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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η ελληνική δημόσια διοίκηση αναλαμβανόμενη τις πιέσεις που προέρχονται από
τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα την παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας και τις ταχύτατες μεταβολές που παρατηρούνται στην ανάπτυξη και χρήση
τω νέων τεχνολογιών (πληροφορική, επικοινωνίες), επιχειρεί μια σειρά αλλαγών στην
δομή της επιδιώκοντας την κατάργηση

των παραδοσιακών συγκεντρωτικών -

γραφειοκρατικών δομών με πιο ευέλικτα διοικητικά συστήματα έχοντας ως στόχο την
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας την ικανοποίηση του πολίτη πελάτη την
αξιοποίηση πόρων και την καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας που θα διακρίνουν όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Στην οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης η Τοπική Αυτοδιοίκηση
αποτελεί το τμήμα της διοίκησης που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη -πελάτη
ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους
πολίτες σε τοπικό επίπεδο και είναι καθοριστικής σημασίας για την λειτουργία της
τοπικής κοινωνίας και του κράτους.
Στα συστήματα ολικής ποιότητας που γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστούν στην
τοπική αυτοδιοίκηση η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή της ποιότητας αλλά και την εύρυθμη
λειτουργία και πρόοδο ολόκληρου του οργανισμού.
Είναι γεγονός ότι ένα από τα δυσκολότερα αλλά και σημαντικότερα ζητήματα
που αφορούν την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι πως και πόσο
αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και επιπλέον σε ποιο βαθμό η τυχόν λανθασμένη
και ανεπαρκής αξιοποίηση του επιβαρύνει όλη τη δημόσια διοίκηση. Με αυτό το ζήτημα
ασχολείται η παρούσα διπλωματική εργασία η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της
εξειδίκευσης στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων του διατμηματικού μεταπτυχιακά
προγράμματος στη διοίκηση επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια
θεωρητική ιστορική προσέγγιση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο
δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η συμβολή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται θεωρητικά η
εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε μια ερευνητική προσέγγιση της αξιοποίησης του
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ανθρώπινου δυναμικού σε τρεις δήμους όπου περιγράφονται τα στοιχεία αξιοποίησης
του ανθρώπινου δυναμικού, η φιλοσοφία, η πολιτική και η διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων όπως αποτυπώνονται από το σχετικό ερωτηματολόγιο και γίνεται σχολιασμός των
αποτελεσμάτων της έρευνας.
Ιδιαίτερες

ευχαριστίες

οφείλω

στον

κο

Βούζα

Φώτη

καθηγητή

του

πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις συμβουλές του καθώς και την γενικότερη επίβλεψη
της εργασίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1.1. Εισαγωγή
Η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς είχε ως βάση μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις που
αναπτύχθηκαν κυρίως στην μεταβιομηχανική κοινωνία.
Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου
αιώνα αλλά και οι διάφορες κοινωνικοπολιτικές θεωρίες επέδρασαν σημαντικά στην
διαμόρφωση των προσεγγίσεων που είναι φυσικό να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές
και αποκλίσεις στην ανάλυση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Επομένως σκοπός της παράθεσης των διαφόρων προσεγγίσεων εξαιτίας των
αντιπαραθέσεων και αποκλίσεων που παρουσιάζουν, είναι να γίνει μια λεπτομερής
ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών αυτών, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
κατανόηση της αξίας της μελέτης που παρουσιάζει η αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Παρακάτω αναλύονται, οι σημαντικότερες προσεγγίσεις επάνω στην αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού.

1.2. Η Μηχανιστική προσέγγιση

Η μηχανιστική προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
στηρίζεται στις αρχές της επιστημονικής διοίκησης, που ανέπτυξε ο Αμερικάνος
Frederick Taylor και οι μεταγενέστεροι του στις αρχές του 19ου αιώνα. Σε αυτήν την
προσέγγιση δίνεται έμφαση

στην συστηματική

και ορθολογική οργάνωση της

παραγωγικής διαδικασίας, στην κατάτμηση της εργασίας και στο διαχωρισμό μεταξύ
διοικούντων και εργαζομένων με βασικό σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.
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Οι παραπάνω αρχές υποστηρίχθηκαν και υιοθετήθηκαν κυρίως από την
αμερικανική αυτοβιομηχανία ενώ παράλληλα αποτέλεσαν και βασικό οδηγό για τη
διοίκηση των επιχειρήσεων σε όλο τον Δυτικό κόσμο.
Η προσέγγιση αυτή θεώρησε τους εργαζομένους έως μια προέκταση της χρήσης
των μηχανών σαν ένα εργαλείο στη διαδικασία της παραγωγής το οποίο επιλέγεται και
εκπαιδεύεται κατάλληλα ώστε να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργασία
που του ανατέθηκε από την διοίκηση.
Σύμφωνα με την μηχανιστική προσέγγιση ο μέσος εργαζόμενος αδυνατεί να
συνεισφέρει με νέες ιδέες και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Η μελέτη των νόμων
της ανθρώπινης μηχανικής καθώς και η υιοθέτηση αυτών στην καθημερινή εργασία των
εργαζομένων βοηθάει στην μηχανική και επαναλαμβανόμενη εργασία και αποτελεί το
θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικής εργασίας και της ικανοποίησης των στόχων της
διοίκησης που είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. (Ξουρής 1977, σελ. 47).
Τα παραπάνω βοηθούν στην εξειδίκευση του εργαζομένου σε μια σειρά από
κινήσεις ρουτίνας την αποξένωση του από το υπόλοιπο σύστημα παραγωγής και φυσικά
στην ανία και στην επιδείνωση του επιπέδου της εργασιακής ζωής.
Η

πρακτική

εφαρμογή των αρχών του

Ταίηλορ

από

την

μεγαλύτερη

αυτοκινητοβιομηχανία στην Αμερική την Ford δημιούργησε μια σειρά από απάνθρωπες
συνθήκες εργασίας, εκμετάλλευση των εργαζομένων, έλλειψη ουσιώδους αναγνώρισης
του ρόλου των εργαζομένων και τρομερή εξειδίκευση που οδήγησε σε πλήξη, ανία και
έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς και σε συγκρούσεις με τη διοίκηση.
Ωστόσο αρκετοί θεωρητικοί της οργανωσιακής θεωρίας υποστηρίζουν ότι ο
Ταίηλορ και η θεωρία του περί επιστημονικής διοίκησης εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία
που αφορούν την συστηματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού όπως την έμφαση
στην συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης για την αποφυγή συγκρούσεων, την
σύνδεση αμοιβής με την απόδοση και τέλος την αναγνώριση της σημασίας της επιλογής
και εκπαίδευσης των εργαζομένων.
Ανεξάρτητα όμως από την ευεργετική συνεισφορά των αρχών της επιστημονικής
διοίκησης στη σύγχρονη οργανωσιακή θεωρία η συνεισφορά της θεωρείται ελάχιστη σε
ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

4

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ.Β.Α Executive

1.3. Η προσέγγιση της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων και της οργανωσιακής
συμπεριφοράς

Πολλοί ερευνητές προκειμένου να επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας μέσω
της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς τις επιπτώσεις της
μηχανιστικής φιλοσοφίας της επιστημονικής διοίκησης του Taylor, διερεύνησαν
παράγοντες που έδωσαν μια κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση στη μελέτη του
ανθρώπινου παράγοντα στις επιχειρήσεις.
Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Elton Mayo (1880 1949) στο εργοστάσιο Hawthorne της Western Electric στο Σικάγο σηματοδότησε την
αρχή για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων και αργότερα
της Σχολής της οργανωσιακής Συμπεριφοράς (organizational Behavior). Η μελέτη της
επίδρασης διάφορων παραγόντων, όπως φωτισμός, διαλείμματα, μείωση ημερών
εργασίας ανά εβδομάδα στην παραγωγικότητα των εργατών, αποτέλεσε το βασικό στόχο
των πειραμάτων στο εργοστάσιο της Western Electric.
Οι έρευνες στο εργοστάσιο έδειξαν ότι η απόδοση των εργατών δεν εξαρτάται
μόνο από «ορατούς»

παράγοντες αλλά και από «μη ορατούς» όπως η ατομική και

ομαδική συμπεριφορά, το ηθικό και η υποκίνηση στο συγκεκριμένο εργασιακό
περιβάλλον. (McFarland D. 1979). Σε αντίθεση με τη σχολή της επιστημονικής
διοίκησης όπου η αύξηση της παραγωγικότητας επιτυγχάνονταν μέσω μηχανιστικής και
ορθολογιστικής

οργάνωσης

της

παραγωγικής

δραστηριότητας

στη

σχολή

των

ανθρωπίνων σχέσεων και της συμπεριφοράς γίνεται με την ενανθρώπιση της
παραγωγικής διαδικασίας (Davis & Newstrom 1985). Η σχολή της οργανωσιακής
συμπεριφοράς εξετάζει ένα σετ από βασικές αρχές γύρω από την φύση του ανθρώπου
και της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Keith Davis (1967) η βασική επιδίωξη της σχολής
των ανθρωπίνων σχέσεων είναι η υποκίνηση των εργαζομένων. Η κατεύθυνση της
υποκίνησης στρέφετε στην ομαδική εργασία με σκοπό την υλοποίηση τόσο των στόχων
των οργανώσεων όσο και των εργατών.
Αντίθετα με τη σχολή της επιστημονικής διοίκησης όπου τα θέματα γύρω από το
ανθρώπινο δυναμικό αποτελούσαν εμπόδιο στην επίτευξη των παραγωγικών στόχων, και
έπρεπε να ελαχιστοποιηθούν η σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων θεώρησε ότι τα θέματα
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση αποτελούν, ένα καινούργιο
αντικείμενο έρευνας και μια καινούρια ευκαιρία για ανάπτυξη (Davis 1985).
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Η σχολή των Ανθρωπίνων σχέσεων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς
αποτέλεσε σταθμό στην οργανωσιακή θεωρία γιατί έφερε τον παράγοντα άνθρωπο στον
ορίζοντα της επιχειρηματικής έρευνας. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς των ανθρωπίνων
σχέσεων, η επιχείρηση είναι ένα κοινωνικό σύστημα και ο εργαζόμενος αποτελεί το πιο
σημαντικό συστατικό αυτού του συστήματος.
Από τα βασικά μειονεκτήματα της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων είναι η
υπερβολική έμφαση στην υποκίνηση των εργαζομένων και η ενασχόληση με τη
συμπεριφορά που, αποτέλεσε και την αιτία για ξεθώριασμα των αρχών της σχολής
αυτής.
Ταυτόχρονα όμως η προσέγγιση της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων και της
συμπεριφοράς αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε αργότερα η διοίκηση
ανθρώπινων πόρων, ενώ άνοιξε μια καινούργια εποχή για τη διοίκηση του ανθρώπινου
δυναμικού.

1.4. Η οικονομική προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Η
θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου)

Οι θεωρητικοί της οικονομικής επιστήμης συμφωνούν ότι το ανθρώπινο
δυναμικό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τον πλούτο των εθνών. Από
την εποχή του Πλάτωνα έως και τον Ανταμ Σμιθ, έντονη ήταν η ανάγκη για εκπαίδευση
και επιμόρφωση των εργαζομένων και η οικονομική ωφέλεια που απορρέει από αυτή την
επένδυση τόσο για την επιχείρηση όσο και στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομική
επιστήμη αντιλαμβάνεται το εργατικό δυναμικό σε δυο διαστάσεις. Από τη μια σαν
καταναλωτή αγαθών και υπηρεσιών και από την άλλη σαν παραγωγό αγαθών και
υπηρεσιών. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάστηκε από την οικονομική
θεωρία και ασχολήθηκε αποκλειστικά με την «παραγωγική πλευρά»του εργατικού
δυναμικού.
Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου οι εργαζόμενοι έχουν στην
κατοχή τους δεξιότητες εμπειρίες και γνώσεις οι οποίες συγκροτούν μια μορφή
κεφαλαίου (Schultz 1961, σελ. 1). Επενδύοντας μια επιχείρηση στο ανθρώπινο δυναμικό
με τη μορφή εκπαίδευσης επιμόρφωσης και παροχή υπηρεσιών υγείας βελτιώνει την
ποιότητα και ταυτόχρονα την παραγωγική ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ο
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βασικός θεωρητικός της σχολής του ανθρώπινου κεφαλαίου ο Schultz αναφέρει ότι
υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες βελτίωσης των δυνατοτήτων των εργαζομένων:
1. Η υποδομή και η παροχή υπηρεσιών υγείας
2. Εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία.
3. Συστηματική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών.
4. Μαθήματα για μεγάλους οργανωμένα από επιχειρήσεις.
5. Μετανάστευση εσωτερική για εύρεση καινούργιων ευκαιριών για δουλειά.

Η ανάπτυξη της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου ήταν αποτέλεσμα της
μονόφθαλμης πολιτικής των περισσότερων κρατών για την χρησιμοποίηση του
παράγοντα άνθρωπος σαν μια μορφή κεφαλαίου.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην «οικονομική προσέγγιση» στην αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού ήταν η υπερβολική έμφαση στη μηχανοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας και η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για επενδύσεις στο
εργατικό δυναμικό καθώς και στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων στο
ανθρώπινο δυναμικό.
Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, προσπάθησε να φέρει τον παράγοντα
άνθρωπο στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Η προσέγγιση όμως ήταν
καθαρά μακροοικονομική και στηριζόταν σε αναφορές για τις επιδράσεις της εκάστοτε
πολιτικής ιδεολογίας στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη
μελέτη και μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, με απώτερο σκοπό της αύξησης της
αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
Για τους θεωρητικούς της σχολής του ανθρώπινου κεφαλαίου οι εργαζόμενοι
αποτελούν μια μορφή εμπορεύματος το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αξία, μπορεί να
συναλλαγεί, να αντικατασταθεί ή και να βελτιωθεί με περαιτέρω εκπαίδευση και
επιμόρφωση.
Οι εργαζόμενοι δίνουν αξία στην επιχείρηση, που μπορεί να είναι άμεση ή
έμμεση. Το εργατικό δυναμικό είναι ανομοιογενές και έτσι η αποτελεσματική επένδυση
σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προκαλεί αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της.
Οι θεωρητικοί επίσης πιστεύουν ότι στις επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό
έχει την ελευθερία και τη δική του θέληση και από αυτή εξαρτάται η συνεισφορά του
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στην παραγωγή. Επομένως το κόστος διατήρησης ελέγχου και υποκίνησης του
εργατικού δυναμικού αποτελεί επένδυση στο εργατικό δυναμικό.
Ωστόσο τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης ήταν ότι παρόλο που πρότεινε
μια καινούργια προσέγγιση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
παρέμεινε μια παραδοσιακή προσέγγιση με βασικά στοιχεία την μεγιστοποίηση του
πλούτου των μετόχων, την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι υποκινούνται από οικονομικούς
στόχους και ότι οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται από συγκεκριμένες οικονομικές
συνεργασίες.

1.5. Η «ανθρωπιστική» προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η

βιομηχανική

επανάσταση

οδήγησε

πολλούς

ερευνητές

από

διάφορες

ανθρωποκεντρικές επιστήμες να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στη μελέτη του
ανθρώπου ως εργαζόμενου - παραγωγού. Μια καινούργια φιλοσοφία δημιουργείται ο
ανθρωπισμός ο οποίος κατά τον Φρομμ είναι «ένα σύστημα επικεντρωμένο στον
άνθρωπο, στην ολοκλήρωσή του, στη ανάπτυξή του, στην αξιοπρέπειά του και στην
ελευθερία του».
Μια βασική μορφή που πήρε ο ανθρωπισμός ήταν ο ριζοσπαστικός ανθρωπισμός
όπως αναπτύχθηκε από το Μαρξ και τους μεταγενέστερούς του.
Οι βασικές θεωρητικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε η ανθρωπιστική
προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν:

1. Τα ανθρώπινα όντα έχουν, δική τους θέληση και προσωπικότητα, η οποία τους
οδηγεί στην αναζήτηση εκείνου που θα τους χειραφετήσει και θα τους οδηγήσει
στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους.
2. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα. Οι σχέσεις και οι συναναστροφές με τους
συνανθρώπους τους τους βοηθούν να βρούνε τον εαυτό τους.
3. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανισμοί, λειτουργούν με βάση τη λογική, τα
συναισθήματα και της επιλογές και όχι από αιτίες.

Οι κυριότερες αναφορές γύρω από την ανθρωπιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο επιχείρησης επικεντρώνονται στην ανάγκη για
αποδέσμευση από την διοίκηση με βάση τον αυταρχισμό και την εξουσία, την
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συμμετοχή των εργαζομένων, στην λήψη των αποφάσεων, την αναβάθμιση και τον
«εξανθρωπισμό» του

εργασιακού χώρου

και την δημιουργία

μιας κουλτούρας

συνεργατικότητας και αμοιβαίας κατανόησης η οποία θα βοηθήσει τους εργαζόμενους
να εκφράσουν την γνώμη τους, να εκπληρώσουν τους στόχους τους αλλά και τους
στόχους της διοίκησης.

