή του “Benchmarking”.

To “Benchmarking” ή Συγκριτική Επιχειρηματική Αξιολόγηση όπως μεταφέρεται ο όρος 

στα ελληνικά, αφορά την υιοθέτηση της γενικότερης φιλοσοφίας της Καινοτομίας 

(Innovation) και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), αφού 

αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία τους.

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, ακόμη και μεταξύ 

ανταγωνιστών, με στόχο τη βελτίωση σημαντικών επιχειρησιακών πρακτικών, 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από ένα αυξανόμενο αριθμό μεγάλων εταιρειών.



To “Benchmarking” απαλλάσσει μια επιχείρηση από τον παλιό τρόπο μάθησης “δοκιμή 

και σφάλμα”, ο οποίος συχνά οδηγεί σε πισωγυρίσματα και επαναλήψεις. Το 

“Benchmarking” βοηθά στο να κάνεις πράγματα καλύτερα και γρηγορότερα.

Η επιχείρηση που εγκαθιστά και διατηρεί ένα “μάτι παρακολούθησης” ολόκληρου του 

κόσμου, μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στις μεταβλητές και τις μελλοντικές ανάγκες 

των πελατών της.

Παρακάτω, θα αναλυθεί η έννοια του “Benchmarking” και το πώς αυτό εφαρμόζεται 

στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Αρχικά θα αναφερθεί ο ορισμός του 

“Benchmarking”, καθώς και οι σκοποί και τα βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι κύριες κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το 

“Benchmarking” και θα εξετασθούν οι τρόποοι με τους οποίους αυτό εφαρμόζεται, από 

τότε που η έννοια του εμφανίσθηκε στην βιβλιογραφία, μέχρι και σήμερα, ενώ τέλος θα 

παρουσιασθεί συνοπτικά η διαδικασία με την οποία η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Τι είναι το “Benchmarking” (Ορισιιός).

Η λέξη “Benchmarking” πηγάζει από την ορολογία των τοπογράφων και σημαίνει 

τη μέτρηση των υψομετρικών διαφορών των λόφων.

Στον επιχειρηματικό κόσμο Benchmarking (Συγκριτική Επιχειρηματική 

Αξιολόγηση) σημαίνει πάλι μέτρηση. Είναι η συνεχής και συστηματική διαδικασία 

μέτρησης και σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών μιας επιχείρησης ως 

προς τις ανταγωνιστικές εταιρίες και τις εταιρίες που αναγνωρίζονται ως ηγέτες στον 

κλάδο τους. 18
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Στην διεθνή βιβλιογραφία, η συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και 

επιδόσεων των επιχειρήσεων ή των εθνικών κοινωνιών - κρατών μεταξύ τους 

ονομάσθηκε Benchmarking. Ορίσθηκε ως : «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία 

σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των 

"καλύτερων του κόσμου " με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά 

να τα ξεπεράσουν».

Είναι επομένως η διαδικασία συνεχούς σύγκρισης και μέτρησης σε σχέση με 

άλλες επιχειρήσεις οπουδήποτε στον κόσμο, προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες 

για τις φιλοσοφίες, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα μέτρα που θα βοηθήσουν την κάθε 

επιχείρησή να καταστρώσει συγκεκριμένα σχέδια δράσης για να βελτιώσει την απόδοσή 

της.

Ο όρος “Benchmarking”, που στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα 

αναφέρεται ως Συγκριτική Επιχειρηματική Αξιολόγηση, αναφέρεται στον έλεγχο ή τη 

σύγκριση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας σαν δείκτες τις 

επιδόσεις άλλων ομοειδών ισχυρότερων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων που 

θεωρούνται ότι ηγούνται (leaders) σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Συγκριτική Επιχειρηματική Αξιολόγηση (Benchmarking), αποτελεί μια 

διαδικασία που στοχεύει στη σύγκριση των λειτουργικών, παραγωγικών και 

διαδικαστικών δεδομένων της επιχείρησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων ομοειδών ή 

μη, ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων.

Σε γενικές γραμμές ο όρος Συγκριτική Επιχειρηματική Αξιολόγηση 

(Benchmarking), αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο δείχνει σε κάθε επιχείρηση τον τρόπο 

με τον οποίο θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τα τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τις 

διαδικασίες και πως θα βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Αποτελεί δηλαδή ένα εργαλείο να βελτιώσει η κάθε επιχείρηση την παραγωγικότητά 

της, να αυξήσει τις πωλήσεις της ή να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικές διαδικασίες 

διοίκησης (management).

1.2. Σκοποί και Βασικά γαρακτηριστικά στοιγεία του “Benchmarking”.

Όπως προαναφέρθηκε, το benchmarking είναι η συνεχής και συστηματική διαδικασία 

μέτρησης και σύγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών μιας επιχείρησης ως



προς τις ανταγωνιστικές εταιρίες και τις εταιρίες που αναγνωρίζονται ως ηγέτες στον 

κλάδο τους. Οι πρακτικές οι οποίες ποσοτικοποιούνται για να παρέχουν τους δείκτες 

μέτρησης (benchmark), αποτελούν τους στόχους, στη βελτίωση των οποίων πρέπει να 

εστιάσει η επιχείρηση. Στόχος είναι η αλλαγή των λειτουργιών μιας εταιρίας με ένα 

δομημένο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ανώτερη απόδοση.

Οι σκοποί του Benchmarking είναι αφενός ο καθορισμός των σταθερών απόδοσης σε 

στρατηγικό επίπεδο και αφετέρου η κατανόηση των καλύτερων πρακτικών λειτουργίας 

σε λειτουργικό ή τακτικό επίπεδο. Στο στρατηγικό επίπεδο, οι σταθερές απόδοσης είναι:

■ η ικανοποίηση του πελάτη

■ η παρακίνηση και ικανοποίηση των εργαζομένων

■ το μερίδιο αγοράς και

■ η απόδοση κεφαλαίων

Σε γενικές γραμμές, με το Benchmarking, μπορούν να ανακαλυφθούν πρακτικές και 

μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση, αλλά έχουν αποδεδειγμένη 

ανώτερη απόδοση σε μια άλλη του ιδίου ή άλλου κλάδου. To Benchmarking περιγράφει 

πως επιτυγχάνεται η εξαιρετική απόδοση. Επειδή το να αντιγράφεις είναι καταστροφή, 

είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή η θεωρία μιας πρακτικής που ακολουθεί μια άλλη 

επιχείρηση. To Benchmarking δεν αποκαλύπτει μόνο ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές, 

αλλά και πως αυτές χρησιμοποιούνται.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το “Benchmarking”, είναι ότι πρόκειται:

■ για συνεχή διαδικασία βελτίωσης,

■ για διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης, αφού περιγράφονται οι 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται, ενώ 

παράλληλα η απόσταση από τις καλύτερες πρακτικές περιγράφεται με αριθμητικά 

δεδομένα,

■ αφορά τόσο προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και μεθόδους - διαδικασίες 

λειτουργίας, και

■ εξετάζει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται (best practices)

Σημαντικά επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία στη διαδικασία εφαρμογής του 

“Benchmarking”, είναι η συλλογή των πληροφοριών και η ανταλλαγή τους μεταξύ των



επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την συγκεκριμένη μέθοδο, η επιλογή της επιχείρησης με 

την οποία θα γίνει η εφαρμογή της μεθόδου (εταίρος) και η οποία θεωρείται ότι κατέχει 

ηγετική θέση (leader) στον τομέα που εξετάζεται, καθώς και ο ορισμός των δεδομένων 

που θα εξετασθούν.

2. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΙΑΗ BENCHMARKING.

2.1. Κατηγορίες “Benchmarking” ανάλογα ιιε την προέλευση των δεδοαένων.

Ανάλογα με την προέλευση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή 

του, το “Benchmarking” μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Εσωτερικό (Internal), 

Ανταγωνιστικό (Competitive), Λειτουργικό (Operational) ή Γενικό (Generic).
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Σχήμα 1 : Κατηνοοίεα "Benchmarking ” ανάλονα με την προέλευση των δεδομένων.

2.1.1. Εσωτερικό Benchmarking (Internal).

Συναντάται συνήθως σε εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, για παράδειγμα πολυεθνικές, που 

έχουν δύο ή περισσότερα τμήματα, συνήθως σε διαφορετικές τοποθεσίες ή χώρες, με 

παρόμοιες αρμοδιότητες ή λειτουργίες. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τους 

διαχειριστές διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων ως προς τις επιδόσεις των συναδέλφων 

τους σε άλλα ομοειδή τμήματα Η διαδικασία δηλαδή του εσωτερικού ελέγχου, αφορά



την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ μονάδων του ομίλου που έχουν 

παρόμοιες λειτουργίες και στοχεύει στην μεταξύ τους εναρμόνιση.