1.6. Η προσέγγιση της «ποιότητας»

Η «επανάσταση της ποιότητας» (Oakland 1989) προσέφερε μια καινούργια
διάσταση, μια νέα φιλοσοφία και προσέγγιση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού. Σε ένα περιβάλλον και σε μια κουλτούρα ποιότητας οι εργαζόμενοι, όλων
των ιεραρχικών βαθμιδών, αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική εισαγωγή,
ανάπτυξη και βελτίωση των προγραμμάτων ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Pfeffer (1994) «το κίνημα για την ποιότητα αναγνωρίζει την
σπουδαιότητα του εργατικού δυναμικού διακηρύσσει μια πιο θεμελιακή εικόνα γύρω
από την ανθρώπινη συμπεριφορά και υποκίνηση και κριτικάρει με σαφήνεια τον
χρηματο

-οικονομικό

προσανατολισμό

ο

οποίος

εμποδίζει

την

επίτευξη

του

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας των
θεωρητικών υποθέσεων και πρακτικών του.
Όλες οι προηγούμενες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού απέτυχαν να δώσουν ένα θεωρητικό και παράλληλα πρακτικό πλαίσιο το
οποίο ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να αξιοποιήσει
αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του. Η ποιότητα είναι άρρηκτα δεμένη με την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τον NIST (1991) «εκπληρώνοντας
όλους τους στόχους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας απαιτείται ένα άριστα
αφοσιωμένο, εκπαιδευμένο, εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνεται και
να συμμετέχει στην προσπάθεια της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση. Τα συστήματα
αναγνώρισης και αμοιβών πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να δίνουν έμφαση
στην επίτευξη των στόχων γύρω από την ποιότητα».
Οι «γκουρού» της ποιότητας, ο καθένας με τη δική του φιλοσοφία αναγνωρίζουν
το ρόλο των εργαζομένων στην ποιότητα. Από τα 14 σημεία για την διοίκηση όσον
αφορά την ποιότητα που ανέπτυξε ο Deming (1982) τα περισσότερα αναφέρονται στην
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ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση, ηγεσία, ομαδική
εργασία, συνεργασία μεταξύ τμημάτων, αναγνώριση και αποφυγή αριθμητικών στόχων).
Ο Ishikawa (1985) αναφέρει ότι «ο ρόλος των εργαζομένων στην παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί
που ουσιαστικά παράγουν και αν οι εργαζόμενοι και οι επιστάτες τους δεν είναι καλοί σε
αυτό που κάνουν τότε ο ολικός ποιοτικός έλεγχος δεν μπορεί να προχωρήσει».
Πρώτοι

οι

Αμερικανοί

κάτω

από

τις

ισχυρές

πιέσεις

του

Ιαπωνικού

ανταγωνισμού ανακάλυψαν ότι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις χώρες του δυτικού
κόσμου και της Ιαπωνίας όσον αφορά την ποιότητα (προϊόντων και υπηρεσιών) δεν ήταν
η χρήση υψηλής τεχνολογίας, η πρωτοπορία στην τεχνογνωσία αλλά η υιοθέτηση μιας
φιλοσοφίας διοίκησης της ποιότητας η οποία θα στηρίζεται στην αποτελεσματική
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Deming 1982, Garvin 1988, Juran 1986).
Η πρακτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια φιλοσοφία βελτίωσης
της ποιότητας απασχόλησε όχι μόνο σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση
της ποιότητας έδωσε αφορμή για τη δημιουργία μηχανισμών που θα κατεύθυναν τη
γενικότερη εθνική στρατηγική. Αναπτύχθηκαν βραβεία ποιότητας στην Αμερική, στην
Αυστραλία, βελτιώθηκε το υπάρχον στην Ιαπωνία, ενώ στην Ευρώπη αναπτύχθηκε το
Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας το EFOM.
Στο Αμερικανικό βραβείο ποιότητας η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί μια από τις επτά κατηγορίες ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα
βραβεία ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Επομένως η ποιότητα και γενικότερα η φιλοσοφία
βελτίωσης της ποιότητας έδωσε μια καινούργια διάσταση στην αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και τοποθέτησε τις βάσεις για πιο σωστή και αποτελεσματική
μέτρηση και θεώρηση, των πρακτικών αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού ενώ
καθιέρωσε και μια παγκόσμια «γλώσσα» για την ανθρώπινη πλευρά της ποιότητας που
δεν υπήρχε παλαιότερα. Συμπερασματικά η προσέγγιση της ποιότητας είναι το τελευταίο
κομμάτι στην εξελικτική διαδικασία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, διότι
αποτελεί μίγμα όλων των προηγούμενων προσεγγίσεων, αλλά καλύπτεται και από μία
φιλοσοφία, η οποία αναδεικνύει και προωθεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το βασικό
στοιχείο στην νέα αυτή θεωρία οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Έχει
ευρύτατα

αποδειχθεί

ότι

η

προσέγγιση
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αποτελεσματικά το «ανθρώπινο δυναμικό» με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία της
βελτίωσης της ποιότητας.
Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για
να εξασφαλίσουν τα παραπάνω είναι να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εργαζομένων,
να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να προσφέρουν αναγνώριση και
καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα του επιπέδου ζωής των
εργαζομένων,

να

εγκαθιδρύσούν

ένα

κλίμα

αμοιβαίας

συνεργασίας

και

αλληλοκατανόησης με τα σωματεία των εργαζομένων και βεβαίως να αναβαθμίσουν το
ρόλο του τμήματος προσωπικού.

1.7 Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Η πορεία προς τη επίτευξη της ποιότητας σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό είναι
μοναδική και εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες όπως το μέγεθος του οργανισμού
καθώς και από τις εσωτερικές ιδιομορφίες και τα χαρακτηριστικά του. (Hill and
Wilkinson, 1995).
Κατά

τον

Atkinson

οι

επιχειρήσεις

και

οι

οργανισμοί

χρησιμοποιούν

διαφορετικές τεχνολογίες, έχουν διαφορετική ιστορία και προέλευση απευθύνονται σε
διαφορετικές αγορές με διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και κυρίως απασχολούν
ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες έτσι ώστε η προσπάθεια για βελτίωση της
ποιότητας να πρέπει να διοικηθεί διαφορετικά από την καθεμία από αυτές. (Mann and
Kehoe 1995).
Επομένως αφού η ποιότητα θεωρείται ως αντίληψη και φιλοσοφία που πρέπει να
αναπαράγεται από το κάθε εργαζόμενο και να μην αποτελεί φροντίδα μόνο ενός
υπεύθυνου τμήματος γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ των συνήθως παραγόντων που
επηρεάζουν την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προέχει το
ανθρώπινο δυναμικό.
Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι επίσης περισσότερο κατάλληλο για την
αποδοχή του προγράμματος ποιότητας και τη στήριξη του. Αντίθετα ο μεγάλος χρόνος
προϋπηρεσίας μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη διάθεση των εργαζομένων στους ΟΤΑ
ώστε να αποκτήσουν αυξημένες αρμοδιότητες όπως και η μεγάλη ηλικία των
εργαζομένων μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην εκμάθηση, νέων καθηκόντων
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και στη χρήση νέων μεθόδων. Επίσης η έλλειψη άμεσης επαφής με τα παραγόμενα
προϊόντα και υπηρεσίες επιδρά αρνητικά και μπορεί να αναπληρωθεί με την εφαρμογή
των σχέσεων του εσωτερικού πελάτη. (Mann and Kehoe 1995). Μολονότι υπάρχει
συμφωνία μεταξύ των μεγάλων θεωρητικών της ποιότητας για την αξία που έχει ο
ανθρώπινος παράγοντας ως καθοριστικό στοιχείο στη διοίκηση της ποιότητας
παρατηρείται διάσταση απόψεων ως προς την έμφαση της συμβολής του.
Οι Deming Feigenbaum και Ishikawa θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως
κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της διοίκησης ποιότητας ενώ οι Crosby Juran και
Taguchi υποτιμούν το ρόλο του (ΙΡΜ 1998). Η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών από τους
ΟΤΑ θεωρείται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη σταθερού και ικανού
ανθρωπίνου δυναμικού το οποίο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις ολοένα και
αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών. Οι ανθρώπινοι πόροι σε αντιδιαστολή με τους
κεφαλαιακούς πόρους εκτιμάται ότι ενεργούν ως κύριοι συνεκτικοί δεσμοί με τους
πελάτες και τις εξελίξεις της αγοράς.
Η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θα δώσει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ
να αποτελόσουν το πρότυπο για το υπόλοιπο δημόσιο τομέα της χώρας. Οι ικανότητες
του ανθρώπινου δυναμικού η συνεχής αναβάθμιση του και ο εμπλουτισμός του θα
αποτελόσουν στρατηγικό προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας.
Κατά τους Quinn και Sulek όσο πιο ικανό και με επαρκείς γνώσεις είναι το
ανθρώπινο δυναμικό τόσο πιο κατάλληλο θα είναι να σχεδιάσει διαδικασίες και να
προσφέρει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των πελατών.
Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ στα
πλαίσια του ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος όπου η ποιότητα αποτελεί
εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα με συχνά επιτακτικό
χαρακτήρα. Είναι στενά συνδεδεμένη με την επίτευξη υψηλού βαθμού ευελιξίας του
προσωπικού από λειτουργική άποψη, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα στις
συχνές οργανωσιακές αλλαγές.
Η εξέλιξη της φύσης των εργασιών στους ΟΤΑ απαιτεί επίσης την ανάπτυξη
εξειδικευμένων γνώσεων συχνά επί ειδικών θεμάτων ενώ παράλληλα απαιτείται η
απόκτηση γενικών γνώσεων και ικανοτήτων, που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να
διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και τις αντίστοιχες σχέσεις με τους πελάτες.
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Η τεχνολογία αναφέρεται ως μέσο περιορισμού της πολυπλοκότητας των
διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που διευρύνει τις δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών
πολλών διαφορετικών επιλογών με σημαντικές οικονομίες κλίμακος. Η χρήση της
τεχνολογίας εκτός από την μερική υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας δίνει νέες
διαστάσεις στις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζομένων. Θεωρείται ότι αναβαθμίζει
τις γνώσεις τους και ενισχύει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις υπηρεσίες που
παρέχουν καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών (Roth and Jackson 1995). Η
συνεχώς αυξανόμενη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα θέτει την τεχνολογία σε
υποστηρικτικό και δευτερεύοντα ρόλο παρά σε πρωτεύοντα, στην προσπάθεια της
στρατηγικής των ΟΤΑ για ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Η

σύγχρονη

βιβλιογραφία

της

διοίκησης

ποιότητας

(Crosby

Deming)

υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κατανοούν πλήρως την έννοια της
συνεχούς βελτίωσης και ότι πρέπει να έχουν ενεργό ανάμιξη στα θέματα της ποιότητας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα συμμετοχικά ομαδικά σχήματα όπως οι κύκλοι ποιότητας,
οι ομάδες βελτιώσεων και ενεργειών και άλλων σχημάτων που δημιουργούνται για να
συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων και στην παροχή ποιοτικότερων και
ταχύτερων υπηρεσιών. Η κίνηση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από αλλαγές στην
οργάνωση της εργασίας, μείωση των ελέγχων και περισσότερη ομαδικότητα. Η έμφαση
σε μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοέλεγχο με εκχώρηση αρμοδιοτήτων για εισαγωγή
βελτιώσεων και αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας αποτελεί μοναδικό περιβάλλον
ανάπτυξης των ικανοτήτων και αξιοποίησης του προσωπικού.
Κατά τους Cappelli και Rogovski η συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδίασμά
της εργασίας και στην ενσωμάτωση περισσοτέρων έργων στα ατομικά τους καθήκοντα
είναι επιθυμητή από αυτούς παρά το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως εντατικοποίηση της
εργασίας.
Η ανάμιξη συμμετοχή των εργαζομένων, συνδέεται κατά μοναδικό τρόπο με τη
δέσμευση τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Αναφέρεται κυρίως σε
πρακτικές όπως οι ενημερώσεις κατά ομάδες και άλλα ομαδικά σχήματα. (Marchington
1995).
Η δημιουργία προγραμμάτων διοίκησης της ποιότητας με ευρεία χρήση
ομαδικών σχημάτων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και στην
ενεργό δέσμευση των εργαζομένων, προς την ανύψωση της ποιότητας (Rees 1995). Ο
όρος της ανεξάρτητης υπευθυνότητας χρησιμοποιείται συχνά για να αποδώσει τη θετική
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επίδραση που έχουν οι αλλαγές της οργανωσιακής δομής και του ύφους της ηγεσίας
στην ικανότητα των εργαζομένων, να συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και στην
ποιότητα με την ανάληψη περισσοτέρων ευθυνών και πρωτοβουλιών.
Υποστηρίζεται ότι η προσαρμογή της ογανωσιακής κουλτούρας και η δημιουργία
των κατάλληλων συστημάτων μπορεί να αναπτύξει την δημιουργικότητα και την
ευελιξία του προσωπικού ώστε να έχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. (Ezzamel
1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.1. Ορισμός της διοίκησης ολικής ποιότητας και θεωρητική τεκμηρίωση

Η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ορισμών γύρω από την
ποιότητα. Η έλλειψη ομοιομορφίας στη διατύπωση, η έμφαση αλλά και τα συστατικά
στοιχεία που εμπεριέχει ο κάθε ορισμός είναι ενδεικτική της πολυμορφίας και της
σύγχυσης που επικρατεί.
Μερικοί από τους ορισμούς αυτούς είναι:
•

αξία (Feigenbaum 1951; Abbot 1995)

•

τήρηση προδιαγραφών (Gilmore, 1974; Levitt 1972)

•

τήρηση συγκεκραμένων προϋποθέσεων (Grosby 1979)

•

καταλληλότητα για χρήση (Juran, 1974)

•

αποφυγή απωλειών (Taguchi 1989)

•

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (Parasuraman 1985)

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης ISO έχει υιοθετήσει μια δική του ερμηνεία
για την ποιότητα σύμφωνα με την οποία: «ποιότητα είναι η ολικότητα των στοιχείων και
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση μιας δοσμένης
ανάγκης (Dale 1993)».
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει ένας παγκόσμια κοινά
αποδεκτός ορισμός για την ποιότητα αλλά όλοι οι παραπάνω προσπαθούν να βάλουν τις
βάσεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της έννοιας.
Η διοίκηση ολικής ποιότητας αποτελεί μια από τις πιο αντιφατικές αρχές στην
ιστορία της θεωρίας διοίκησης, χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνική τάση» (Hackman and
Wageman 1995) αλλά και ως «ένας ευρύς και περιεκτικός τρόπος βελτίωσης της ολικής
οργανωσιακής απόδοσης και ποιότητας (Hunt 1993). Σίγουρα οι θεωρητικοί της
ποιότητας (Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Crosby) έθεσαν τις αρχές αλλά και η
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θεαματική εξέλιξη και ανάπτυξη της ιαπωνικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με τη
συνεχώς επιδεινωμένη θέση των επιχειρήσεων του δυτικού κόσμου σε νευραλγικούς για
την επιβίωση τους δείκτες (ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα) οδήγησαν στη
διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας ολικής ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Porter η διοίκηση ποιότητας είναι απόρροια της συνεχούς
αναζήτησης

ενός

σταθερού

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος

στα

πλαίσια

του

εντεινόμενου ανταγωνισμού της αγοράς. Η συνεχώς αυξανόμενη ενημέρωση του
καταναλωτή, η συνεχώς διευρυνόμενη ανάμειξη του πελάτη και η τεχνολογική
καινοτομία αποτέλεσαν και το έναυσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Σύμφωνα με άλλους
(Hyde, Chaudron κ.α.) η διοίκηση ολικής ποιότητας επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην
κουλτούρα και τον τρόπο που ένας οργανισμός λειτουργεί. Ωστόσο η ΔΟΠ δεν είναι
απλώς μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού, αλλά και αλλαγή στην
οργανωσιακή κουλτούρα, δηλαδή στις αξίες, ιδέες, και νόρμες που επικρατούν μέσα
στον κάθε οργανισμό.
Σύμφωνα με το 4ο total quality forum η ΔΟΠ είναι:
«Ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης το οποίο στοχεύει στη συνεχή
αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς μειωμένο κόστος.
Η ολική ποιότητα είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα προσέγγισης. Λειτουργεί
οριζοντίως δια μέσου διεργασιών και τμημάτων, εμπλέκοντας όλους τους εργαζόμενους
ανεξαρτήτως ιεραρχίας και προσπαθεί να συμπεριλάβει στο σύνολο του και τους
προμηθευτές και τους πελάτες».
Επομένως η ΔΟΠ είναι μια καθαρά ανθρωποκεντρική θεωρία, οργάνωσης και
διοίκησης. Βασίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων,
των εργαζομένων και προσφέρει τις συνθήκες εκείνες μέσα από τις οποίες το ανθρώπινο
δυναμικό μπορεί να αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τον Pfeffer η σύγχρονη αυτή φιλοσοφία
για τη βελτίωση της ποιότητας αναγνωρίζει και ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό το
θεμελιακό ρόλο και τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα ενώ προσφέρει η βάση
πάνω στην οποία μπορεί να θεμελιωθεί μια νέα προοπτική και ιδεολογία, για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Η

ΔΟΠ

χαρακτηρίζεται από

τον

αυτοέλεγχο,

την

αυτονομία

και την

δημιουργικότητα μεταξύ των εργαζομένων και απαιτεί δραστήρια συνεργασία αντί για
απλή συμμόρφωση (Wilkinson

1991). Επομένως έχει σημαντική επίδραση στην

κουλτούρα ολόκληρης της επιχείρησης που προωθεί την αλλαγή καθώς είναι μια

16

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ.Β.Α Executive

σφαιρική φιλοσοφία που περιλαμβάνει όλα τα μέλη της επιχείρησης (Pfeffer 1994;
Chaudron 1993; van Donk and Sanders 1993).
Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συστήματα
διοίκησης ποιότητας και οι πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο, αλλάζοντας το περιβάλλον και το περιεχόμενο της λειτουργίας των
ανθρωπίνων πόρων και το ρόλο των στελεχών της.
Η ΔΟΓΊ παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με άλλες πρακτικές διοίκησης.

Διαφορές στις οργανωσιακές δομές: Οι παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης
θεωρούν τον κάθε οργανισμό ως ένα σύνολο εξειδικευμένων ατόμων και τμημάτων,
ενσωματωμένο σε μια λειτουργική ιεραρχία. Απεναντίας η ΔΟΠ θεωρεί τον οργανισμό
ως σύνολο αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών συνδεδεμένων με ένα πλέγμα συνεργασίας
όλων των εμπλεκόμενων (εργαζόμενων, μετόχων, πελάτες κ.α.).
Διαφορές στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού: Στις άλλες πρακτικές
διοίκησης ο ανθρώπινος παράγοντας δεν ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους πόρους της
επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι είναι παθητικοί συνεργάτες με ελάχιστη αυτονομία και με
αποστολή την εκπλήρωση μόνο των καθηκόντων τους. Η ΔΟΠ θεωρεί το ανθρώπινο
δυναμικό απαραίτητο για την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ηγεσία
παρέχει στους εργαζόμενους ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη δυνατότητα
για επιτυχίες, προωθώντας παράλληλα και την επιτυχία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι
είναι ενεργητικοί συνεργάτες και η δημιουργικότητα και οι ιδέες τους εκτιμώνται και
ανταμείβονται.
Διαφορές στην έννοια της ποιότητας: Στα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης η
ποιότητα μεταφράζεται ως εναρμόνιση με τις εσωτερικές προδιαγραφές και τα επίπεδα
ποιότητας. Η απουσία ελαττωματικών προϊόντων -υπηρεσιών σημαίνει ποιότητα. Στη
ΔΟΠ ποιότητα ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ξεπερνούν τις παρούσες
ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Επομένως κάθε καινούργια ιδέα και καινοτομία
αποτελεί απαραίτητο συστατικό αυτής της επιτυχίας.
Στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί:

Στη ΔΟΠ το ανθρώπινο

δυναμικό

συνεργάζεται δυναμικά για την επίτευξη του κοινού σκοπού δηλαδή την ικανοποίηση
του πελάτη και είναι φανερό πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη του
ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των κοινών στόχων.
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Ανταμοιβές: Στα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης τα συστήματα αξιολόγησης
της απόδοσης αναγνώρισης και ανταμοιβών έθεταν τους εργαζόμενους σε ένα αυστηρά
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ατομικότητα και υποσκάπτοντας την
ομαδική εργασία. Αντίθετα στην ΔΟΠ τα συστήματα ανταμοιβών αναγνωρίζουν την
ατομικότητα ως μέλος της ομάδας και ενισχύουν ποικιλοτρόπως το ομαδικό πνεύμα.
Ο ρόλος των στελεχών: Στη ΔΟΠ τα στελέχη παρέχουν καθοδήγηση για συνεχή
βελτίωση και καινοτομία σε διαδικασίες, συστήματα, αγαθά και υπηρεσίες. Σε αντίθεση
με τα παραδοσιακά στελέχη που συμπεριφέρονταν αλαζονικά ως διευθυντές των
εργαζομένων.
Ομαδική εργασία: Σε περιβάλλον ολικής ποιότητας επίσημοι και ανεπίσημοι
μηχανισμοί ενθαρρύνουν και εξυπηρετούν την ομαδική εργασία και την ανάπτυξη των
ομάδων σε όλο το εύρος και πλάτος της επιχειρήσεις. Αντίθετα στα παραδοσιακά
μοντέλα διοίκησης ενισχύονταν ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων
και συχνά οι συγκρούσεις και οι διαμάχες εντός του εργασιακού χώρου.
Έλεγχος: Στα παραδοσιακά μοντέλα ο έλεγχος βασίζεται σε προκαθορισμένους
κανόνες και διαδικασίες συχνά ανελαστικούς που καθορίζουν τη συμπεριφορά και το
έργο των εργαζομένων. Στη ΔΟΠ ο έλεγχος στηρίζεται σε κοινές σε όλους αξίες και
ιδεώδη όπως γνώση της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης, απαιτήσεις των
πελατών, κτλ.
Υποκίνηση: Στα παραδοσιακά μοντέλα η υποκίνηση επιτυγχάνεται με αυστηρό
έλεγχο. Επιδιώκεται η αποφυγή της αποτυχίας με την τιμωρία και τις ποινές. Στη ΔΟΠ
το ανθρώπινο δυναμικό ενθαρρύνεται και καθοδηγείται να συμβάλλει έμπρακτα σε αυτό
που θεωρεί σημαντικό και επωφελές για τον οργανισμό. Το σύστημα διαπνέεται από μια
φιλοσοφία

που

δημιουργεί

εργαζομένους

νικητές

και

όχι

αποτυχημένους

και

τιμωρημένους.

2.2. Τα θεμελιώδη στηρίγματα της διοίκησης ολικής ποιότητος

Τα θεωρητικά θεμέλια της ΔΟΠ αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία
στηρίζονται όλες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Τα τέσσερα θεωρητικά
θεμέλια περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές της σύγχρονης διοικητικής θεωρίας και
συμβάλλουν στην καλλίτερη εφαρμογή και ανάπτυξη των αρχών των πρακτικών και των
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τεχνικών της ΔΟΓΊ. Τα τέσσερα βασικά στηρίγματα της διοίκησης ολικής ποιότητας
είναι τα ακόλουθα:

1. Οργάνωση
Η ΔΟΠ ορίζεται ως μια νέα φιλοσοφία διοίκησης, που κατευθύνει και συντονίζει
τόσο τη δράση των εργαζομένων, όσο και τη ροή συγκεκριμένων διαδικασιών και
πληροφοριών. Επομένως για τη βελτίωση της ποιότητας απαραίτητη και αναγκαία είναι
η αποτελεσματική οργάνωση των παραπάνω για την επίτευξη των στόχων της
επιχείρησης.
Η αποτελεσματική οργάνωση των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας μέσω
μιας προσέγγισης ΔΟΠ προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή μιας σειράς
δραστηριοτήτων και ενεργειών όπως:

•

Ύπαρξη μακροχρόνιων πλάνων για βελτίωση της ποιότητας

•

Στρατηγική ποιότητος

•

Ύπαρξη και λειτουργία πολιτικής ποιότητας

•

Κατανόηση των αρχών της ποιότητας από όλους τους εργαζόμενους

•

Ύπαρξη κοινά αποδεκτής ερμηνείας για ποιότητα

•

Οργανωτική υποδομή για ποιότητα

2. Κουλτούρα
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ενός υποδείγματος
ΔΟΠ απαιτεί την αλλαγή της υπάρχουσας οργανωσιακής κουλτούρας και την
εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ποιότητας που θα υποστηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης
της ποιότητας (Grand, 1994; Atkinson 1992; Max Hand, 1992’ Ciampa, 1993).
Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ΔΟΠ προϋποθέτει ένα συνολικό
μετασχηματισμό δηλαδή τη δημιουργία μιας κουλτούρας ΔΟΠ για να μπορέσει η
επιχείρηση να ξεφύγει από τη γραφειοκρατική παραδοσιακή και μη ευέλικτη
φυσιογνωμία της. (Coulson Thomas 1992). Η ΔΟΠ απαιτεί βαθιές αλλαγές στην
οργανωσιακή -επιχειρηματική κουλτούρα δηλαδή μια θεμελιακή αλλαγή στον τρόπο με
τον οποίο το άτομο και οι ομάδες βιώνουν την εργασία τους και το ρόλο τους στην
επιχείρηση. (Hanter and Beaument 1993).
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Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της κουλτούρα η οποία είναι μοναδική και
διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά και είναι αποτέλεσμα των συνολικών ενεργειών όλων
των εργαζομένων, αποτέλεσμα χρόνιων ενεργειών και αποφάσεων που έχουν παρθεί,
πολιτικών που εφαρμόστηκαν και ακόμη το σύνολο των τυπικών και άτυπων
διαδικασιών, πολιτικών και στρατηγικών (Ciampa 1992).
Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας οργανωσιακής κουλτούρας ποιότητας σε μια
επιχείρηση διαφαίνεται όταν υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:
•

Δημιουργία ανοικτού περιβάλλοντος απαλλαγμένο από φόβο και δυσπιστία.

•

Κατάργηση διατμηματικών εμποδίων και προστριβών.

•

Αλλαγή των παλαιών και εκμάθηση νέων ρόλων από τα στελέχη.

•

Μετάβαση από μια φιλοσοφία ατομικότητας σε μια φιλοσοφία ομαδικότητας και
συνεργασίας.

•

Εγκατάλειψη των παλαιών συμβολών δύναμης και κύρους.

•

Αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από την ποιότητα -όλοι υπεύθυνοι.

•

Συνεχείς επενδύσεις σε επιμορφωτικά προγράμματα βασιζόμενα στις ανάγκες
του οργανισμού αλλά και των εργαζομένων.

•

Κατάλληλα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβών τα οποία θα λειτουργούν
σαν υποκινητικές μηχανές.

•

Ενθάρρυνση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, διάχυση της πληροφορίας και
της γνώσης με ταυτόχρονη αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Η αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι από τις δυσκολότερες εργασίες
στο ευρύτερο φάσμα της διοίκησης επιχειρήσεων.
Ο όρος «αντίσταση στην αλλαγή» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράφει μια
κατάσταση στην οποία ένα πρόγραμμα ποιότητας συναντά ένα τοίχο και παραμένει
στάσιμο. Τα αίτια βέβαια της αντίστασης στην αλλαγή είναι ποικίλα. Συχνά οι
εργαζόμενοι έχουν την εντύπωση ότι η αλλαγή θα στραφεί εναντίον τους και θα έχει
ενδεχομένως άσχημα αποτελέσματα και στον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται.
Η ανασφάλεια και ο φόβος ότι ίσως δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με
επιτυχία στους νέους ρόλους τους να υιοθετήσουν τις νέες αρχές και να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον τους οδηγεί σε μια αρνητική στάση απέναντι στην
κίνηση αλλαγής. Συχνό είναι και το φαινόμενο να παρατηρείται έλλειψη πλήρους
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διαφάνειας κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος αλλαγής. Μόνο τα στελέχη έχουν
πληροφόρηση για την πορεία του προγράμματος αλλαγής ενώ οι εργαζόμενοι
ενημερώνονται μόνο για τα αρνητικά αποτελέσματα. Ζητείτε από τους εργαζόμενους
απλά να αναθεωρήσουν τον τρόπο δουλειάς τους χωρίς να τους εξηγηθεί ο λόγος αυτής
της αλλαγής, ποια ζητήματα πρέπει να ακολουθήσουν και τι θα αποφέρει σε ατομικό
επίπεδο και επίπεδο οργανισμού. Επίσης ο φόβος του αγνώστου και της αποτυχίας
δημιουργεί μια στάση αντίστασης από την πλευρά των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε
συνθήκες ανασφάλειας και οικονομικής εξάρτησης. Ακόμη πολλά διευθυντικά στελέχη
χρησιμοποιούν ως δικαιολογία ότι η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι το κυριότερο
εμπόδιο στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός προγράμματος βελτίωσης ποιότητας και ότι
είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξουν. Σε αυτή την περίπτωση όμως αυτοί είναι που
έχουν αποτύχει στην προσπάθεια για ποιότητα.
Οι περισσότεροι θεωρητικοί συμφωνούν ότι αυτή η στάση αντίδρασης στην
αλλαγή μπορεί να ξεπεραστεί με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων.
Συμμετέχοντας οι εργαζόμενοι ενεργά στη διάγνωση, σχεδίασμά και εφαρμογή ενός
προγράμματος αλλαγής είναι πολύ πιθανό να το αποδεχθούν και να το υιοθετήσουν.
Ωστόσο, η επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή απαιτεί τροποποιήσεις στις στρατηγικές
της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για να ενισχύσουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας.
Πολιτικές σχετικές με την επικοινωνία, τον επανασχεδιασμό εργασίας, τις συνθήκες
πρόσληψης, την εκπαίδευση και τα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβών, πρέπει να
εναρμονίζονται με τους στόχους της διοίκησης ολικής ποιότητας.

3. Το ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση ολικής ποιότητας

Η πλειονότητα των θεωρητικών της ποιότητας (Grosby, Ishikawa) συμφωνούν
ότι ο παράγοντας άνθρωπος συμβάλλει θετικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας,
στην μείωση του κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί και την

κύρια πηγή

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο χώρο των

επιχειρήσεων.
Ο παράγοντας που θα οδηγήσει ένα οργανισμό στο να επιτύχει είναι ο άνθρωπος
ενώ παράλληλα οι ανθρώπινοι πόροι δεν μπορούν να αντιγραφούν από τους
ανταγωνιστές.
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Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς της ποιότητας οι ανθρώπινοι πόροι έχουν
συνέργια, δηλαδή μπορούν να παράγουν αποτέλεσμα που η αξία του είναι μεγαλύτερη
από το άθροισμα των αξιών των μερών του. Επιπλέον παρόλη την αλματώδη ανάπτυξη
της τεχνολογίας και τη συνεχώς διευρυνόμενη αξιοποίηση της η πλειοψηφία των
ερευνητών της ποιότητας συμφωνεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικό και
αναντικατάστατο στοιχείο μιας φιλοσοφίας ποιότητας.
Η «επανάσταση» της ποιότητας προσφέρει πλέον μια νέα διάσταση φιλοσοφίας
και προσέγγισης στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ένα περιβάλλον ποιότητας
όλοι οι εργαζόμενοι αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική εισαγωγή ανάπτυξη
και βελτίωση των προγραμμάτων ποιότητας ενώ οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα
προγράμματα ΔΟΠ έχουν σεβασμό στον άνθρωπο και προσπαθούν να αξιοποιήσουν με
το καλύτερο δυνατό τρόπο το εργατικό του δυναμικό. Τα σημεία που πρέπει να
προσέξουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που υλοποιούν προγράμματα ΔΟΠ είναι:

•

Η διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και το ρόλο του ανθρώπινου
δυναμικού στη βελτίωση της ποιότητας.

•

Η επιχείρηση αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις
εμπειρίες των εργαζομένων.

•

Η επιχείρηση συνεισφέρει στη δημιουργία κλίματος για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού.

•

Η επιχείρηση αναπτύσσει προγράμματα και πρωτοβουλίες για την υποκίνηση
εκπαίδευση και αναγνώριση των εργαζομένων.

•

Η διοίκηση εξασφαλίζει την αφοσίωση και τη δέσμευση των εργαζομένων στις
προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας.

Συμπερασματικά, η βελτίωση της ποιότητας είναι το τελευταίο κομμάτι μιας
εξελικτικής

διαδικασίας

στη

διοίκηση

του

ανθρώπινου

δυναμικού.

Ωστόσο

διαφοροποιείται και αυτοπροσδιορίζεται μέσα από μια φιλοσοφία που αναδεικνύει και
προωθεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το πλέον βασικό στοιχείο στην νέα αυτή θεωρία
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η επίτευξη της συνεχής βελτίωσης της
ποιότητας εξαρτάται από την αξιοποίηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ταλέντων και
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
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Επομένως αυτό που προέχει είναι η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των
εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ως στόχο την δημιουργία ενός
περιβάλλοντος που θα ευνοεί την συμμετοχή όλων, την προσωπική ανάπτυξη των
εργαζομένων, αλλά και την οργανωσιακή ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με κατάρτιση, εκπαίδευση, υποκίνηση και
αφοσίωση των εργαζομένων στα θέματα ποιότητας.

4. Το σύστημα ποιότητας

Ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας στηρίχθηκε
στο σχεδίασμά, ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ποιότητας. Οι επιχειρήσεις έπρεπε
να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι η ποιότητα δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων
συμβάντων αλλά εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τήρηση προδιαγραφών στην
παραγωγή.

Επομένως οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στη δημιουργία συστημάτων

ποιότητας τα οποία μέσω τήρησης προδιαγραφών, διασφαλίζουν την αποτελεσματική
λειτουργία των διεργασιών, διαδικασιών και ελέγχου της ποιότητας.
Θέματα όπως ο σχεδιασμός του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας, ο
προγραμματισμός και συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών, για την παραγωγή
του προϊόντος

προϋποθέτουν

την

εφαρμογή

ενός

ολοκληρωμένου

συστήματος

ποιότητας.
Ένα

αποτελεσματικό

και

σύγχρονο

σύστημα

ποιότητας

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνει όλη την επιχείρηση και φυσικά όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής
δραστηριότητας όπως σχεδιασμός, προμήθειες, παραγωγή, αποθήκευση, διανομή,
παράδοση, εξυπηρέτηση και φυσικά καθορισμό των αναγκών του πελάτη.
Ένα δομημένο σύστημα ποιότητας θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
•

Ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων του συστήματος ποιότητας

•

Σύνδεση του συστήματος ποιότητας με την στρατηγική της επιχείρησης

•

Συνεχής έλεγχος για διαπίστωση στοιχείων προς βελτίωση

•

Το σύστημα ποιότητας καλύπτει όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

•

Ύπαρξη αποτελεσματικής ροής πληροφοριών από το σύστημα σε πελάτες προμηθευτές.

•

Το σύστημα ποιότητας ως βάση για ολοκληρωμένη προσέγγιση ποιότητας.
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2.3. Οι θεμελιώδεις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας

Οι αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας αποτελούν τον κορμό της φιλοσοφίας
για τις νέες πρακτικές στη διοίκηση, δίνουν εύκολες στην κατανόηση τους θεωρητικές
κατευθύνσεις ενώ οι σπουδαιότεροι θεωρητικοί της ΔΟΠ επιβεβαιώνουν την ύπαρξή
τους, αλλά και τη σπουδαιότητά τους στις προσπάθειες που γίνονται για βελτίωση της
ποιότητας. Μερικές από τις αρχές προέρχονται από το χώρο της παραγωγής, άλλες από
το χώρο του μάρκετινγκ, άλλες από τη στατιστική θεωρία και ορισμένες από την
οργανωσιακή θεωρία. Οι αρχές βασίζονται στα θεμελιώδη στηρίγματα της διοίκησης
ολικής ποιότητας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. Είναι οι ακόλουθες:
Η αρχή της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη: Η δυνατότητα
διατήρησης ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση και σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και
επιβίωση μιας επιχείρησης. Η ικανοποίηση το πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
επιχειρηματική επιτυχία, και κάθε επιχείρηση πρέπει να υπολογίζει και να ανακαλύψει
τις μελλοντικές αλλά και τις τωρινές επιθυμίες των πελατών της.
Η έννοια της ποιότητας αυτής κάθε αυτής στηρίζεται στον πελάτη (Kordupleski,
1993). Σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς οι πελάτες είναι αυτοί που προσδιορίζουν την
ανταγωνιστική ικανότητα της επιχείρησης αυτοί στους οποίους απευθύνονται τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης ενώ η κρίση τους καθορίζει την ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών.
Η ΔΟΠ ξεκινάει από τον πελάτη, και απαιτεί τη σύνδεση των επιθυμιών και των
αναγκών του με τις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης όπως σχεδιασμός και
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των διαδικασιών μέτρησης της επιρροής
της βελτίωσης της ποιότητας στην αγορά.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν τι θέλει ο πελάτης και έπειτα να του
το προσφέρουν δηλαδή θα πρέπει να προϋπάρξει μια μελέτη των επιθυμιών αναγκών και
των προτάσεων του πελάτη.
Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν και εφαρμόζουν μια φιλοσοφία ΔΟΠ θα πρέπει να
προβούν στις εξής ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των
πελατών τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση:
•

Γνώση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη: Το πιο συχνό εργαλείο για την
ανίχνευση και κατανόηση των αναγκών του πελάτη είναι η συλλογή στοιχείων,
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είτε με έρευνες αγοράς είτε με απευθείας επαφή. Είναι σύνηθες το φαινόμενο
διοικητικά στελέχη, αλλά και εργαζόμενοι να έρχονται σε τακτική επαφή με τους
πελάτες.
•

Έμφαση στην γρήγορη εξυπηρέτηση και επίλυση παραπόνων και επιθυμιών των
πελατών.

•

Ανάπτυξη

στάνταρ για την εξυπηρέτηση

του πελάτη:

Η

μέτρηση

της

ικανοποίησης των πελατών, αποτελεί βασικό σημείο στην προσπάθεια βελτίωσης
των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι

μέτρησης π.χ. αριθμός παραπόνων που επιλύονται, ταχύτητα στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών κτλ. οι οποίοι όμως θα

πρέπει να είναι

συστηματικοί και μακροχρόνιοι.
•

Αλλαγή ρόλου για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: Το τμήμα σε συνεργασία με
την ανώτερη διοίκηση και τους εργαζόμενους θα μπορεί να αναλύει και να
καθορίζει την πολιτική της επιχείρησης προς τους πελάτες

ακούγοντας τις

προτάσεις τους και επιλύνοντας τυχόν προβλήματα.
•

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τις επιθυμίες και τη συνεχή ικανοποίηση των
πελατών σαν ένα μετακινούμενο στόχο.

•

Χρήση της ανάπτυξης λειτουργιών ποιότητας για την αποτελεσματική εφαρμογή
των επιθυμιών του πελάτη σε επιχειρηματικές διαδικασίες.

•

Διαφοροποίηση μεταξύ αναγκών επιθυμιών και ικανοποίησης του πελάτη.