2.1.2. Ανταγωνιστικό Benchmarking (Competitive).

Αποτελεί τη σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των πιο επιτυχημένων 

ανταγωνιστών. Είναι η πιο συνήθης μορφή Benchmarking, σύμφωνα με την οποία οι 

διαχειριστές διαφόρων τμημάτων μια επιχείρησης, πληροφορούνται για τις επιδόσεις των 

αντίστοιχων τμημάτων άλλων, συνήθως καλύτερων επιχειρήσεων. Τα βασικότερα 

μειονεκτήματα αυτής της κατηγορίας Benchmarking είναι η δυσκολία όσον αφορά στην 

λήψη πληροφοριών και στοιχείων για ανταγωνιστικές διαδικασίες ή στόχους. Συνήθως οι 

πληροφορίες αυτές λαμβάνονται έμμεσα από ερωτηματολόγια προς τους πελάτες όπου 

γίνονται και οι απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Χρειάζεται προσοχή στην 

προσπάθεια απλής αντιγραφής ή απομίμησης των πρακτικών άλλων επιχειρήσεων και 

στην εξασφάλιση ότι αυτές οι συγκρίσεις είναι αποτελεσματικές, ιδίως όταν τα μεγέθη 

των συγκρινόμενων επιχειρήσεων διαφέρουν κατά πολύ.

Συμπερασματικά, το ανταγωνιστικό Benchmarking παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα :

■ Αποκαλύπτει τις καλύτερες πρακτικές των ανταγωνιστών αλλά δεν σου δίνει τη 

δυνατότητα να τους ξεπεράσεις.

■ Είναι δύσκολο να πάρεις πληροφορίες από ανταγωνιστές

■ Οι άνθρωποι είναι πιο δεκτικοί σε πρακτικές που προέρχονται από άλλους 

κλάδους, εκτός δηλαδή του τομέα της βιομηχανίας τους

■ To Benchmarking ίσως αποκαλύψει κατώτερες πρακτικές που δεν αξίζουν 

σύγκριση.

2.1.3. Λειτουργικό Benchmarking (Operational).

Είναι η σύγκριση με τις πρακτικές, τεχνικές και διεργασίες των καλύτερων επιχειρήσεων 

που λειτουργούν σε παρόμοιο πεδίο δράσης ή έχουν παρόμοιες δραστηριότητες. 

Συγκρίνει δηλαδή ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα τη διανομή, την 

εξυπηρέτηση, το σύστημα λογιστικής παρακολούθησης, με το καλύτερο στην κατηγορία

του.



2.1.4. Γενικό Benchmarking (Generic).

Αφορά την αναζήτηση καλύτερων πρακτικών, τεχνικών και διεργασιών που 

εφαρμόζονται από όλες γενικά τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ανομοιότητα των 

κλάδων (π.χ. διαδικασία συμπλήρωσης - λήψης παραγγελιών ή γενικότερα το 

πληροφοριακό σύστημα της κάθε επιχείρησης). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της 

μεθόδου είναι η ευκολότερη πληροφόρηση λόγω της μη ύπαρξης ανταγωνισμού, καθώς 

και της δυναμικής για ανάπτυξη σχέσεων συμπάθειας του τύπου ‘‘καθηγητή ή συμβούλου 

προς μαθητή (mentorship) Προσοχή χρειάζεται στη σύγκριση, όταν σημαντικό ρόλο 

στην απόδοση της κάθε επιχείρησης έχουν παίξει ειδικοί τοπικοί ή άλλοι παράγοντες, 

όπως πολιτιστικοί ή δημογραφικοί παράγοντες.

Για να βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή της μια επιχείρηση, πρέπει να 

προσανατολισθεί σε διαφορετικούς κλάδους και σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα είναι 

ηγέτες (leaders) στον κλάδο τους. Το γενικό Benchmarking διεργασιών είναι αυτό που 

πρέπει να προτιμήσουν οι εταιρείες που στοχεύουν να γίνουν ηγέτες (leaders) στον 

κλάδο τους.

2.2. Κατηγορίες “Benchmarking” ανάλογα αε το αντικείμενο ίίελέτικ:.