Η αρχή της συνεχούς βελτίωσης: Η ΔΟΠ δεν αποτελεί μια στατική και
αμετάβλητη φιλοσοφία και προσέγγιση στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασικό στοιχείο
της νέας αυτής φιλοσοφίας είναι η συστηματική και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης
όλων εκείνων των παραγόντων και μεταβλητών που επηρεάζουν την αποτελεσματική
λειτουργία του συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας.
Η ουσία της συνεχούς βελτίωσης είναι ο σχεδιασμός, η πρόληψη και η
αντιμετώπιση όλων εκείνων των θεμάτων ποιότητος που μπορούν να εμφανιστούν με
μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό και τα οποία μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες
αν αντιμετωπιστούν βραχυπρόθεσμα και σε μη συστηματική βάση. Υπάρχουν διάφοροι
μέθοδοι συνεχούς βελτίωσης. Η πιο διαδεδομένη είναι το σύστημα Kaizen το οποίο
αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία από τον Maasaki Imai. Ο Juran προτείνει την εφαρμογή μιας
ακολουθίας για τη βελτίωση της ποιότητας. Η ακολουθία περιλαμβάνει την αναγνώριση
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των βασικών περιοχών που υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, την
οργάνωση και τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την επίλυση των
προβλημάτων, την ανάλ.υση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, και τέλος
την παροχή λύσεων και την πρόβλεψη αν οι προτεινόμενες λύσεις είναι εφαρμόσιμες.
Οι κυριότερες μεταβλητές της αρχής της συνεχούς βελτίωσης είναι:
•

Συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεχή βελτίωση από όλους.

•

Ανακάλυψη βασικών περιοχών βελτίωσης από όλα τα τμήματα της επιχείρησης ή
του οργανισμού.

•

Συνεχής μεταβολή και ανάπτυξη νέων στόχων και μεθόδων βελτίωσης της
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Ύπαρξη και λειτουργία μηχανισμών και τεχνικών βελτίωσης.

•

Ελαστικότητα και συνεργασία μεταξύ τμημάτων με σκοπό την εξακρίβωση
περιοχών βελτίωσης της ποιότητας.

Η αρχή της συμμετοχής όλων στη βελτίωση της ποιότητας: Σε μια φιλοσοφία
ΔΟΠ οι εργαζόμενοι αποτελούν τον σημαντικότερο «πόρο» της επιχείρησης. Οι ιδέες
τους, οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική εφαρμογή ενός προγράμματος ΔΟΠ (Tuttle 1991). Η κατανόηση της
καινούργιας φιλοσοφίας διοίκησης από όλους τους εργαζόμενους και η συμμετοχή τους
στον σχεδίασμά, ανάπτυξη, υλοποίηση και βελτίωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
ΔΟΠ. Η συμμετοχή θα πρέπει να είναι καθολική περιλαμβάνοντας εργαζόμενους από
όλα τα ιεραρχικά στρώματα και από όλα τα τμήματα της επιχείρησης (Deming 1988,
Oakland 1991, Crosby 1978).
Η συμμετοχή των εργαζομένων, συμβάλλει στην δημιουργία ενός κλίματος
εμπιστοσύνης και συνεργασίας και βοηθά στην δημιουργία μιας κουλτούρας ποιότητας
στην οποία όλοι είναι υπεύθυνοι. Ακόμη η συμμετοχή λαμβάνεται σαν ένα εργαλείο
υποκίνησης και συχνά συγκροτούνται ομάδες βελτίωσης της ποιότητας, κύκλοι
ποιότητας ενώ υιοθετούνται συστήματα ιδεών και προτάσεων, τα οποία διαδραματίζουν
ένα

ρόλο

εργαλείων για

την

αποτελεσματική

λειτουργία της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας αλλά και σαν την κινητήριο δύναμη μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ.
Τα

βήματα που πρέπει να γίνουν για να γίνει η ολική συμμετοχή των

εργαζομένων πραγματικότητα είναι:
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Εκπόνηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων γύρω από την
ποιότητα σε όλους τους εργαζόμενους.

•

Εισαγωγή σημαντικών και θεσμικών αλλαγών στη διάρθρωση της εργασίας και
του εργασιακού χώρου ώστε να ευνοείται η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ
διαφόρων τμημάτων (μείωση ιεραρχικών επιπέδων, ανασχεδιασμός έργου,
ανακατανομή αρμοδιοτήτων κτλ.)

•

Συγκρότηση οργάνων και επιτροπών ποιότητας.

•

Αλλαγή του ρόλου των μεσαίων στελεχών.

•

Θεσμοθέτηση κάποιων βασικών μορφών υποκίνησης των εργαζομένων για την
συμμετοχή (αναγνώριση, χρηματικά βραβεία κλπ.).

•

Μοίρασμα αρμοδιοτήτων και ευθυνών και στα κατώτερα ιεραρχικά στελέχη.

•

Συμμετοχή όλων των τμημάτων και αξιολόγηση της συνεισφοράς τους.

Η αρχή της δέσμευσης και αφοσίωσης της διοίκησης στην βελτίωση της ποιότητας:
Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι εκείνα που πρέπει να αναγνωρίσουν την
σπουδαιότητα της ποιότητας και να την τοποθετήσουν στην κορυφή της επιχειρηματικής
στρατηγικής (Bohoris, 1995). Θα πρέπει να καθορίσουν τους στόχους του προγράμματος
να φροντίσουν να εξαλειφθούν, τυχόν προβλήματα και φόβοι από τα μεσαία στελέχη και
να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας όπου η ποιότητα θα είναι
κατανοητή από όλους (Vouzas, 1997). Η ύπαρξη των εξής στοιχείων είναι απαραίτητη
για να έχουμε μια αποτελεσματική δέσμευση συμμετοχή και αφοσίωση των ανωτάτων
στελεχών στην βελτίωση της ποιότητας:
•

Αναγνώριση από τα ανώτατα στελέχη της σπουδαιότητας της ΔΟΠ και διάγνωση
της ανάγκης για αλλαγή.

•

Ανάπτυξη και λειτουργία επιτροπών και συμβουλίων ποιότητας καθώς και
κατανομή πόρων για ποιότητα.

•

Δημιουργία κλίματος που θα ενθαρρύνει και θα υποκινεί τους εργαζόμενους.

•

Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να επιλύσουν τις παραδοσιακές διατμηματικές
προστριβές και θα ενθαρρύνουν την διατμηματική συνεργασία και αλληλεγγύη.

•

Διανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε στελέχη και εργαζόμενους για την
αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΟΠ.
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Ανάπτυξη τακτικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και τα στελέχη για την
πορεία του προγράμματος ΔΟΠ και για τον επαναπροσδιορισμό στόχων και τον
εντοπισμό προβλημάτων αδυναμιών αλλά και προκλήσεων.

Η αρχή της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.
Η εκπαίδευση σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ είναι το κλειδί για την αποτελεσματική
εισαγωγή, εφαρμογή και διατήρηση μιας κουλτούρας ΔΟΠ.
Η αλλαγή της νοοτροπίας και το χτίσιμο μιας κουλτούρας ποιότητας προϋποθέτει
ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενστερνιστούν τη φιλοσοφία και τις αρχές τις ΔΟΠ, να
κατανοήσουν και να κάνουν πράξη τις πρακτικές και τις μεθόδους της. (Σπανός, 1992).
Σε μια προσέγγιση και φιλοσοφία ΔΟΠ η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τους εξής
στόχους:
•

Κατανόηση από όλους τους εργαζόμενους της φιλοσοφίας ΔΟΠ και αλλαγή της
υπάρχουσας νοοτροπίας.

•

Υποκίνηση, ενδυνάμωση και αποτελεσματική αξιοποίηση των δεξιοτήτων
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού.

•

Εκμάθηση και κατανόηση της «τεχνικής» πλευράς της ποιότητας.

•

Δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

•

Σύνδεση εκπαίδευσης με δείκτες απόδοσης για τη βελτίωση σημαντικών δεικτών
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•

Δημιουργία μιας στρατηγικής προσέγγισης στην ανθρώπινη πλευρά της
ποιότητας.

Η αρχή της μέτρησης της ποιότητας και της αναπληροφόρησης.
Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ποιότητας, η ποιότητα θα πρέπει να μετριέται
σε κάθε βήμα και από όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η
συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή βασικών εσωτερικών και εξωτερικών
δεικτών απόδοσης καθώς και συνεχείς συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας φιλοσοφίας ΔΟΠ.
Παρόλη τη σημασία της μέτρησης και της αναπληροφόρησης στην βελτίωση της
ποιότητας δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστηματικά πίνακες
ελέγχου και γραφήματα αλλά και λειτουργούν συστήματα αναπληροφόρησης με πελάτες
προμηθευτές και μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.
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Μερικά από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία
της μέτρησης και της αναπληροφόρησης σε μια φιλοσοφία ΔΟΠ είναι:
•

Συστηματική χρησιμοποίηση πινάκων ελέγχου και γραφημάτων για την μέτρηση
και παρακολούθηση βασικών παραμέτρων ποιότητας.

•

Η μέτρηση της ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και από όλα
τα τμήματα της επιχείρησης.

•

Όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη κατανοούν τη σημασία που έχουν οι
αποτελεσματικές μετρήσεις.

•

Η επιχείρηση πληροφορεί σε συστηματική βάση τους εργαζόμενους, τα στελέχη
και τους πελάτες και προμηθευτές για θέματα ποιότητος.

•

Χρησιμοποίηση τόσο «εσωτερικών» όσο και εξωτερικών δεικτών μέτρησης
βασικών παραμέτρων ποιότητας.

Η αρχή της εδραίωσης σχέσεων με τους προμηθευτές
Οι προμηθευτές επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία του προγράμματος ΔΟΠ. Η
πελατειακή σχέση με τους προμηθευτές εξασφαλίζει και διασφαλίζει την ποιότητα και
δημιουργεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.
Στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη της η επιχείρηση είναι:
•

Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται με βάση την ποιότητα και όχι την τιμή.

•

Η αξιολόγηση των προμηθευτών γίνεται σε συστηματική βάση.

•

Λίγοι αλλά αξιόπιστοι προμηθευτές.

•

Τεχνογνωσία και υποστήριξη από και προς τους προμηθευτές.

•

Συμμετοχή προμηθευτών στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Μακρόχρονη συνεργασία με τους προμηθευτές.

2.4. Στρατηγική διοίκηση ανθρώπινων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της ποιότητας η διοίκηση ολικής ποιότητας
περιλαμβάνει δυο κύριες δραστηριότητες και αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της
ικανοποίησης του πελάτη. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά το σχεδίασμά και τη
λειτουργία διεργασιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάλειψη ελαττωμάτων και λαθών και στην αύξηση της
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παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων μέσων. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την
δημιουργία κατάλληλων στάσεων συμπεριφοράς και δέσμευσης των εργαζομένων που
είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα. Η συνεχής επέκταση της προοπτικής της έννοιας της
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας καθιστά επιβεβλημένη τη σύνδεση της διοίκησης της
ποιότητας με θέματα όπως η υποκίνηση, η ανάπτυξη των εργαζομένων, η φροντίδα του
πελάτη, η οργανωσιακή κουλτούρα, το ύφος της ηγεσίας και η οργανωσιακή δομή (ΙΡΜ
1993). Στην πραγματικότητα η διοίκηση της ποιότητας έχει προοπτική επέκτασης σε όλο
το εύρος του οργανισμού επιδιώκοντας την ικανοποίηση του πελάτη μέσω της αποφυγής
ελαττωμάτων και λαθών στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η επίτευξη της ποιότητας στο σύνολο της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό τμήμα του περιεχομένου της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, που εφαρμόζεται
(Glinton, 1994). Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα ερευνών σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν σε διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση της ποιότητας
εξαρτάται περισσότερο από το ύφος του μάνατζμεντ, που ασκείται παρά από τα
χαρακτηριστικά που έχουν οι εθνικές κουλτούρες των εργαζομένων (Ebrahimpour and
Gullen, 1993).
Έχει γίνει αποδεκτό ότι η διοίκηση της ποιότητας παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια
με την ευρεία έννοια της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων που περιλαμβάνει τη
διοίκηση προσωπικού την οργανωσιακή συμπεριφορά και τις εργασιακές σχέσεις διότι η
θεωρία της διοίκησης ποιότητας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα που σχετίζονται
με τη διοίκηση προσωπικού και επίσης διότι η επιτυχία ή η αποτυχία της διοίκησης της
ποιότητας εξαρτάται από τον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται στην πράξη από τους
εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας. Η σύγκλιση αυτή δεν θεωρείται
αδικαιολόγητη δεδομένου ότι η δέσμευση προς τη διοίκηση της ποιότητας αποτελεί
συστατικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής πολλών επιχειρήσεων ώστε η
αντίστοιχης εμβέλειας στρατηγική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων εύλογα να δίνει
έμφαση στα θέματα ποιότητας όπως η ανάγκη υψηλής δέσμευσης των εργαζομένων και
η απαραίτητη ευελιξία.
Η διοίκηση της ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εσωτερικό στοιχείο μιας
γενικότερης στρατηγικής που εστιάζεται στην ποιότητα και στις απαιτήσεις του πελάτη
και συνεπάγεται την υιοθέτηση ανοικτού ύφους ηγεσίας, εφαρμογή αμφίδρομης
επικοινωνίας και ανάπτυξη της υπευθυνότητας (Snape, 1995). Επίσης η διοίκηση της
ποιότητας φαίνεται περισσότερο συνεπής με την μετάβαση από την παραδοσιακή
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διοίκηση προσωπικού προς την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων λόγω της έμφασης που
δίνει στη δέσμευση των εργαζομένων παρά στη συμμόρφωση τους σε κανόνες και διότι
αναγνωρίζει στα στελέχη γραμμής στην κύρια υπευθυνότητα για τη διοίκηση του
προσωπικού. Και τα δυο συστήματα, απαιτούν στρατηγική προσέγγιση στα θέματα
διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, ενώ απαιτούν και την ανάμιξη και εμπλοκή της
ανώτατης διοίκησης.
Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ομαδοποιείται σε τέσσερις λειτουργικές περιοχές
οι οποίες εμφανίζουν την σχέση της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με τις
αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας.
Οι λειτουργικές αυτές περιοχές είναι οι ακόλουθες:
•

Οργάνωση εργασίας:

Η στρατηγική ΔΑΠ δίνει μια έμφαση στην οργάνωση

εργασίας βασιζόμενη στις ομάδες και τις ευέλικτες πρακτικές εργασίας. Οι
υπερασπιστές της ΔΑΠ εκτιμούν τις ομάδες και την ευελιξία αλλά εστιάζουν στην
ανάλυση της εργασίας και στην ακριβή μέτρηση όλων των πτυχών της διαδικασίας
εργασίας.
Υπάρχουν στενές ομοιότητες μεταξύ της στρατηγικής ΔΑΠ και ΔΟΠ σχετικά με την
οργάνωση εργασίας που περιλαμβάνουν και τον τρόπο ανάλυσης της εργασίας που
απαιτείται για να επανασχεδιαστούν οι εργασίες. Η ΔΟΠ θέλει το σχέδιο εργασίας
που θα εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων,
των ομάδων πελατών. Ομοίως η στρατηγική ΔΑΠ έχει προσανατολισμό στο μέλλον
στην ανάλυση εργασίας περιλαμβάνοντας τη συγκέντρωση των πληροφοριών έτσι
ώστε αυτοί που θα λάβουν την τελική απόφαση να μπορούν να προσδιορίσουν
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η εργασία θα εκτελείται στο μέλλον.
•

Προγραμματισμός και στελέχωση:

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ΔΑΠ προς

υποστήριξη του όποιου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί την αναγνώριση του
προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού ως ένα θεμελιώδες μέρος της
διαδικασίας επιχειρησιακού προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής του
οργανισμού και θα έχει ως στόχο να ληφθεί μια εικόνα των μελλοντικών αναγκών σε
ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης σε όλες τις δραστηριότητες της από την
στρατολόγηση ως την κατάρτιση, την σταδιοδρομία, τη διαδοχή αλλά και την έξοδο
των εργαζομένων από την επιχείρηση.
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Αξιολόγηση απόδοσης και ανταμοιβές
Ένα σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Προσδιορίζει και αναγνωρίζει την ποιότητα των εισερχομένων στοιχείων και των
διαδικασιών και όχι μόνο των αποτελεσμάτων.

•

Εστιάζει στα επιτεύγματα του ατόμου της ομάδας και της επιχείρησης.

•

Βελτιώνει την μελλοντική απόδοση μέσω του προγραμματισμού της απόδοσης
και της παροχής συμβουλών.

•

Ανταμείβει την προσωπική απόδοση βελτίωσης και όχι μόνο σε σχέση με την
απόδοση των συναδέλφων του.

•

Παρέχει ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη:
Η

ανάπτυξη

του

ανθρώπινου

δυναμικού

συσχετίζεται

με

την

παροχή

ικανοποιητικών δεξιοτήτων στους εργαζόμενους για την επιτυχή εφαρμογή του
προγράμματος ολικής ποιότητας. Υποστηρίζεται ότι η ΔΟΠ θα αυξήσει το ρόλο και τις
ευθύνες των χαμηλότερων ιεραρχικά υπαλλήλων. Αυτό γίνεται παρέχοντας στους
υπαλλήλους, όλων γενικά των βαθμιδών κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία θα δώσει σε
αυτούς την απαραίτητη υποκίνηση αλλά και τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν να
υιοθετήσουν την φιλοσοφία ΔΟΠ.

2.5. Η Σημασία του τμήματος προσωπικού -ανθρωπίνων πόρων και η συμβολή του
στην βελτίωση της ποιότητας
Η διοίκηση της ποιότητας έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα γεγονός που
προσδίδει στρατηγική σημασία στις πολιτικές και διαδικασίες της αρμοδιότητας των
στελεχών του τμήματος προσωπικού. Θεωρείται ότι τα στελέχη του έχουν πολλά να
προσφέρουν στη διοίκηση της ποιότητας λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν σε
ορισμένες κρίσιμες διαδικασίες όπως η επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και τα
συστήματα αμοιβών του προσωπικού.
Η θέση αυτή φέρνει τα στελέχη του τμήματος στο επίκεντρο των στρατηγικών
αλλαγών (Giles and Williams, 1991). Μεταξύ των αρχών που διέπουν τη στρατηγική
διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων είναι η πρόβλεψη δημιουργίας μηχανισμών που να
εκφράζουν τα ενδιαφέροντα του

ανθρώπινου δυναμικού
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στρατηγικής και τη διεργασία διοίκησης του οργανισμού (Kochan and Dyer, 1993). Τα
στελέχη του τμήματος προσωπικού συμμετέχουν ενεργά είτε άμεσα, είτε έμμεσα στις
αλλαγές στις αξίες, πεποιθήσεις του προσωπικού καθώς και στις επικρατούσες
εργασιακές σχέσεις. Γενικά το τμήμα ΔΑΠ συμβάλλει στην μακροβιότητα και ευημερία
του οποιουδήποτε οργανισμού επηρεάζοντας θετικά τα ακόλουθα:
•

την παραγωγικότητα

•

την ποιότητα εργασίας

•

την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία

•

την ευελιξία στην εργασία καθώς και την εδραίωση ενός συγκριτικού
πλεονεκτήματος.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στόχους κάθε τμήματος ΔΑΠ. Επιπλέον το

ανταγωνιστικό

περιβάλλον,

μέσα

στο

οποίο

δραστηριοποιούνται

οι

διάφορες

επιχειρήσεις απαιτεί από τα τμήματα ΔΑΠ να παίξουν διάφορους ρόλους μέσα σε αυτές.
Ενώ παραδοσιακά το τμήμα ΔΑΠ είχε περιορισμένη συμμετοχή στα σχέδια και τους
στόχους του οργανισμού, και περιοριζόταν στην ανάπτυξη πλάνων προσλήψεων,
εκπαίδευσης και τακτικών προγραμμάτων αξιολόγησης προσωπικού με την αυξανόμενη
αναγνώριση της συμβολής τους στα θέματα της ποιότητα δραστηριοποιούνται και τα
τρία οργανωσιακά επίπεδα ως εξής:
•

Λειτουργικό επίπεδο (σχεδιασμός προγραμμάτων, στελέχωσης, αξιολόγησης
αμοιβών κλπ.).