Από την άλλη μεριά, ανάλογα με το αντικείμενο και την εστίαση της μελέτης, 

διακρίνεται συνήθως σε άλλες τρεις κατηγορίες, το “Benchmarking Διαδικασίας” 

(Process Benchmarking), το “Benchmarking Απόδοσης” (Performance Benchmarking) 

και το “Benchmarking Στρατηγικής” (Strategic Benchmarking)

A
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σχήμα 2 : Κατηγορίες “Benchmarking” ανάλογα με το αντικείμενο μελέτην



2.2.1. Benchmarking Αιαδικασίαο (Process Benchmarking).

Αποσκοπεί στον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε 

τμήματα ή εταιρείες που εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες. To “Benchmarking 

Διαδικασίας” μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση παραγωγικότητας όταν 

εφαρμοσθεί σε ζωτικές διαδικασίες όπου τα αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσουν 

άμεση μείωση κόστους και αύξηση κερδοφορίας.

2.2.2. Benchmarking Απόδοστια (Performance Benchmarking!.

Επιτρέπει τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν τη θέση τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

μέσα από συγκρίσεις των προϊόντων που παράγουν και των υπηρεσιών που παρέχουν. Οι 

συγκρίσεις αφορούν κυρίως στοιχεία κόστους παραγωγής, τιμών και ποιότητας κ.λ,π.

2.2.3. Benchmarkine Στρατηγικής (Strategic Benchmarking).

Αποσκοπεί στον εντοπισμό του ανταγωνιστικού στίγματος μιας επιχείρησης ως προς τα 

εξής σημεία:

S Στα επιμέρους στοιχεία της επιχειρησιακής στρατηγικής 

■S Στο βαθμό επιτυχίας που εμφανίζεται διαχρονικά σε συνδυασμό μεταξύ 

πωλήσεων & μεριδίου αγοράς.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY “BENCHMARKING”.

3.1. Τρόποι eqmpuoyric του “Benchmarking”.

Οπως προαναφέρθηκε, το “Benchmarking” αποτελεί μια λειτουργική διεργασία διαρκούς 

μάθησης και προσαρμογής που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης 

επιχείρησης. Για να είναι αποτελεσματικό το Benchmarking πρέπει να είναι μια διαρκής 

διαδικασία για το λόγο ότι οι βιομηχανικές πρακτικές αλλάζουν συνεχώς.

Ειδικότερα, η Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) των χαρακτηριστικών και 

επιδόσεων των επιχειρήσεων ή των εθνικών κοινωνιών, αποβλέπει:

α) στη διαπίστωση της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης ή χώρας σε σχέση 

με άλλες και



β) στην παραπομπή στις άριστες πρακτικές (πρότυπα), ως μέσου βελτίωσης των 

επιδόσεων στους τομείς στους οποίους παρατηρείται υστέρηση 

Οι συγκρίσεις με συγκεκριμένα πρότυπα, αποτελεί ένα εργαλείο διαμόρφωσης 

στρατηγικής και όχι υποκατάστατο της στρατηγικής. Η μέθοδος των συγκρίσεων 

ανέκαθεν χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα όμως αναδεικνύεται 

ως αποτελεσματικό εργαλείο ανάλυσης και προδιαγράφεται συστηματικά με 

συγκεκριμένους κανόνες και αρχές.

Το εργαλείο της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), μπορεί λοιπόν να 

χρησιμοποιηθεί ευρύτερα πέρα από τον κόσμο των επιχειρήσεων, σε κάθε οικονομική 

οντότητα, μονάδα, οργανισμό ή σύνολο που λειτουργεί ως ξεχωριστή ενότητα, όπως για 

παράδειγμα :

■ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τις άλλες δυνάμεις της παγκόσμιας 

οικονομίας.

■ στην Ελλάδα, ως σύνολο, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του κόσμου.

■ σε μια περιφέρεια, σε σχέση με άλλες περιφέρειες της ίδιας ή άλλων χωρών.

■ σε έναν κλάδο, σε σχέση με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην 

ίδια χώρα ή σε σχέση με τον ίδιο κλάδο σε άλλες χώρες.

■ σε μια επιχείρηση, σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές της επιχειρήσεις

■ σε ένα τμήμα της επιχείρησης, σε σχέση με άλλα τμήματα ή με το αντίστοιχο 

άλλης επιχείρησης.

To “Benchmarking” μπορεί να εφαρμοσθεί με την ίδια επιτυχία τόσο σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παραδείγματα εφαρμογής του 

συναντούμε σε διάφορες λειτουργίες της κάθε επιχείρησης, όπως ο σχεδιασμός νέων 

προϊόντων, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

επίλυσης προβλημάτων, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών (reengineering) κ.λ.π.

Δηλαδή, το “Benchmarking” εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

στα προϊόντα, στις πωλήσεις, στις γραμμές παραγωγής, στην εξυπηρέτηση πελατών, σε 

συστήματα ποιότητας, σε εργασίες ρουτίνας κλπ. Η κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου 

μεγέθους και κλάδου μπορεί να εφαρμόσει κάποια από τις μεθόδους Benchmarking



έχοντας αποφασίζει τι πρακτικές ή τομείς θα μετρήσει. Η απόφαση αυτή είναι σε μεγάλο 

βαθμό θέμα του πόσο καλά ο κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει την επιχείρηση του.

Η Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking), ως συστηματική μέθοδος μάθησης από την 

καλή πρακτική των διαδικασιών της εργασίας η οποία επιτελείται στις πιο 

αντιπροσωπευτικές συγκριτικά επιχειρήσεις και οργανισμούς, μπορεί να είναι μια 

υψηλότατα αποτελεσματική μέθοδος κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης των 

διαδικασιών και γενικότερα της διοίκησης (management).

Παρ’ όλα αυτά η μέθοδος της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) δεν μπορεί να 

εφαρμοσθεί αποτελεσματικά σε όλες τις επιχειρήσεις διότι:

■ η αποτελεσματικότητα της εξαρτάται στο κατά πόσον τοποθετείται σε μια 

διαδικασία όπου η αντιμετώπιση της κατάρτισης λαμβάνεται σαν μια 

μακροπρόθεσμη επένδυση.

■ τα διευθυντικά στελέχη συχνά αντιδρούν στις επενδύσεις στα νέα συστήματα 

κατάρτισης και ανθρωπίνων πόρων.

■ είναι αδύνατον για τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν κάτω των 

δέκα (10) εργαζομένων να ενσωματώσουν αυτές τις νέες μεθόδους,

■ οι επιχειρηματίες συχνά αρνούνται την αναγκαιότητα της αλλαγής και της 

υιοθέτησης νέων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης.

3.2. Παοαδείγαατα εωαοιιΟΎΐκ του “Benchmarking”.

Το χρονικό σημείο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως σημείο αναφοράς για την 

εμφάνιση του “Benchmarking” με τη σημερινή του μορφή, είναι η εφαρμογή του στην 

αμερικανική εταιρεία “Xerox” στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η “Xerox” ήταν η 

πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε τις αρχές του “Benchmarking” με στόχο να γίνει πιο 

ανταγωνιστική. Η συγκεκριμένη εταιρεία προχώρησε σε μια περισσότερο εκτεταμένη 

εφαρμογή του “Benchmarking”, η οποία πραγματοποιήθηκε με την συγκριτική ανάλυση 

και αξιολόγηση των προϊόντων της θυγατρικής ιαπωνικής εταιρείας Fuji-Xerox και στη 

συνέχεια με τα προϊόντα άλλων ανταγωνιστριών ιαπωνικών εταιρειών.

Από την παραπάνω διαδικασία επιβεβαιώθηκε το υψηλό κόστος κατασκευής των 

αμερικανικών προϊόντων της “Xerox” και αποφασίστηκε η ευρεία εφαρμογή του 

“Benchmarking” σε όλες τις μονάδες της εταιρείας, με στόχο τη μείωση του κόστους στα 

αντίστοιχα επίπεδα των ιαπωνικών προϊόντων.



Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εφαρμογή του “Benchmarking” βρήκε μεγάλη απήχηση 

στις επιχειρήσεις των Η.Π.Α.. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε με 

γοργούς ρυθμούς καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν τη σημασία 

και αναγκαιότητα της βελτίωσης της ποιότητας σε όλους τους τομείς των 

δραστηριοτήτων τους.

Στην Ευρώπη η εφαραογή του “Benchmarking” άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

όταν βρετανικές επιχειρήσεις που είχαν συνεργασία ή επαφές με αμερικανικές, άρχισαν 

να ακολουθούν προγράμματα “Benchmarking”.