•

Διοικητικό επίπεδο (αξιολόγηση των προγραμμάτων στελέχωσης, ανάπτυξη
μεσομακροπροθέσμων,

πλάνων

ανταμοιβών,

εδραίωση

συστημάτων

που

συνδέουν τις τρέχουσες συνθήκες με τις μελλοντικές προοπτικές του τμήματος
και της επιχείρησης).
•

Στρατηγικό επίπεδο (ανάμειξη του τμήματος ΔΑΠ στις στρατηγικές αποφάσεις
του οργανισμού).

Η συμβολή του τμήματος προσωπικού σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας αναφέρεται
στην δραστηριοποίηση των στελεχών του σε θέματα σχετικά με την εξοικείωση του με
τα θέματα διοίκησης ποιότητας με προσπάθειες που ξεκινούν από το εσωτερικό του
λειτουργικού του χώρου, στην αλλαγή των διοικητικών ικανοτήτων τους με έμφαση σε
αυτές που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές και υποστηρικτικές ιδιότητες, στην
προσπάθεια επαρκούς κατανόησης των επιχειρηματικών εννοιών και επιδιώξεων σε
στρατηγικά επίπεδα και τέλος στην απομάκρυνση από την τυπική ισχύ της θέσης τους
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που τους εκτρέπει από το έργο της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη (Giles and
Williams, 1991).
Εμπειρικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η συμβολή του τμήματος προσωπικού
ως στοιχείο της διοίκησης ποιότητας δεν είναι προαιρετική αλλά αναγκαία, παραλλάσσει
ως προς τη μορφή της και επηρεάζεται θετικά από το βαθμό ανάμιξης και εμπλοκής του
στο στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης (ΙΡΜ, 1993).
Η συμβολή του εκδηλώνεται μέσω δυο παράλληλων προγραμμάτων, που
ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο που δίνει έμφαση στη συμμετοχή των
εργαζομένων και στη διοίκηση της ποιότητας. Το πρώτο αναφέρεται στον ανασχεδιασμό
του τμήματος προσωπικού

ώστε να προσδιορίζεται η

αποστολή του

και να

προσαρμόζεται η οργάνωση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ποιότητας ενώ το
δεύτερο περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης από το τμήμα προσωπικού στις
προσπάθειες διοίκησης της ποιότητας σε όλο το εύρος του οργανισμού μέσω της
κατάλληλης προσαρμογής των κρίσιμων πολιτικών προσωπικού (Bowen and Lawler,
1992). Η αποστολή του τμήματος προσωπικού στην εφαρμογή των συμβατών με την
ποιότητα πολιτικών προσωπικού και στην απαιτούμενη αλλαγή της οργανωσιακής
κουλτούρας είναι καθοριστική (Clinton, 1994).

2.6. Οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε περιβάλλον ποιότητας

Βασικό στοιχείο της διοίκησης ποιότητας είναι αναπροσαρμογή των πρακτικών
των όρων και των συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεων, με κεντρικό άξονα τη
συμμετοχή του εργαζομένου. Η σχετική βιβλιογραφία δίνει έμφαση στην ομαδική
εργασία και σε πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην καλύτερη ενημέρωση των
εργαζομένων και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος τους. Στην πράξη όμως υπάρχουν
ελάχιστα στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι τα μέτρα αύξησης της συμμετοχής του
εργαζομένου

ξεπερνούν

ένα

επιφανειακό

επίπεδο,

πολύ

λίγες

επιχειρήσεις

περιλαμβάνουν τα εργατικά σωματεία στην εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας παρ’
όλη τη διαπιστωμένη θετική τους επίδραση στην αφομοίωση τέτοιων μέτρων (Kochan
1995). Παρατηρείται ακόμη ότι αντί οι προσπάθειες αύξησης της συμμετοχής του
εργαζομένου να καταλήγουν σε ενδυνάμωση του οδηγούν στην πραγματικότητα στην
αύξηση της παρακολούθησης και του ελέγχου της δουλειάς του. (Sewell and
Wilkinson, 1992).
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Η προσαρμογή των πρακτικών ΔΑΠ στα πλαίσια της διοίκησης ολικής ποιότητας
απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο που οι οργανισμοί εκπαιδεύουν, παρακινούν,
αξιολογούν και ανταμείβουν τους εργαζόμενους σε επίπεδο ατόμου αλλά και ομάδων.
Στη

βιβλιογραφία

κατά

καιρούς

αναφέρθηκαν

διάφορες

πρακτικές

επονομαζόμενες και ως πρακτικές υψηλής απόδοσης (high performance practices) οι
οποίες παρέχουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ο Delaney με τους συνεργάτες του
(1989) αναφέρθηκαν σε δέκα πρακτικές ΔΑΠ που σχετίζονται με την επιλογή
προσωπικού:

αξιολόγηση

κοινοποίηση

πληροφοριών,

απόδοσης,
εκτίμηση

αμοιβές

κινήτρου,

στάσεων

διαδικασίες παραπόνων,

-συμπεριφορών

και

συμμετοχή

εργαζομένων από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Ο Huselid (1995) πρόσθεσε τρεις ακόμη
πρακτικές: βαρύτητα στη στρατολόγηση μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος και
ύπαρξη κριτηρίων προαγωγών. Ο Pfeffer (1994) εντούτοις υποστήριξε τη χρήση 16
πρακτικών για την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και κερδών οι οποίες
παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής:
•

Εξασφάλιση εργασίας:

δηλαδή η δέσμευση του εκάστοτε οργανισμού ότι θα

δραστηριοποιείται σε τέτοια επίπεδα παραγωγής που όλοι οι εργαζόμενοι θα
απασχολούνται παραγωγικά οπότε και δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης τους για τον
λόγο αυτό. Είναι μια προσπάθεια υλοποίησης μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης της
επιχείρησης προς το απασχολούμενο προσωπικό γεγονός που θα επιδράσει θετικά σε
διάφορα καίρια ζητήματα της ΔΑΠ όπως την συμμετοχή των εργαζομένων και την
εκπαίδευσή τους.
•

Επιλεκτικότητα προλήψεων: Η εξασφάλιση της εργασίας και η εμπιστοσύνη προς
το απασχολούμενο προσωπικό για την επίτευξη των στόχων απαιτεί την απόλυτη
προσοχή κατά την επάνδρωση του εκάστοτε οργανισμού. Οι διεξοδικές διαδικασίες
προσλήψεων, διαμορφώνουν την πεποίθηση στον προσληφθέντα ότι εισέρχεται σε
ένα «ξεχωριστό» οργανισμό και ότι οι απαιτήσεις του οργανισμού από αυτόν είναι
αρκετά υψηλές.

•

Υψηλοί Μισθοί οι οποίες και προσελκύουν περισσότερους δυναμικούς εργαζόμενους
και επιτρέπει στην επιχείρηση να είναι πιο επιλεκτική στις προσλήψεις της. Όταν
επιθυμείς να προσλάβεις τους πιο εξαίρετους εργαζόμενους και να τους διατηρήσεις
στη δύναμή σου, αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να τους ανταμείβεις και ανάλογα.
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Πρόσθετες αμοιβές:
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Κίνητρο για τον εργαζόμενο, δεν είναι μόνο το χρήμα. Η

αναγνώριση, η ασφάλεια και η δίκαια μεταχείριση είναι στοιχεία τα οποία
συμβάλλουν τα μέγιστα στην παρακίνηση του κάθε εργαζομένου.
•

Εργαζόμενοι και μέτοχοι: Είναι ένα γεγονός που προσφέρει διπλά πλεονεκτήματα.
Πρώτον οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συμφέροντα ιδιοκτησίας στον οργανισμό
επιδιώκουν τις λιγότερες δυνατές αντιδικίες μεταξύ του κεφαλαίου και των
εργαζομένων για τον απλούστατο λόγο ότι είναι και εργαζόμενοι και κεφάλαιο
συνάμα.
Δεύτερον, ο κάθε εργαζόμενος που «συμμετέχει» σε μια επιχείρηση υιοθετεί πολύ
πιο εύκολα τις στρατηγικές και πολιτικές της και προσφέρει τα μέγιστα για την
ευημερία αυτής.

•

Διάχυση της πληροφορίας: Σύμφωνα με το Pfeffer (1994) «εφόσον οι εργαζόμενοι
καλούνται να αποτελόσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σαφέστατα θα πρέπει να
έχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για να κάνουν τα απαραίτητα για να
επιτύχουν».

•

Συμμετοχή των εργαζομένων: Συμβάλλει τόσο στην ικανοποίηση των εργαζομένων
όσο και στην παραγωγικότητα τους.

•

Εκτενής και συνεχής εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων των εργαζομένων, αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, τον
αυτοσεβασμό και συνακόλουθα την αποδοτικότητα τους.

•

Χρήση ομάδων:

Για να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στο γεμάτο προκλήσεις

επιχειρησιακό περιβάλλον καλούνται να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους
αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό τους και κυρίως τους ανθρώπους τους. Ο
συγκερασμός των ικανοτήτων των δεξιοτήτων και της εμπειρίας κρίνεται αναγκαίος
για την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος.
•

Ενδεδειγμένη αξιολόγηση της απόδοσης η οποία θα βασίζεται σε ένα μίγμα
ατομικών και ομαδικών κριτηρίων τα οποία θα είναι περισσότερο προσανατολισμένα
στα αποτελέσματα. Τα άτομα δεν θα συγκρίνονται πλέον μεταξύ τους αλλά με όρους
του συστήματος γεγονός που ενισχύει την αλληλεπίδραση ατόμου συστήματος.

•

Συμβολική ισονομία: Η σημαντικότερη τροχοπέδη στην αποκέντρωση της λήψης
αποφάσεων, στη χρήση αυτόνομων ομάδων, στη δέσμευση και συνεργασία των
εργαζομένων αποτελούν τα σύμβολα τα οποία και διαχωρίζουν τον καθένα.
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•

Προαγωγές εκ των έσω: πρακτική η οποία ενθαρρύνει την επιμόρφωση και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξυπηρετεί την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων.

•

Μακροπρόθεσμη προοπτική που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων ενός
οργανισμού που επενδύει τα μέγιστα στο ανθρώπινο δυναμικό της.

•

Αξιολόγηση των πρακτικών δηλαδή η επίσημη και συστηματική αποτίμηση του
βαθμού στον οποίο οι ακολουθούμενες πρακτικές απέδωσαν σε σχέση με τους
στόχους και τις απαιτήσεις του οργανισμού.

•

Φιλοσοφία διοίκησης: θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των διαφόρων πολιτικών
-πρακτικών και θα

επιτρέψει στους

εργαζόμενους να

συνεχίσουν

και να

πειραματιστούν όταν όλα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

Από τις πρόσφατες αναδρομές σε «πρακτικές υψηλής απόδοσης» ήταν αυτή των
Delery και Doty (1996) που επισήμαναν επτά πρακτικές ΔΑΠ τις οποίες και
χαρακτήριζαν «στρατηγικές» από την φύση τους. Αυτές είναι: οι εσωτερικές ευκαιρίες
εξέλιξης

καριέρας,

επίσημα

εκπαιδευτικά

συστήματα,

δείκτες

αξιολόγησης,

διαμοιρασμός κερδών, εξασφάλιση εργασίας και μηχανισμοί επικοινωνίας. Σκοπός όλων
αυτών των «πρακτικών υψηλής απόδοσης» είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο
εργαζομένων υψηλότερης αξίας μέσω της επιλογής και διατήρησης των πιο ικανών
ατόμων, καθώς επίσης και ενός μεγαλύτερου βαθμού υποκίνησης των εργαζομένων,
μέσω της συμμετοχής τους στους στόχους της επιχείρησης.
Ωστόσο, οι «καλύτερες πρακτικές» στη διοίκηση Ανθρώπινων πόρων είναι
υποκειμενικές και με μειωμένο χρόνο ζωής (Fitzenz 1993). Παρακάτω αναφέρονται οι
παράγοντες που διαμορφώνουν αυτές τις «άριστες πρακτικές»:
•

Επικοινωνία: Ύπαρξη πολλαπλών συστημάτων επικοινωνίας σε ευρεία βάση τα
οποία παρέχουν συνεχή ροή προς όλες τις κατευθύνσεις και λειτουργικά επίπεδα.

•

Συνεχή βελτίωση: Οι σωστές επιχειρήσεις δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες,
επιδιώκουν πάντα το καλύτερο και την συνεχή βελτίωση.

•

Οργανωσιακή κουλτούρα: Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οργανωσιακή κουλτούρα
και κυρίως στο πως αυτή διαμορφώνει συστήματα και συμπεριφορές.

•

Αλληλεξάρτητη: Πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή όλων. Αυτό βοηθάει στη
δημιουργία ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης στοιχεία απαραίτητα για αποτελεσματική
ομαδική εργασία.
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Ανάληψη κινδύνου: Οι επιχειρήσεις έχουν στις υπηρεσίες τους κατάλληλους ηγέτες
που κατέχουν το θάρρος να λάβουν σκληρές αποφάσεις και να τις υλοποιήσουν.

•

Στρατηγική και δέσμευση: Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς μια
στρατηγική κατεύθυνση.
Ωστόσο

οι

παραδοσιακές

πρακτικές

διοίκησης

ανθρωπίνων

πόρων

αντικαθίστανται σιγά -σιγά από νέες πρακτικές υποστηριζόμενες από κουλτούρες
χαρακτηριζόμενες από την δέσμευση, συμμετοχή, συνεργασία και επικοινωνία των
εργαζομένων. Αντικαθίστανται από μια νέα γενιά λειτουργιών που περιλαμβάνουν τις
προοδευτικές πρακτικές ΔΑΠ όπως οι πρακτικές εργασίας υψηλής συμμετοχής, η
συνεχής κατάρτιση, ο στρατηγικός προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και τα
συνεχή προγράμματα βελτίωσης.
Οι πολιτικές ΔΑΠ που είναι προσανατολισμένες στη ποιότητα διακρίνονται για
την εστίασή τους στο σύνολο του οργανισμού παρά τις επιμέρους θέσεις εργασίας και τα
τμήματα, την υποστήριξη της ομαδικής απόδοσης και όχι της ατομικής, την ισότητα
παρά τον τονισμό της ιεραρχίας και τη συμμετοχή αντί της αυστηρής εντολής και του
ελέγχου.
Οι ακόλουθες πολιτικές και πρακτικές αποτελούν πραγματικά παραδείγματα της
σύγχρονης

βιβλιογραφίας

αναφερόμενες

σε

διάφορες

επιχειρήσεις

ποικίλων

δραστηριοτήτων και μεγεθών:

•

Συσχέτιση

των προγραμμάτων ΑΑΠ με τα προγράμματα ΔΟΠ για την

ικανοποίηση των αναγκών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού:
Τα προγράμματα ΔΑΠ θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τη γενική
στρατηγική του οργανισμού. Ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας απαιτεί ένα νέο
συνοθύλευμα δεξιοτήτων και συμπεριφορών συμπεριλαμβάνοντας διαπροσωπικές
ικανότητες, ομαδικότητα εμπιστοσύνης, λήψη και παροχή ανατροφοδότησης, συμμετοχή
και ενδυνάμωση. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να ξεκινά με την εδραίωση ενός
κλίματος που θα βοηθεί στην διαμόρφωση των κατάλληλων αξιών και δεσμεύσεων από
πλευράς του οργανισμού το οποίο θα διαμορφωθεί μέσω του σχεδιασμού της
μακροπρόθεσμης στρατηγικής ολικής ποιότητας. Βέβαια η επίτευξη των παραπάνω
απαιτεί εκπαίδευση, συνεχή και συστηματική ανατροφοδότηση, ανοικτές πύλες
επικοινωνίας και ενδυνάμωση του προσωπικού.
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Στρατολόγηση των κατάλληλων ανθρώπων. Η ικανοποίηση και υπερκάλυψη των
απαιτήσεων των πελατών, ξεκινά με την ύπαρξη των κατάλληλων εργαζομένων, οι
ικανότητες και η συμπεριφορά των οποίων θα υποστηρίξει τους στόχους της
επιχείρησης. Οι παραδοσιακές πρακτικές πρόσληψης βασίζονταν σε γνωστικές ή
τεχνικές

ικανότητες παρά σε

διαπροσωπικές.

Οι αναζητούμενες

ικανότητες

συμπεριφοράς πλέον είναι ο ενθουσιασμός των εργαζομένων, η επινοητικότητα, η
δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος και η ικανότητα αφομοίωσης νέων δεξιοτήτων σε
σύντομο χρόνο. Ωστόσο οι κατάλληλοι εργαζόμενοι δεν εξασφαλίζουν πάντα σε ένα
οργανισμό την κατοχή ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή ακόμα και
ενός βραχυπρόθεσμου πλεονεκτήματος. Εάν το απασχολούμενο προσωπικό είναι
ελάχιστα παρακινημένο ή εάν τα κατάλληλα συστήματα δεν είναι σε ισχύ το ταλέντο
των εργαζομένων μπορεί να σπαταληθεί ή να μεταπηδήσει στους ανταγωνιστές.

•

Συμμετοχή όλων σε όλα τα επίπεδα και όλες τις λειτουργίες:
Η συμμετοχή του εργαζομένου θα πρέπει να ξεκινά από την προσωπική του

δέσμευση στην ποιότητα. Έχοντας ο εργαζόμενος αποδεχθεί και υιοθετήσει μια
φιλοσοφία ποιότητας θα είναι σε θέση να αφομοιώσει τα διάφορα εργαλεία και τεχνικές
ποιότητας και να τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του εργασία. Όλα αυτά
εξαρτώνται και από το εύρος και είδος της πληροφόρησης που παρέχεται στο
απασχολούμενο προσωπικό και τα συστήματα εκπαίδευσης και ανταμοιβών που
εφαρμόζει η επιχείρηση. Η ενεργή συμμετοχή του απασχολούμενου κερδίζει πλέον
ευρύτατη αποδοχή ως συντελεστής επιτυχίας της σύγχρονης διοίκησης ποιότητας.

•

Χρήση συστημάτων υποβολής προτάσεων και αναγνώρισης προς ενίσχυση της
δραστηριότητας και υποκίνησης του προσωπικού.
Η αύξηση της υποκίνησης και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των

εργαζομένων θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης εφόσον υπάρχουν οι σχετικές με την
εργασία ικανότητες. Η δημιουργία ενός κατάλληλου υποκινητικού περιβάλλοντος είναι
σημαντική ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει τις
γνώσεις του, τις εμπειρίες του αλλά και τις δεξιότητες του. Συμμετέχοντας οι
εργαζόμενοι σε συστήματα υποβολής προτάσεων και αναγνώρισης συνειδητοποιούν
καλύτερα τον ρόλο και τη συμβολή τους στον οργανισμό στοιχεία τα οποία μπορούν να
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τους οδηγήσουν σε προαγωγή ή τουλάχιστον σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις μέσα
στον εργασιακό τους χώρο.

•

Συντήρήση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ευημερία και την ανάπτυξη όλων
των εργαζομένων.
Οι επιχειρήσεις αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πλέον ότι για να καταφέρουν να

ικανοποιήσουν τους υποψήφιους πελάτες τους θα πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουν τους
εργαζόμενους τους. (J.R. Evans 1999). Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που
είναι και παραγωγικοί. Κορυφαίοι οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν παράγοντες ευημερίας
όπως υγεία, ασφάλεια και εργονομία στα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας. Επιπλέον
πρόσθετες ειδικές υπηρεσίες όπως ψυχαγωγικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες,
εκπαιδευτικά προγράμματα άσχετα με την εργασία, ελαστικά ωράρια εργασίας και
φροντίδα ανήλικων παιδιών συμβάλλουν δραστικά στην ικανοποίηση των εργαζομένων.

•

Υπογράμμιση και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας σε όλο το φάσμα της
επιχείρησης:

Τα θετικά αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας αποδεικνύονται και από τις μελέτες
διαφόρων σύγχρονων ψυχολόγων -ερευνητών του θέματος. (Cordery 1991, Antoni 1996,
Jones and George 1998) οι κυριότερες επιδράσεις στο άτομο είναι οι ακόλουθες:
•

βελτίωση της προσωπικής ψυχικής διάθεσης

•

αυξημένη παραγωγικότητα

•

ικανοποίηση από την εργασία

•

υψηλός βαθμός συμμετοχής στις δραστηριότητες της ομάδας

•

αυξημένη αλληλοϋποστήριξη και αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών.
Οφέλη υπάρχουν όμως και για τον οργανισμό κυρίως ως απόρροια της

ενδυνάμωσης των ομάδων, της διαδικασίας δηλαδή μέσω της οποίας τους δίνεται η
εξουσία, οι πόροι, οι πληροφορίες, αλλά και η ευθύνη που απαιτεί η εκτέλεση μιας
εργασίας. Οι ομάδες καθώς αναπτύσσονται και βελτιώνονται αναλαμβάνουν επιπλέον
καθήκοντα φτάνοντας μέχρι την αυτοδιοίκηση και ρυθμίζουν οι ίδιες οι ομάδες θέματα
όπως προσλήψεις, απολύσεις, οικονομικός προγραμματισμός και πολιτικές ανταμοιβών.
Με αυτόν τον τρόπο η ανώτερη διοίκηση απαλλάσσεται από μέρος των αποφάσεων που
πρέπει να λάβει και αποκτά περισσότερο χρόνο για τη διαμόρφωση της εταιρικής
στρατηγικής και της οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης.
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•

Ενδυνάμωση των ατόμων και των ομάδων με απώτερο σκοπό την λήψη
αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών:

Ενδυναμωμένος θεωρείται ο εργαζόμενος που γνωρίζει τι να κάνει και πότε να το κάνει
έχει δε παρακινηθεί κατάλληλα για να το κάνει και έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα
εργαλεία. Αυτό βέβαια απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στα συστήματα εργασίας όπως:
•

παροχή εκπαίδευσης και πόρων και εμψύχωση των εργαζομένων

•

εξέταση διαδικασιών και πολιτικών προς διευκόλυνση της δυνατότητας των
εργαζομένων να εξυπηρετήσουν τον πελάτη

•

εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης και όχι τιμωρίας για την όποια αποτυχία

•

διάχυση πληροφοριών χωρίς όρια και περιορισμούς

•

εγκατάλειψη από τα στελέχη μέρος της δύναμης που κατέχουν

•

Γενναίες επενδύσεις σε εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.
Για να επιτύχει ένα πρόγραμμα ποιότητας είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός

αφοσιωμένου

και

καλά

εκπαιδευμένου

ανθρώπινου

δυναμικού

το

οποίο

θα

αντιλαμβάνεται και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών ενώ θα μπορεί να
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα στοιχεία και τις πληροφορίες για επίτευξη της
συνεχούς βελτίωσης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης των εργαζομένων.

•

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πρακτικών
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της ικανοποίησης των εργαζομένων ως δείκτες
βελτίωσης της ποιότητας.
Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων και η στατιστική παρακολούθηση δεικτών -

κλειδιών ΔΑΠ

βοηθούν στην παρακολούθηση του

επιπέδου ικανοποίησης του

απασχολούμενου προσωπικού και εντοπίζουν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα σε όλο το
φάσμα της δραστηριότητας του οργανισμού.
Δείκτες όπως το σύνολο και ο ρυθμός αύξησης των ομάδων εργασίας, το
ποσοστό των εμπλεκόμενων εργαζομένων, στις ομάδες, αριθμός προτάσεων ιδεών τους
που υλοποιήθηκαν, απουσίες και παράπονα προσωπικού αποτελούν για πολλούς
πρωτοπόρους σε θέματα ποιότητας οργανισμούς τη βάση για αξιολόγηση και βελτίωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΛΙΚΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.1. Ποιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η διοίκηση ολικής ποιότητας (total quality management - TQM) είναι ένα
σύστημα διαχείρισης ποιότητας που έθεσε νέους στόχους, σκοπούς και αρχές στο
δημόσιο τομέα. Ωστόσο η δημόσια διοίκηση ήταν προσανατολισμένη προς την ποιότητα
και στο παρελθόν. Όπως αναφέρει ο Beltrami (1992) μπορούμε να διακρίνουμε τρεις
φάσεις στην εξέλιξη της ποιότητας στο δημόσιο τομέα:
•

Η ποιότητα με την έννοια της τήρησης των κανόνων και διαδικασιών

•

Η ποιότητα με την έννοια της αποτελεσματικότητας

•

Η ποιότητα με την έννοια της ικανοποίησης του πελάτη
Στην πρώτη περίπτωση η ποιότητα σημαίνει την έλλειψη διαιτησίας η πιο θετικά

την διασφάλιση της ορθότητας. Βέβαια αυτό δεν περιλαμβάνει αναφορά στους πελάτες.
Αυτή η θεώρηση αντιστοιχεί με την αντίληψη της ποιότητας στη βιομηχανία ως τεχνική
συμμόρφωση στις προδιαγραφές.
Η ποιότητα στη δεύτερη περίπτωση εκφρασμένη ως αποτελεσματικότητα έχει να
κάνει με το βαθμό ταύτισης των πραγματικών εκροών με τα αναμενόμενα αποτελέσματα
και τους στόχους. Κρίσιμος παράγοντας στη θεώρηση αυτή είναι το κόστος της
επιτευχθείσας ποιότητας -αποτελεσματικότητας.
Στην τρίτη περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ότι ικανοποίηση του πελάτη δεν
σημαίνει απαραίτητα και ποιότητα στη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με εμπειρικά
στοιχεία τα διάφορα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας στη δημόσια διοίκηση
έχουν αυξήσει την ικανοποίηση χρηστών. Δημόσιες έρευνες όμως δείχνουν ότι δεν
υπάρχει καμία γραμμική σχέση μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της εμπιστοσύνης
στις εθνικές κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια μια υψηλής ποιότητας δημόσια διοίκηση
πρέπει όχι μόνο να είναι σε θέση να αυξήσει την ικανοποίηση πελατών με τις δημόσιες
υπηρεσίες αλλά και να χτίσει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση με διαφανείς
διαδικασίες και υπευθυνότητα.
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Η έννοια της ποιότητας στο δημόσιο τομέα άλλαξε στα τέλη του 1960 όταν η
διοίκηση με στόχους απέκτησε δημοτικότητα. Η ποιότητα θα πρέπει να μην εμπεριέχει
σφάλματα στη διαδικασία αλλά να συνδέει επιπλέον την έννοια της ποιότητας με το
σκοπό χρήσης του προϊόντος -υπηρεσίας.
Στις αρχές του 1980 η έννοια της «ολικής ποιότητας» υιοθετείται από το δημόσιο
τομέα στις Αγγλοσαξονικές χώρες όπως Β. Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία και θέτει ως στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι
όλες οι δυτικές χώρες εφαρμόζουν την ίδια θεώρηση για την ποιότητα αλλά έχουν
παρόμοιες αρχές. Βέβαια οι χώρες με έντονη νομοθετική παράδοση διατηρούν το
στοιχείο της «συμμόρφωσης με το νόμο».
Για πολλές δεκαετίες υπάρχει έντονη επιχειρηματολογία σχετικά με το αν οι
αντιλήψεις για την ποιότητα μπορούν να μεταφερθούν από τον ιδιωτικό στο δημόσιο
τομέα. Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ υποστηρίζουν ότι και στους δυο τομείς υπάρχουν
προβλήματα γραφειοκρατίας από την άλλη πλευρά οι κριτικοί της ΔΟΠ υποστηρίζουν
ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργούν κάτω από διαφορετικό πλαίσιο και
συνθήκες (Halachmi, 1995).
Σύγχρονα διοικητικά μοντέλα όπως η «νέα δημόσια διοίκηση» θεωρούν ένα
αριθμό οργανισμών με ανάμικτη μορφή. Μέσω των αναθέσεων έργων οι δημόσιες
υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Οι γραμμές διαχωρισμού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν γίνει αχνές
(Lo filer 2001).
Η εφαρμογή της ΔΟΠ στα διάφορα τμήματα του δημόσιου τομέα δείχνει ότι έχει
καλύτερη εφαρμογή στα τμήματα εκείνα που έχουν προσανατολισμό ελεύθερης αγοράς
όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα η ΔΟΠ εφαρμόζεται αρκετά καλά στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όπου οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν κάποιο
βαθμό πίεσης από τους πολίτες. Όμως τα υπουργεία και γενικά τα τμήματα με εστίαση
στην εφαρμογή πολιτικής είναι πιο δύσκολο να λειτουργήσουν με τις αρχές της ΔΟΠ.
Η εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα δεν προέρχεται από πιέσεις
των πελατών ή της αγοράς αλλά από επιλογή των κορυφαίων ή μεσαίων στελεχών. Η
ΔΟΠ μπορεί να είναι μέσο για να βελτιωθεί η εξωτερική εικόνα του δημόσιου
οργανισμού για να επιλυθούν εσωτερικά προβλήματα, ή για να προωθηθεί η καριέρα των
υπεύθυνων για την αλλαγή. Η εφαρμογή όμως ιδιωτικών κριτηρίων στον δημόσιο τομέα
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η χρήση

43

Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ.Β.Α Executive

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μπορεί να μην είναι το κατάλληλο εργαλείο όταν
είναι να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα τα οποία απαιτούν τη λήψη πολιτικών
αποφάσεων (Loffler, 2001).
Ο ορισμός της ποιότητας δεν είναι κάτι μονοδιάστατο, προσπαθώντας να δούμε
την συσχέτιση του πελάτη με την επίτευξη της ποιότητας είναι εξίσου σημαντικό να
λάβουμε υπόψη τη συσχέτιση με τους εργαζόμενους και τα στελέχη. Οι λόγο για την
εφαρμογή συστήματος ποιότητος στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
γενικότερα στο δημόσιο τομέα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

•

Πρώτη κατηγορία: Οι οργανισμοί επιδιώκουν να διαγνώσουν τις εσωτερικές
διαδικασίες τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των διεργασιών τους.

•

Δεύτερη κατηγορία: Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιδιώκουν μέσω ενός
συστήματος ποιότητας να καλύψουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Θέλουν να
μετατραπούν από «γραφειοκρατικοί» οργανισμοί σε οργανισμούς με εστίαση στον
πελάτη.

•

Τρίτη κατηγορία: Οι οργανισμοί έχουν λόγους να εφαρμόσουν την ποιότητα και
από πλευράς μάρκετινγκ. Η δημοσιότητα που δίνεται συχνά για τα μοντέλα
συστημάτων ποιότητας αποτελεί αρκετές φορές καθοριστικό παράγοντα για την
εφαρμογή τους.

Ο Gaster προτείνει το ακόλουθο μοντέλο ποιότητας για τον δημόσιο τομέα:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορισμός των στρατηγικών
αντικειμενικών στόχων

Αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και
αποφάσεις για βελτίωση

I
Καθορισμός της
επιθυμητής ποιότητας

Παρακολούθηση και
μέτρηση της ποιότητας

Διάγνωση της παρούσας
κατάστασης

Διαπραγμάτευση του
προτύπου ποιότητας

\

/
Επιλογή τρόπων
βελτίωσης της ποιότητας

Δράση και
παρακολούθηση

Ομάδες ποιότητας

Τ

*

Χρονοδιαγράμματα
και στόχοι

Τεχνικές επίλυσης
προβλημάτων

ΠΗΓΗ: Gaster, 1995.
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3.2. Προϋποθέσεις για την επίτευξη ποιότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και
γενικότερα η ποιότητα στην Τ.Α. περνά από τρία στάδια:
1. Αναγνώριση και υποστήριξη του ρόλου της Τ.Α.
2. Ποιότητα αποφάσεων και ρυθμίσεων (διαμόρφωση πολιτικής)
3. Ποιότητα άμεσης παροχής υπηρεσιών
Το πρώτο που αποτελεί και προϋπόθεση για τα άλλα δυο έχει να κάνει με την
αναγνώριση και υποστήριξη του ρόλου της Τ.Α. στη σύγχρονη κοινωνία από το κράτος.
Ο ρόλος της Τ.Α. έχει διπλό χαρακτήρα: αφενός είναι ρόλος πολιτικός-διοικητικός,
αφετέρου

είναι ρόλος αναπτυξιακός.

Ο πολιτικός-διοικητικός

ρόλος της Τ.Α.

αναφέρεται στην ανάληψη από τους ΟΤΑ εκείνων των λειτουργιών της δημόσιας
εξουσίας και διοίκησης οι οποίες έχουν τοπικό χαρακτήρα. Ο αναπτυξιακός ρόλος της
Τ.Α. συνδέεται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική τοπική ανάπτυξη.
Η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή των τοπικών αγαθών και
υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πιο πάνω ρόλο συνδέεται με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτών από την Τ.Α. για τους εξής λόγους:
•

Η Τ.Α. έχει καλύτερη γνώση των τοπικών αναγκών και συνθηκών

•

Η Τ.Α. είναι οργανωμένη κατά τόπο κα επομένως παρέχει αποτελεσματικότερα το
πλέγμα αγαθών /υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις τοπικές
ανάγκες και αποφεύγει τις επικαλύψεις που παρουσιάζονται συχνά σε κεντρικούς
φορείς.

•

Η Τ.Α. παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα διοικητικής ευελιξίας και ασκεί
ευχερέστερα

τις

αρμοδιότητες

τεχνικών

και

κοινωνικών

υπηρεσιών

που

προϋποθέτουν την αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.
Στην πράξη όμως ο θεσμός της Τ.Α. παρουσιάζει αδυναμίες και προβλήματα με
αποτέλεσμα η Τ.Α. να μην μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της.
Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στη σύγχυση των αρμοδιοτήτων μεταξύ
κράτους και Τ.Α., στον έλεγχο που ασκεί το κράτος στην Τ.Α. και τέλος στην
αναντιστοιχία αρμοδιοτήτων και πόρων. Το οικονομικό πρόβλημα είναι το μεγάλο κοινό
πρόβλημα όλων των Δήμων αυτή την στιγμή στην Ελλάδα. Εξαιτίας αυτού η Τ.Α. δεν
μπορεί να αντεπεξέλθει στις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις οι οποίες ας σημειωθεί ότι
αυξάνονται σταδιακά από την κεντρική διοίκηση και επομένως δεν μπορεί να προβεί σε
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προγραμματισμό και να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Στο βαθμό που η Τ.Α.
αντιμετωπίζεται από το κράτος με αυτή τη νοοτροπία είναι φυσικά αυτά τα προβλήματα
να δυσχεραίνουν την προσπάθεια για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μερικές φορές δε
δημιουργούν και ζητήματα για το αν μπορεί η Τ.Α. να αντεπεξέλθει και σε βασικές και
στοιχειώδεις αρμοδιότητες της.
Το δεύτερο στάδιο από το οποίο περνά η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η λήψη
αποφάσεων από τα όργανα της Τ.Α.. Τα κριτήρια -χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν καθορίζουν την ποιότητα στο στάδιο αυτό είναι:
•

Νομιμότητα (ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται η απόφαση)

•

Λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον;

•

Το συγκεκριμένο θέμα έχει προσδιοριστεί σωστά και με ακρίβεια;

•

Ανάλυση του κόστους του οφέλους και των εναλλακτικών λύσεων.

•

Υπευθυνότητα (λογοδότηση για τις αποφάσεις αναφορικά με τις συνέπειές τους)

•

Διαφάνεια / συμμετοχή των πολιτών και έκθεση απόψεων)

•

Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών.

Εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών υπάρχουν και οι διαστάσεις του
σχεδιασμού και του μελλοντικού προσανατολισμού που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη
λήψη αποφάσεων και που καθορίζουν την ποιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ωστόσο το καθεστώς που ισχύει στους χώρους της τοπικής αυτοδιοίκησης
δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από αιρετούς πολιτικούς οι οποίοι συχνά επιδιώκουν αύξηση του κόστους (υψηλότεροι φόροι, αμοιβές
υπηρεσιών) στο «όνομα» της ποιότητας και γενικότερα ενδιαφέρονται περισσότερο για
άμεση πολιτική ανταπόδοση παρά για μακροπρόθεσμες διοικητικές αξίες όπως
αποδοτική χρήση πόρων και αυξημένη παραγωγικότητα. Συχνά οι αιρετοί πολιτικοί
κάνουν το λάθος να κατακρίνουν τις προηγούμενες διοικήσεις ή την γραφειοκρατία ή
ακόμα και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αντί να επικεντρώσουν την προσοχή τους
στα προβλήματα ποιότητας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών που
προΐστανται.
Το τρίτο στάδιο είναι η άμεση παροχή των υπηρεσιών από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Τα γνωρίσματα που αποτελούν στοιχεία ποιότητας και που θα πρέπει να
διαθέτουν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω στις
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διαστάσεις της ποιότητας μπορούμε όμως συγκεκριμένα για την Τ.Α. να διακρίνουμε τα
εξής:

•

Ακρίβεια: έχει να κάνει με την ανταπόκριση της υπηρεσίας που προσφέρεται στις
πραγματικές ανάγκες του κοινού. Θα πρέπει λοιπόν να καταγραφούν αρχικά οι
πραγματικά ανάγκες του κοινού και μετά να σχεδιαστεί.

•

Ταχύτητα: έχει να κάνει με τους χρόνους διεκπεραίωσης, χρόνους εξυπηρέτησης,
χρόνους ενέργειας και συναλλαγής και χρόνους αναμονής.