Μετά την ευρύτερη εφαρμογή του σε όλον τον κόσμο, το “Benchmarking” 

αναγνωρίζεται πλέον από πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως σημαντικότατο εργαλείο 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Σήμερα, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν 

οργανισμοί και κέντρα που ασχολούνται και προωθούν την εφαρμογή του 

“Benchmarking”. Στις μέρες μας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργηθεί το 

European Company Benchmarking Forum με εκπροσώπους από τη βιομηχανία, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς ποιότητας, εθνικά κέντρα “Benchmarking”, 

δημόσιες υπηρεσίες και συμβούλους. Στόχος του Forum αυτού, είναι η υποστήριξη της 

διάχυσης της πληροφόρησης και η προώθηση της εφαρμογής εργαλείων συνεχούς 

βελτίωσης.

Παράδειγμα ελληνικής εταιρείας που εφάρμοσε και εφαρμόζει σήμερα την μέθοδο του 

“Benchmarking”, αποτελεί η εταιρεία INTRACOM, η οποία ακολουθώντας 

συγκεκριμένες τεχνικές, προσπαθεί να εντοπίσει και να υιοθετήσει τις βέλτιστες τεχνικές 

(best practices) και να τις προσαρμόσει στο δικό της επιχειρησιακό περιβάλλον. Για την 

INTRACOM, η παρατήρηση και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμενες με το 

“Benchmarking” (Συγκριτική Αξιολόγηση), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τεχνικές που 

εφαρμόζονται είναι απλή αντιγραφή διεργασιών. Και αυτό γιατί η δομή και οι πόροι δύο 

συγκρινόμενων εταιρειών, σπάνια είναι όμοιοι, άρα η προσαρμογή στις ιδιαίτερες 

ανάγκες ή καταστάσεις είναι απαραίτητη.



4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY “BENCHMARKING”.

4.1. Προϋποθέσεις ΕΦαρμοντκ του “Benchmarking”.

Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις από την πλευρά της κάθε επιχείρησης για την 

εφαρμογή και υλοποίηση της μεθοδολογίας της Συγκριτικής Επιχειρηματικής 

Αξιολόγησης (Benchmarking), πέρα από την δέσμευσή της για πλήρη συνεργασία και 

κοινοποίηση πληροφοριών υπό το καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Συνιστάται η ταυτόχρονη υλοποίηση της διαδικασίας με τη διαδικασία της 

Επιχειρηματικής Διάγνωσης (S.W.O.T. Analysis), έτσι ώστε να προκύπτουν συνολικά 

συμπεράσματα για τις βέλτιστες τακτικές και στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησης.

Για να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά το “Benchmarking”, θα πρέπει να ισχύουν οι εξής 

προϋποθέσεις :

4.2. Στάδια εωαοιιοντκ του “Benchmarking”.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ

Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου Συγκριτικής Επιχειρηματικής Αξιολόγησης 

(Benchmarking), συνήθως περιλαμβάνει τα στάδια που αναλύονται στις παρακάτω 

ενότητες.

4.2.1. Στάδιο Α’: Σγεδιασιιόύ των σκοπών και των δεικτών ελέτ/ου.

Θα πρέπει δηλαδή να αποφασισθεί εκ των προτέρων ποιες πρακτικές, τεχνικές ή 

λειτουργίες θα συγκριθούν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προσδιορισθούν οι 

άλλες επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία Πρώτα λοιπόν θα πρέπει 

να ξεκαθαρισθεί τι θα αποδώσει η προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να έχει την πλήρη 

δέσμευση και υποστήριξη από πλευράς της διοίκησης της επιχείρησης. Η εργασία 

επιλογής των δεικτών ελέγχου θα γίνει από μια ομάδα που θα εκπαιδευθεί και πιθανόν να 

καθοδηγείται από έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συμβούλους. Είναι απαραίτητο για 

την επιτυχία της ομάδας να προβεί πρώτα στην ανάλυση των υπαρχόντων διαδικασιών



στην επιχείρηση. Πολλές φορές αυτή η ανάλυση μαζί με την αναζήτηση πληροφοριών 

που βρίσκονται σε κοινή χρήση, μπορεί να επιτύχει τον εντοπισμό σημαντικών 

παραλείψεων και ευκαιριών βελτίωσης.

4.2.2. Στάδιο Β’ : Συγκέντρωση και ανάλυση δεδοιιένων.