•

Προσβασιμότητα: Αφορά το πόσο εύκολα μπορεί ο πολίτης να προσεγγίσει την
πηγή παροχής της υπηρεσίας. Έχει να κάνει με το πόσο ολοκληρωμένα και
κατανοητά πληροφορείται ο πολίτης εάν γνωρίζει τι μπορεί να του προσφέρει η
υπηρεσία

καθώς

και

υπό

ποιες

προϋποθέσεις.

Επίσης

περιλαμβάνει

την

καταλληλότητα των υποδομών, κτιρίων την εσωτερική τους διαμόρφωση, τις ράμπες
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

Η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει μια δημόσια διοίκηση που έχει στόχο την ποιότητα
έχει τα εξής γνωρίσματα:
❖ Εστίαση στον πολίτη
♦> Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
❖ Αναζήτηση

της

βέλτιστης

σχέσης

ανάμεσα

στους

πόρους

και στα

αποτελέσματα. Δηλαδή όχι μόνο να επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα αλλά να
γίνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

3.3. Προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών από την τοπική αυτοδιοίκηση

Η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης συχνά παρουσιάζει μια σειρά προβλημάτων και δυσχερειών που
δημιουργούνται εξαιτίας των παρακάτω φαινομένων:

•

Γραφειοκρατικές διαδικασίες συχνά εμποδίζουν τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών
ενώ οξύμωρο είναι το γεγονός απ’ τις περισσότερες φορές αυτές οι διαδικασίες
έχουν και νομοθετική στήριξη.
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•

Η διαμορφωθείσα δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, που χαρακτηρίζεται αλλά και που
καλλιεργεί την μετριότητα, την ευθυνοφοβία, την τυπολατρία και συχνά την
αδιαφορία με αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποίησης των πολιτών.

•

Η σχέση μεταξύ αιρετών και διορισμένων υπαλλήλων πολλές φορές δεν είναι
ιδιαίτερα καλή με αποτέλεσμα ο ένας να δυσχεραίνει το έργο του άλλου. Αποδέκτης
αυτής της αντιπαλότητας είναι ο πολίτης και αυτό που τελικά εισπράττει είναι
φτωχές υπηρεσίες ίσως και ταλαιπωρία.

•

Η επίτευξη ποιότητας είναι αποτέλεσμα κατάλληλης οργάνωσης. Η οργάνωση των
διαφόρων δήμων ποικίλει ιδιαίτερα σε μεγάλους δήμους και επομένως οι
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν σταθερή ποιότητα.

•

Η έλλειψη πόρων σε κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι
ελλείψεις που παρατηρούνται συχνά στην υλικοτεχνική υποδομή.

•

Η ανεπαρκής εκπαίδευση όπως και τα μειωμένης επιτυχίας αποτελέσματα των
προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

3.4. Η έννοια του πελάτη στην τοπική αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, πελάτης είναι αυτός που πρόθυμα
αγοράζει εμπορεύματα και υπηρεσίες για να μεγιστοποιήσει το προσωπικό του όφελος
από τον πωλητή σε μια ανταγωνιστική αγορά προϊόντων. Σύμφωνα με το ISO 9000 :
2000 ως πελάτης ορίζεται ένας οργανισμός ή άτομο ο οποίος δέχεται ή λαμβάνει ένα
προϊόν -υπηρεσία.
Η σχέση μεταξύ κράτους -διοίκησης και πολίτη διαφέρει ουσιαστικά από τη
σχέση μεταξύ προμηθευτή και πελάτη στην καταναλωτική αγορά. Ο πολίτης δεν έχει την
ελευθερία επιλογής μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών.

Επιπλέον η διοίκηση με τις

λειτουργίες της και τα συγκεκριμένα καθήκοντά της δεν μπορεί να συμμορφώνεται με
τις επιθυμίες πολιτών, κοινωνικών οργανώσεων ή εταιριών. Ορισμένες φορές μάλιστα
συμβαίνει

το

αντίθετο,

δηλαδή

πολίτες

και

εταιρίες

είναι

υποχρεωμένοι να

συμμορφώνονται με τις επιθυμίες -επιταγές του κράτους.
Γενικότερα όμως η διοίκηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον πολίτη ως πελάτη
διότι αυτός συνιστά τον απώτερο λόγο ύπαρξης και λειτουργίας κάθε υπηρεσίας. Η
κάλυψη των αναγκών του και η εξυπηρέτηση του αποτελεί την μόνη βάσιμη αιτιολογία
πραγματοποίησης οποιοσδήποτε υπηρεσιακής δαπάνης συμπεριλαμβα-νόμενης και
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εκείνης της μισθοδοσίας του προσωπικού. Σύμφωνα με τον ορισμό του ISO για τον
πελάτη έχουμε προσδιορισμό της έννοιας του εσωτερικού πελάτη. Οι εργαζόμενοι
αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες επειδή είναι παραλήπτες του προϊόντος -υπηρεσίες
σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο της δημιουργίας του και ταυτόχρονα προμηθευτές του
επόμενου σταδίου. Οι εξωτερικοί πελάτες λοιπόν καθορίζουν την ποιότητα των
υπηρεσιών που τους παρέχονται ενώ οι εσωτερικοί πελάτες την διαμορφώνουν. Η
συμπεριφορά των εργαζομένων τη στιγμή που εξυπηρετούν τον εξωτερικό πελάτη
αντανακλά την ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν οι ίδιοι δεχθεί ως εσωτερικοί
πελάτες. Η εσωτερική αντιμετώπιση αυτών είναι η βάση για την ικανοποίηση του
εξωτερικού πελάτη (Bums, 1997). Ακόμα οι εσωτερικοί πελάτες έχουν προτεραιότητα
γιατί οι υπηρεσίες και γενικά η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη δεν θα
πραγματοποιηθεί αν πρώτα δεν εξυπηρετηθεί ο εσωτερικός πελάτης (Johnson, 1997).
Ωστόσο σπάνια οι εσωτερικοί πελάτες αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο στους
περισσότερους οργανισμούς.

3.5. Συστήματα ποιότητας και οφέλη από την εφαρμογή τους

Προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα ο δημόσιος τομέας να
επιτύχει την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ώστε αυτό να είναι σε θέση να
προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και γενικότερα να αναβαθμιστεί η δημόσια
διοίκηση αναπτύχθηκαν συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ένα επιτυχημένο σύστημα
ποιότητας εκτός από το να επιτυγχάνει τη καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και βεβαίως να εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες οδηγεί σε εύρωστες
λειτουργίες και διασφαλίζει το επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Κοινά στοιχεία των επιτυχημένων συστημάτων ποιότητας είναι:

•

Διοίκηση: Ένα σύστημα ποιότητας δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργό και
συνεχή συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης. Είναι δεδομένο ότι στα επιτυχημένα
συστήματα ποιότητας η βελτίωση της ποιότητας και η επίτευξη αποτελεσμάτων
είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων.

•

Πελάτες: Οι επιτυχημένοι οργανισμοί ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις
δυνατότητες των προϊόντων τους και κατόπιν ερευνούν την γνώμη των πελατών τους
για το πόσο καλά τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται στις δυνατότητες αυτές.
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•

Σχεδιασμός: Η ποιότητα πρέπει να σχεδιαστεί σε ένα προϊόν η μια υπηρεσία. Για να
το επιτύχει αυτό ένας οργανισμός πρέπει να φέρει το προσωπικό για τον σχεδίασμά
και την ανάπτυξη σε κοινή προσπάθεια για την ποιότητα μαζί με το μάρκετινγκ, την
παραγωγή, την υποστήριξη πελατών κλπ.

•

Οι αγορές: Στην προσπάθεια για ποιότητα οι προμηθευτές είναι συνεργάτες και όχι
αντίπαλοι. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί αξιολογούν τους προμηθευτές τους και τους
βοηθούν να βελτιώσουν το σύστημα ποιότητάς τους.

•

Παραγωγή: Η παραγωγή εξισώνει τους ανθρώπους που εργάζονται για να παράγουν
τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι χρειάζονται την κατάρτιση, τα εργαλεία
και τις σαφείς οδηγίες εργασίας ώστε να παράγουν αποτελεσματικά το υψηλής
ποιότητας σχέδια.

•

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα μεσαία στελέχη, το προσωπικό υποστήριξης και το ανώτερα στελέχη έχουν μια
επιρροή στους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή. Η εκπαίδευση στις αρχές της
ποιότητας ωφελεί όλους.

•

Η συμμετοχική διαχείριση: Οι διευθυντές πρέπει να ενθαρρύνουν το προσωπικό να
συμμετέχει στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων.

•

Στατιστικά στοιχεία: Οι επιτυχημένοι οργανισμοί ξέρουν ότι οι στατιστικές
μπορούν να είναι η διαφορά μεταξύ της αποτυχίας και της επιτυχίας στον έλεγχο των
διεργασιών και στην επίλυση των προβλημάτων.

•

Η τεχνολογία: Η μηχανοργάνωση οδηγεί σε κέρδη παραγωγικότητας εάν τα
αυτοματοποιημένα

συστήματα

παράγουν

προϊόντα

που

δεν

χρειάζονται

επανακατεργασία.
•

Κόστη ποιότητας: Οι οργανισμοί ξοδεύουν χρήματα για την ποιότητα, είτε
επενδύοντας στην καλή ποιότητα ή πληρώνοντας για την κακή ποιότητα. Οι
επιτυχημένοι οργανισμοί επενδύουν στην καλή ποιότητα επειδή ξέρουν ότι
μακροπρόθεσμα κοστίζει πολύ λιγότερα.

•

Επιθεώρηση: Μια αποτελεσματική επιθεώρηση ποιότητας παρέχει στις επιχειρήσεις
τις πληροφορίες για το πως οι άνθρωποι τα συστήματα και τα προϊόντα αποδίδουν
από την άποψη της ποιότητας.

•

Η τρέχουσα βελτίωση: Το μυστικό για επιτυχία στην ποιότητα είναι η πρόληψη των
προβλημάτων. Για βελτίωση της ποιότητας και αποτροπή προβλημάτων προτού να
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εμφανιστούν, πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες ποιότητας για να ξεπεραστούν τα
εμπόδια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων εντός του οργανισμού.

Τα συστήματα για την διοίκηση της ποιότητας κατά την εξέλιξη τους έχουν περάσει από
τέσσερα στάδια:

Ιο στάδιο: επιθεώρηση: Η επιθεώρηση ουσιαστικά περιορίζεται στη σύγκριση ενός
προϊόντος υπηρεσίας με δεδομένες προδιαγραφές προκειμένου να καθοριστεί αν
επιτυγχάνεται η συμμόρφωσή του.
2ο στάδιο: ποιοτικός έλεγχος: Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει τεχνικές και
δραστηριότητες

λειτουργικού

χαρακτήρα οι οποίες

παρακολούθηση

μιας διεργασίας όσο και στην εξάλειψη των αιτιών μη

ικανοποιητικής

επίδοσης.

Να

επιτυγχάνεται

η

στοχεύουν

καλύτερη

τόσο

στην

οικονομική

αποτελεσματικότητα.
3ο στάδιο διασφάλιση ποιότητας: Η αδυναμία του απλού ποιοτικού ελέγχου που
συνίσταται στο γεγονός ότι εντοπίζει ελαττώματα κατασκευής ή σχεδιασμού στο
τελικό προϊόν, δηλαδή μόνο μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας
σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών οδήγησαν στην
καθιέρωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Η

εφαρμογή και η

πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί για τον πελάτη του
κάθε οργανισμού διασφάλιση ότι το προϊόν θα ικανοποιεί συγκεκριμένες
προδιαγραφές και ότι η ποιότητα του θα είναι σταθερή.
4ο στάδιο: διοίκηση/διαχείριση ολικής ποιότητας: Κανένα από τα προαναφερθέντα
συστήματα δεν εξασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλό
κόστος, πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού, εφαρμογή καινοτομιών,
διαρκή βελτίωση και καθολική συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρίας. Τα
στοιχεία αυτά, έρχεται να συμπληρώσει το σύστημα διοίκησης /διαχείρισης ολικής
ποιότητας που περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που
εφαρμόζονται από την εκάστοτε εταιρία με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη με
τη δραστηριοποίηση του συνόλου του δυναμικού (έμψυχου και αψύχου) στις
εταιρίες με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
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Η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 προσδίδει
στον οργανισμό -επιχείρηση μια σειρά πλεονεκτημάτων που σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ
είναι:

•

Ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις αγορές του εσωτερικού
και εξωτερικού.

•

Αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
οργανισμού.

•

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πελάτη.

•

Βελτίωση της οργάνωσης του οργανισμού και του συστήματος ποιότητας που
διαθέτει.

•

Βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω καλύτερης οργάνωσης της
παραγωγής.

•

Αποδεικνύεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες -προϊόντα, ικανοποιούν τις απαιτήσεις
συγκεκριμένων προδιαγραφών.

•

Αποτελούν διαβατήριο για προϊόντα ή υπηρεσίες που διέπονται από υποχρεωτικές
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.6. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 και οι θεμελιώδεις αρχές τους.

Ο ISO είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Συγκροτείται από ένα δίκτυο που
περιλαμβάνει εκπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης από 148 χώρες με
ένα εκπρόσωπο ανά χώρα και μια κεντρική γραμματεία που συντονίζει το σύστημα και
εδρεύει στη Γενεύη. Ο ISO καταλαμβάνει μια ειδική θέση μεταξύ του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα και είναι σε θέση να ενεργήσει ως γεφυροποιός οργάνωση στην οποία
μια συναίνεση μπορεί να επιτευχθεί στις λύσεις που ικανοποιούν και τις απαιτήσεις της
επιχείρησης και τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας.
Για τη βοήθεια και καθοδήγηση των επιχειρήσεων που πρόκειται να υιοθετήσουν
και να εγκαταστήσουν κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας αλλά και για την
καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας. Ο ISO δημιούργησε ειδικές σειρές προτύπων με βάση
τις απαιτήσεις των οποίων πραγματοποιείται η πιστοποίηση των διαφόρων επιχειρήσεων.
Το πρότυπο της σειράς ISO 9000 είναι γνωστά με τον κοινό κωδικό αναφοράς ΕΝ ISO
9000 και έτσι αναφέρονται και στις κοινοτικές οδηγίες της Ε.Ε. Δεν υπαγορεύουν
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νομικές υποχρεώσεις για συμμόρφωση από κοινοτική οδηγία η νομοθεσία κάποιου
κράτους μέλους ενώ η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς ISO
9000 αναφέρεται ως προϋπόθεη για την εμπειρία και τις συναλλαγές σε ολόκληρη την
διεθνή κοινότητα.

Η σειρά προτύπων ISO 9000 δημιουργήθηκε το

1987 και

αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.
Τα πέντε πρότυπα της σειράς ISO 9000: 1994

τα οποία ήταν σε ισχύ ως το

Δεκέμβριο του 2003 ήταν:
•

ISO 9000: προδιαγραφές διοίκησης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας οδηγίες
για επιλογή και χρήση.

•

ISO 9001: Συστήματα ποιότητας μοντέλο για διασφάλιση ποιότητας στο σχεδίασμά.
Ανάπτυξη παραγωγής, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση.

•

ISO 9002:

Συστήματα ποιότητας μοντέλο για διασφάλιση ποιότητας στην τελική

επιθεώρηση και δοκιμή.
•

ISO 9003:

Συστήματα ποιότητα μοντέλο για διασφάλιση ποιότητας στην τελική

επιθεώρηση και δοκιμή.
•

ISO 9004: Διοίκηση ποιότητας και στοιχεία συστήματος ποιότητας. Κατευθυντήριες
γραμμές.

Με την αναθεώρηση του 2000 τα πρότυπα της σειράς έγιναν:
•

ISO 9000: 2000 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Έννοιες και ορολογία

•

ISO 9001: 2000 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας: Απαιτήσεις.

•

ISO 9004: 2000 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Οδηγίες για βελτίωση της
απόδοσης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που έφερε το νέο πρότυπο είναι:

•

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η μετακίνηση από μια διαδικαστική προσέγγιση
δηλαδή «πως κάνεις κάτι» σε μια προσέγγιση διεργασιών δηλαδή «τι κάνεις».

•

Το νέο πρότυπο είναι πιο απλό στην δομή του πράγμα που το κάνει πιο εύκολο στην
κατανόηση και στη χρήση του.

•

Υπάρχει σημαντική προσαρμοστικότητα του προτύπου η οποία απαιτεί ισορροπία
μεταξύ τεκμηρίωσης μιας δραστηριότητας και της ικανότητας του προσωπικού που
εμπλέκεται σε αυτήν.
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Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη ερμηνεία του νέου προτύπου ISO
9001 : 2000. Αυτή η σειρά προτύπων στηρίζεται στην προσέγγιση της διαχείρισης
διεργασιών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση όλη η διαδικασία πραγματοποιείται για
την επίτευξη κάποιου στόχου. Αναγνωρίζεται ότι ο στόχος επιτυγχάνεται πιο αποδοτικά
όταν οι σχετικοί πόροι και δραστηριότητες διαχειρίζονται ως διεργασία.
Ακόμη πιστεύεται ότι οι στόχοι του οργανισμού οι οποίοι εξυπηρετούν την
αποστολή του μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά όταν ο οργανισμός
διοικείται σαν ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων διεργασιών. Επομένως το σύστημα
πρέπει να σχεδιασθεί έτσι ώστε να βοηθήσει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων
και πρέπει να αλληλοσυνδεθούν όλες οι διεργασίες που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Οι στόχοι προκύπτουν από τις
προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, μέτοχοι
κοινωνικό σύνολο). Στην προσέγγιση διαχείρισης διεργασιών έχουμε διαχείριση των
αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, έτσι ώστε όλοι να είναι
ικανοποιημένοι και όχι μόνο οι πελάτες.
Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές του νέου προτύπου είναι:

1. Εστίαση στον πελάτη:
Το πρότυπο καθορίζει την ικανοποίηση από τον οργανισμό όχι μόνο των
απαιτήσεων που έχει καθορίσει ο πελάτης αλλά και την ικανοποίηση των προσδοκιών
του. Θέλει από τον οργανισμό την καθιέρωση διεργασίας επικοινωνίας με τον πελάτη
καθώς και μέσω αυτής μέτρηση ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης αυτού.

2. Ηγεσία:
Το νέο πρότυπο εστιάζει στα ανώτατα στελέχη του οργανισμού σε αντίθεση με
τα προηγούμενα που έστιαζαν στους διευθυντές ποιότητας. Έτσι η συμμετοχή των
στελεχών της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού κρίνεται απαραίτητη στις συσκέψεις
έναρξης και ανασκόπησης και πρέπει να αποδείξουν:
•

την πρόοδο του οργανισμού στην επίτευξη της πολιτικής ποιότητας

•

την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών

•

την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση
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3. Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού
Το πρότυπο καθιερώνει διεργασίες για την εσωτερική επικοινωνία εντός του
οργανισμού όσο αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας. Οι αποφάσεις της διοίκησης διαχέονται και γνωστοποιούνται σε όλα τα
επίπεδα του οργανισμού ενώ αντίστροφα προτάσεις από τους εργαζόμενους του
οργανισμού

φθάνουν

μέχρι την ανώτατη

διοίκηση.