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η διεξαγωγή έρευνας για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών (ποσοτικά στοιχεία παραγωγής ή οικονομικά στοιχεία κ.λ.π.) και 

ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων αυτών. Κατά το στάδιο αυτό, είναι απαραίτητο να 

απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις :

α) Είναι ο ανταγωνισμός καλύτερος ; Αν ναι, κατά πόσο ;

β) Γιατί είναι καλύτεροι;

γ) Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτούς ;

δ) Πώς αυτά που θα μάθουμε μπορούν να εφαρμοσθούν ;

Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση της επιχείρησης και εκτιμάται η 

απόστασή της (θετική ή αρνητική) από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

4.2.3. Στάδιο Γ’ : Ολοκλήρωση.

Στο στάδιο αυτό γίνεται προσπάθεια για τη χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Με την χρήση των 

δεδομένων αυτών κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, επιδιώκεται η προσαρμογή, βελτίωση 

και εφαρμογή των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (δηλαδή 

συμπεριφορά προσανατολισμένη στην απόδοση). Η προσπάθεια αυτή μπορεί να βρει 

εμπόδια αν δεν υπάρχει η συμμετοχή των εργαζομένων στην όλη διαδικασία. Η 

συμμετοχή μπορεί να επιτευχθεί αν είναι κατανοητή οργανωτική κουλτούρα και 

φιλοσοφία της επιχείρησης.

4.2.4. Στάδιο Α’ : Αράσυ.

Στο συγκεκριμένο στάδιο εφαρμόζονται τα στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια που 

αναπτύχθηκαν στην φάση της ολοκλήρωσης, με λεπτομερή καθορισμό των ενεργειών 

στις οποίες είναι αναγκαίο να προβεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτές τις ενέργειες αφού έχουν κατανοήσει την ανάγκη



εφαρμογής τους. Σε ένα τέτοιο δυναμικό περιβάλλον, οι στόχοι μπορεί να 

επανακαθορισθούν ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στο περιβάλλον, στην επιχείρηση, 

και στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών. Η διαδικασία ελέγχου δεν τελειώνει στη 

μια φορά, αλλά επαναλαμβάνεται πιο αποδοτικά σε ετήσια βάση.

4.2.5. Στάδιο Ε’ : Ωοιαότητα.

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται αν έχει επιτευχθεί ηγετική θέση στην αγορά και εκτιμάται αν 

η διαδικασία ελέγχου έχει γίνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης της επιχείρησης.

Η μελέτη εφαρμογής της μεθόδου Συγκριτικής Επιχειρηματικής Αξιολόγησης 

(Benchmarking), πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι δυνατόν, από τους ανθρώπους που θα 

τη χρησιμοποιήσουν. Αυτή η πρακτική βοηθάει στην ευκολότερη αποδοχή των νέων 

πρακτικών και στην γρηγορότερη υιοθέτησή τους. Εξάλλου η εφαρμογή της μεθόδου του 

Benchmarking, δεν είναι απλά η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Αποτελεί την 

κατανόηση του διαφορετικού τρόπου εκτέλεσης μιας αποτελεσματικότερης διεργασίας 

και η κατάλληλη προσαρμογή αυτής στα μέτρα της κάθε επιχείρησης. Η κατανόηση και 

η προσαρμογή απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που μόνο οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης την διαθέτουν.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πρακτική της ανάλυσης και σύγκρισης των χαρακτηριστικών ανταγωνιστικών 

προϊόντων, ήταν γνωστή στις επιχειρήσεις από παλιά. Αυτό που εισήγαγε το 

“Benchmarking” στο δυτικό επιχειρηματικό κόσμο, αφού στην Ιαπωνία προϋπήρχε με 

άλλη ονομασία, ήταν η σύγκριση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

διεργασίες. Αναγνωρίζεται πλέον ότι όλες οι δραστηριότητες μια επιχείρησης αποτελούν 

ουσιαστικά κάποιες συγκεκριμένες και ξεχωριστές διεργασίες. Η εστίαση στη βελτίωση 

των διεργασιών μιας επιχείρησης, οδηγεί σε επίτευξη αύξησης της παραγωγικότητας, 

μείωσης του κόστους και συνεχή βελτίωση της ποιότητας στα πλαίσια της γενικότερης 

φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Παραδείγματα διεργασιών σε ένα σύστημα ποιότητας είναι η διαδικασία λήψης 

παραγγελιών, η παρακολούθηση της ικανότητας των προμηθευτών, η έκδοση εντολών 

παραγωγής, το σύστημα διανομής των προϊόντων κ.λ.π.



Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης, κάθε επιχείρηση πρέπει να 

κάνει τις διεργασίες της πιο αποτελεσματικές. Δηλαδή πιο παραγωγικές και με λιγότερο 

κόστος. Όταν όμως έχεις συνηθίσει σε έναν τρόπο δουλειάς, δεν μπορείς να σκεφτείς ένα 

διαφορετικό τρόπο. Η Συγκριτική Επιχειρηματική Αξιολόγηση (“Benchmarking”), σου 

αποκαλύπτει νέους τρόπους εργασίας και σου δίνει τη δυνατότητα να τους δεις στην 

πράξη, να τους μελετήσεις εξετάζοντας την περίπτωση μιας άλλης επιχείρησης 

(ανταγωνίστριας ή μη) και να τους εφαρμόσεις στη δική σου επιχείρηση.

Καταλήγοντας, είναι φανερό ότι η μέθοδος της Συγκριτικής Επιχειρηματικής 

Αξιολόγησης (“Benchmarking”), προσφέρει αυτό που τονίσθηκε παραπάνω, την 

ανταλλαγή δηλαδή ποιοτικών καινοτομιών στις διεργασίες, οι οποίες υπάρχει η 

δυνατότητα να λαμβάνονται χωρίς μεγάλα έξοδα και χωρίς κόπο και ρίσκο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ EBAOMO

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έννοια της ποιότητας αναπτύχθηκε και βρήκε εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες 

παρ’ όλο που οι βάσεις της είχαν τεθεί από πολύ νωρίς. Ίσως αυτό να οφείλεται στο 

γεγονός ότι όσο περνούν τα χρόνια τόσο πιο πολύ κατανοούν οι διάφορες 

επιχειρήσεις την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της στον μεγάλο τους αγώνα για 

ανάπτυξη και επιβίωση.

Οι καταναλωτές έχουν γίνει και αυτοί με τη σειρά τους πιο απαιτητικοί και ζητούν 

προϊόντα που να δίνουν αξία στα χρήματα τους. Γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να διατηρούν κάποια υψηλά επίπεδα ποιότητας σαν ένα μέτρο 

επιβίωσης. Η υψηλή ποιότητα επιφέρει άμεσα μεγαλύτερη ικανοποίηση των 

πελατών με όλα τα θετικά επακόλουθα που έχει κάτι τέτοιο (όπως για παράδειγμα 

επαναλαμβανόμενη πελατεία), ενώ ταυτόχρονα δίνει και την δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στον εντονότατο συναγωνισμό στον οποίο 

συμμετέχουν.

Το θέμα της ποιότητας αποτελεί, για το χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, 

αντικείμενο επεξεργασίας και προβληματισμού ανεξάρτητα από το βαθμό 

δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης στο χώρο αυτό. Την τελευταία πενταετία 

το θέμα της ποιότητας απασχόλησε έντονα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 

ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις γύρω από θέματα της ποιότητας.

Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προκλήσεων 

προϋποθέτει τη διατύπωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, το οποίο θα απαντά σε 

βασικές ανταγωνιστικές παραμέτρους που αφορούν θέματα αποστολής (mission), 

επιλογής στρατηγικής, επιλογής οργανωτικού προτύπου και επιλογής κατάλληλων 

λειτουργιών και διαδικασιών. Το θέμα της ποιότητας έχει αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα αναφοράς στην προσπάθεια καθορισμού των παραγόντων εκείνων που 

θα επιτρέψουν στην Ελληνική παρουσία να είναι ελκυστική, τόσο στην εσωτερική 

αγορά (διατήρηση παρουσίας) όσο και σε αγορές του εξωτερικού (ανάπτυξη 

παρουσίας).

Αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι ότι η ποιότητα δεν αποτελεί ένα μεταφυσικό 

φαινόμενο, αλλά έχει μετρήσιμα και πρακτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει



να αποτελούν το πεδίο διερεύνησης και διαρκούς βελτίωσης από την πλευρά των 

επιχειρήσεων.

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης εξαρτάται 

καθοριστικά από την δημιουργία και εφαρμογή ενός ορθολογικού Συστήματος 

Διοίκησης - Διαχείρισης της Παραγωγικής Διαδικασίας. Ένα τέτοιο σύστημα 

οφείλει να ασπαστεί και να εφαρμόσει τις αρχές της διασφάλισης της ποιότητας και 

στη συνέχεια να τις επεκτείνει ορθολογικά για να λειτουργήσει δυναμικά και να 

βαδίσει στη λεωφόρο της επιτυχίας, στη λεωφόρο της Ολικής Ποιότητας.
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