Επιπλέον προσμετράται η

ικανοποίηση του προσωπικού και υποδεικνύει καταλλήλους τρόπους βελτίωσης αυτής.

4. Προσέγγιση με βάση τη διεργασία
Στο πρότυπο ορίζεται ως διεργασία η σειρά των αλληλένδετων δραστηριοτήτων
που μετατρέπουν τις εισροές (δεδομένα) σε εκροές (αποτελέσματα). Επομένως με βάση
αυτά ο οργανισμός αναγνωρίζει τις διεργασίες με τα δεδομένα και αποτελέσματα αυτών
και τους «ιδιοκτήτες» αυτών προσδιορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και
καθορίζει μεθόδους ελέγχου και επιτήρησης μέσω δεικτών και θέτει στόχους
μετρήσιμους.

5. Σύστημα διοίκησης με βάση τις διεργασίες
Η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού. Στη συνέχεια επιτυγχάνει
βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτού με μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των
μετρήσιμων δεικτών των διεργασιών.

6. Συνεχής βελτίωση
Η συνεχής βελτίωση προκύπτει από το γνωστό μοντέλο:
^ ΣΧΕΔΙΑΖΩ: καθιερώνω σκοπούς και διεργασίες για την ικανοποίηση των αναγκών
προσδοκιών του πελάτη.
■S ΕΚΤΕΛΩ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες
^ ΕΛΕΓΧΩ: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν και εκθέτω τα
αποτελέσματα
S ΕΝΕΡΓΩ: αναλαμβάνω δράσεις για την διαρκή βελτίωση της επίδοσης των
διεργασιών.

7. Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα
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Η διοίκηση διοικεί με βάση την ενότητα, τη διαίσθηση, αλλά και τα πραγματικά
γεγονότα που η εικόνα τους παρουσιάζεται από τους δείκτες του συστήματος.

8. Αμοιβαίους επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές
Στη

διεργασία

συμπεριλαμβάνονται

του

και

σχεδιασμού

εκπρόσωποι

και

των

της

ανάπτυξης

αντίστοιχων

νέων

προμηθευτών

προϊόντων,
καθώς

η

καινοτομία επηρεάζει και τη στρατηγική των προμηθευτών.
Τα πιο σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου είναι
τα εξής:
•

Εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, σε όλους τους τομείς και σε όλους τους
οργανισμούς ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

•

Έχουν ευκολία στη χρήση και κατανοητή γλώσσα.

•

Σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.

•

Σύνδεση του συστήματος ποιότητας με τις διεργασίες του οργανισμού.

•

Σαφέστατος προσανατολισμός προς τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση των
πελατών.

•

Συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης.

•

Η έννοια του σταθερού ζεύγους προτύπων ISO 9001 το οποίο καλύπτει τις
απαιτήσεις και το ISO 9004 το οποίο εμβαθύνει στις απαιτήσεις έτσι ώστε να
βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση της επιχείρησης.

•

Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα οφέλη όλων των ενδιαφερομένων μερών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

4.1. Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό αξιοποιείται
το

ανθρώπινο

δυναμικό

στους

οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

πόσο

αποτελεσματικές είναι οι μέθοδοι της ολικής ποιότητας στην αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού όταν εφαρμόζονται αλλά και ποια κατάσταση επικρατεί σε
περιπτώσεις που δεν έχουμε εφαρμογή του συστήματος ποιότητας. Επιπλέον εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων, αδυναμιών και συγκρούσεων μέσα
στο περιβάλλον των ΟΤΑ και περιγράφεται με λεπτομέρεια ο ρόλος του τμήματος
προσωπικού αλλά και του υπεύθυνου προσωπικού στο πως συμμετέχει στην επίλυση των
διαφόρων προβλημάτων, αλλά και στην δημιουργία προϋποθέσεων και δυνατοτήτων που
θα δώσουν την δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό να αναπτυχθεί και να συμμετέχει
ενεργητικά σε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η ποιότητα.
Άλλο ένα ζήτημα της παρούσας έρευνας είναι να βοηθήσει στην αποτύπωση της
πολιτικής αλλά και της φιλοσοφίας ΔΑΠ και ΔΟΠ που επικρατεί στους χώρους των
ΟΤΑ αλλά και να δώσει ακριβή εικόνα και στοιχεία για το πως διαχειρίζονται το
ανθρώπινο δυναμικό τους, ποια εργαλεία και πρακτικές ΔΑΠ εφαρμόζονται κατά πόσο
αυτές οι πρακτικές υλοποιούνται και αποδίδουν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού. Ένα τμήμα της έρευνας αφορά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του
συστήματος ποιότητας στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτά
αποτυπώνονται από τα σχετικά ερωτηματολόγια. Στην έρευνα αφού εξακριβωθούν τα
προβλήματα οι αδυναμίες αλλά και οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες
παρατίθονται μια σειρά προτάσεων, διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που αποσκοπούν
στην επίλυση των προβλημάτων αλλά και στον εντοπισμό δυνατοτήτων και ευκαιριών
με απώτερο σκοπό πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
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4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.2.1. Ο Δήμος Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Νεάπολης βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, έχει έκταση 1160 στρέμματα και 45.000 κατοίκους
αριθμός που παρουσιάζει μια πολύ μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ο δήμος
Νεάπολης με πρωτοβουλία του τέως δημάρχου κ. Γρ. Χατζησάββα και μελών του
δημοτικού συμβουλίου ανέπτυξε και εφάρμοσε σύστημα διαχείρισης ποιότητας αρχικά
σε κάποια τμήματα του Δήμου και αργότερα σε όλο το δήμο. Το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας (ΣΔΠ) βασίστηκε στο πρότυπο ISO 9002: 1994 και εφαρμόστηκε αρχικά στα
τμήματα:
•

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

•

Τμήμα Κοινωνικής πολιτικής (πολιτισμού, αθλητισμού κλπ).

•

Τμήμα δημοτολογίων και ληξιαρχείου, ενώ αργότερα με την αναβάθμιση του
προτύπου στο ISO 9001 : 2000 το ΣΔΠ περιέλαβε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η απόφαση για την εφαρμογή του ΣΔΠ στο δήμο προέκυψε από την ανάγκη για
αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία του ίδιου του δήμου αλλά και για καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών. Η απόφαση για εφαρμογή του συστήματος πάρθηκε το 2000
ενώ το σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται το2001. Για την προετοιμασία του συστήματος
χρειάστηκαν περίπου 6 μήνες. Βασική προϋπόθεση ήταν η μηχανοργάνωση των
υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
Με τη χορήγηση της πιστοποίησης του ΣΔΠ οι υπηρεσίες του Δήμου μπαίνουν εφ’ όρου
ζωής σε διαδικασία ελέγχου τόσο από τους πολίτες όσο και από τον οργανισμό
πιστοποίησης οι ελεγκτές του οποίου κάθε χρόνο θα διαπιστώνουν με ελέγχους εάν οι
υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίνονται στους όρους παροχής του συστήματος ποιότητας.
Το πρότυπο προβλέπει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από τις διευθύνσεις του
Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο για την πορεία των έργων όσο και των
υπηρεσιών. Επίσης οι ίδιοι οι πολίτες θα αξιολογούν το σύστημα απαντώντας σε σχετικό
ερωτηματολόγιο και κάθε φορά που υποβάλλουν ένα αίτημα ή μια καταγγελία θα
ενημερώνονται για το χρόνο που απαιτείται μέχρι τη διευθέτηση.
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Πιο αναλυτικά ποιότητα υπηρεσιών στο δήμο Νεάπολης σημαίνει:
1. Για τις διοικητικές υπηρεσίες
•

Ταχεία εξυπηρέτηση

•

Απλούστευση διαδικασιών

•

One stop shop

2. Για την καθαριότητα
•

Καθαρότερη πόλη

•

Ορθολογικότερη οργάνωση υπηρεσίας

•

Αμεση διαπίστωση και αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων

3. Για την τεχνική υπηρεσία
•

Υψηλή ποιότητα μελετών και εκτέλεσης έργων

•

Ορθολογικός σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης

•

Έλεγχος και διαρκής αξιολόγηση προμηθευτών και αναδοχών

•

Διαρκής έλεγχος για την ασφάλεια και υγεία δημοτών και εργαζομένων.

4. Για την κοινωνική πολιτική
•

Εκδηλώσεις και δράσεις συστοιχισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας

•

Έλεγχος βαθμού επίτευξης στόχων

•

Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η πιστοποίηση του συστήματος έγινε από τον ΕΛΟΤ ενώ η προετοιμασία του έγινε
από την εταιρία «Group Ύψιλον».
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4.2.2. Ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

Ο

Δήμος

Καλαμαριάς

αποτελεί

το

δεύτερο

σε

πληθυσμό

Δήμο

του

Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά και της βόρειας Ελλάδας και τον
ένατο σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2002 ο πληθυσμός του Δήμου
ανέρχεται σε 87.312 άτομα και παρατηρείται σαφής αύξηση των κατοίκων της περιοχής
που ανέρχεται στο 8,2%.
Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου είναι η εξής:
•

Γραφείο

Δημάρχου

πλαισιώνεται

από

το

γραφείο

αντιδημάρχων,

νομικών

συμβούλων, ειδικών συνεργατών, τμήμα δημοτικής αστυνομίας.
•

Δημοτικό Συμβούλιο

•

Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης: υπάγονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Διοικητικές,
Οικονομικές, Τεχνικές, Πολεοδομία, Καθαριότητας και Πρασίνου.

Ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 από τον Μάρτιο του 2003 και στις
αρχές του 2005 πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση για την πιστοποίηση. Οι λόγοι που
οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης ήταν:
•

Καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη.

•

Αμεσότητα καταγραφής προβλημάτων.

•

Τυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας.

Η εταιρία που έχει αναλάβει το ρόλο του συμβούλου για την ανάπτυξη του
συστήματος είναι η Econ Plan. Οι ενέργειες που έγιναν κατά τη φάση της προετοιμασίας
περιλαμβάνουν:
•

Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης

•

Καταγραφή διενέξεων, με το νομοθετικό πλαίσιο

•

Καταγραφή δυνατοτήτων επέμβασης

•

Εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους

•

Δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος

•

Βελτίωση τυχόν λαθών

•

Βελτίωση της παραγωγικότητας του συστήματος εντός του Δήμου
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4.23. Ο Δήμος Λαρισαίων

Η Λάρισα μια πόλη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου
δήμου με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων και έκταση 19.000 στρέμματα.
Παρουσιάζει έντονη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή ενώ αντιμετωπίζει
δυναμικά την πρόκληση της συνεχούς προσαρμογής στις ταχείες μεταβολές στον
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Ο Δήμος Λαρισαίων έδειξε έντονο
ενδιαφέρον δραστηριότητα και έργο στη διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής που
αναδεικνύει σε κεντρικά της σημεία τα στοιχεία αυτά αξιοποιώντας εμπειρίες και
δυνατότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλών επιστημονικών φορέων και
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από ποικιλία ερευνητικών συνεργασιών. Ο
δήμος αποτελείται από τις εξής διοικητικές ενότητες:

1. Κεντρικές Υπηρεσίες (Γραφείο Δημάρχου, Τύπου κτλ.)
2.

Γενική Διεύθυνση

3. Διεύθυνση Διοίκησης και Σχεδιασμού
4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
7. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Πολεοδομίας
9. Διεύθυνση Καθαριότητας
10. Διεύθυνση Δημοτικού Αμαξοστασίου
11. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Όπως γίνεται αντιληπτό ο Δήμος Λαρισαίων αποτελεί μια μεγάλη διοικητική
ενότητα, ενώ παράλληλα διατηρεί μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών
που έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική πολιτική, την υγεία, τον αθλητισμό και την
παιδεία, την προστασία ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και την ανάπτυξη του πολιτισμού
και την προώθηση του (Δημοτική Πινακοθήκη, Αρχαίο Θέατρο, Δημοτικό Ωδείο, κλπ).
Η συντέλεση του έργου που έγινε αλλά και θα γίνει οφείλεται στις πρωτοβουλίες και
εμπνεύσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και στην παραγωγική εργασία του διοικητικού.
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επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που προσφέρει τις υπηρεσίες του και
υλοποιεί τα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης.

4.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
43.1. Επιλογή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι λόγοι επιλογής των παραπάνω δήμων της έρευνας είναι:
•

Η διάθεση συνεργασίας των υπεύθυνων προσωπικού και ποιότητας και η πρόθεση
τους να διευκολύνουν τη περάτωση της έρευνας με τρόπο σωστό και αντικειμενικό.

•

Η θέση των συγκεκριμένων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολο των
Δήμων της χώρας. Επιλέχθηκαν δήμοι πιστοποιημένοι, αλλά και μη πιστοποιημένος
αλλά

ιδιαίτερα αναπτυγμένοι με

γεωγραφική

τους

θέση

(Δήμος

ξεχωριστή

ιδιαιτερότητα

Λαρισαίων).

Έχουμε

όσον αφορά την

δήμους

με

έντονη

δραστηριότητα, διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικής νοοτροπίας όσον αφορά
τους τρόπους αλλά και τις μεθόδους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Επομένως, εξασφαλίζουμε στοιχεία για την έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού από δήμους που διαθέτουν ειδικά αλλά και γενικά
χαρακτηριστικά στοιχείο απαραίτητο για να έχουμε μια ποικιλία δεδομένων που θα
βοηθήσουν στον εντοπισμό και στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων.
•

Ένας άλλος λόγος επιλογής των συγκεκριμένων δήμων είναι η κατανομή του
προσωπικού τους. Έχουμε μεγάλη ποικιλία διευθύνσεων ιδιαίτερα στους δήμους
Λαρισαίων και Καλαμαριάς και προσωπικό από καθαρά διοικητικούς χώρους έως
εργοτεχνικό προσωπικό ή απόλυτα εξειδικευμένο. Επομένως έχουμε παραγωγικό
ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλη ποικιλία απασχολούμενο σε όλους τους τομείς της
παραγωγικής διαδικασίας.

•

Στους συγκεκριμένους δήμους ιδιαίτερα στους πιστοποιημένους δηλώνεται ότι
επικρατεί η φιλοσοφία ότι το προσωπικό τους αποτελεί την κινητήρια δύναμή τους
και ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα τους. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την έρευνα μας αφού επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε το πραγματικό
βαθμό αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις αρχές της ολικής
ποιότητας και κατά πόσο οι εξαγγελίες των διοικούντων για ποιότητα εφαρμόζονται
στην πράξη.
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43.2. Ερωτηματολόγιο: Στόχοι και ζητήματα - Τρόπος επεξεργασίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 με χρήση αντίστοιχου
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 τμήματα. Το πρώτο δίνει
κάποια γενικά στοιχεία για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο μέρος
μας παρέχει στοιχεία για την απασχόληση και στο τρίτο δίδονται στοιχεία για τη θέση
και το ρόλο του τμήματος προσωπικού μέσα στον κάθε οργανισμό. Στο τέταρτο τμήμα
έχουμε αποτύπωση της στρατηγικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.
Στο τελευταίο μέρος έχουμε τις πρακτικές και λειτουργίες της διοίκησης των
ανθρώπινων πόρων. Εξετάζονται στοιχεία σχετικά με την στρατολόγηση και την επιλογή
των εργαζομένων την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του προσωπικού την αξιολόγηση
της απόδοσης, το σύστημα αμοιβών, τις εργασιακές σχέσεις και μας παρέχεται και μια
εικόνα των αποτελεσμάτων που

δίνουν οι διάφορες πρακτικές διοικήσεις των

ανθρώπινων πόρων.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα ερωτήσεων οι οποίες
στην πλειοψηφία τους είναι κλειστές και διακρίνονται σε:
•

Διχοτομημένες (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

•

Πολλαπλής επιλογής

•

Ερωτήσεις κλίμακας

Περιλαμβάνει όμως και ερωτήσεις μερικώς κλειστές δηλαδή ερωτήσεις όπου
εκτός από τις επιλογές που καταγράφονται ο ερωτώμενος έχει την ευχέρεια να δώσει και
δική του απάντηση. Τέλος υπάρχει και μικρός αριθμός ανοικτών ερωτήσεων οι οποίες
αναφέρονται σε θέματα που απαιτούν περιγραφική απάντηση από τον ερωτώμενο.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε κατά τη διάρκεια προσωπικών
συνεντεύξεων του ερευνητή με τους υπεύθυνους προσωπικού και νεότητας αφού
προηγουμένως τα στελέχη είχαν ενημερωθεί τηλεφωνικά για το αντικείμενο και τους
σκοπούς της έρευνας. Οι συμμετέχοντες έδειξαν από μέτριο έως μεγάλο ενδιαφέρον
σχετικά με την έρευνα ωστόσο σε γενικές γραμμές η συνεργασία ήταν ικανοποιητική.
Στην παρούσα έρευνα

και

μέσω

του

ερωτηματολογίου

επιδιώκουμε να

διαπιστώσουμε τα εξής:
•

Ο υπεύθυνος προσωπικού σε συνεργασία με τους υφισταμένους του καταγράφει το
ανθρώπινο δυναμικό από απόψεως ηλικίας, προσόντων, γνώσεων, δημιουργεί
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προγράμματα διαδοχής και γενικότερα συμμετέχει στη διαδικασία προγραμματισμού
των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.
•

Ο υπεύθυνος προσωπικού σε θέματα στρατολόγησης και επιλογής σχεδιάζει και
εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες, έχει την ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας
επιλογής προσωπικού και ακόμη εκτιμά και αναπτύσσει προγράμματα σχετικά με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για
καινούρια

προγράμματα

και

φροντίζει

για

τη

διάδοση

της

οργανωσιακής

κουλτούρας μέσα στον οργανισμό.
•

Σε ποιο βαθμό ο υπεύθυνος προσωπικού σε συνεργασία με τα στελέχη γραμμής
αναπτύσσει τα κριτήρια αξιολόγησης των εργαζομένων, συντονίζει τη διαδικασία
αξιολόγησης και επιδιώκει με εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης να επιτύχει
την απαραίτητη αναπληροφόρηση.

•

Σε ζητήματα ανταμοιβών υπάρχει ενεργή συμμετοχή του υπεύθυνου προσωπικού,
υπάρχει συνεργασία με τα στελέχη του οργανισμού για ανάπτυξη συστημάτων
αμοιβών, υπάρχει συνεργασία για ζητήματα υγιεινής ασφάλειας και βελτίωσης των
εργασιακών συνθηκών με όλους τους εργαζομένους.

•

Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού έχει αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια για
αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχει δέσμευση των κορυφαίων
στελεχών της διοίκησης να ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας.
Παρέχεται από την διοίκηση η αναγκαία καθοδήγηση στα στελέχη και στους
εργαζόμενους για ζητήματα ποιότητας.

•

Υπάρχει συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην προσπάθεια για βελτίωση της
ποιότητας, έχουν δημιουργηθεί ομάδες ποιότητας. Σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι
διατυπώνουν προτάσεις και αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα στον οργανισμό.

•

Οι οργανισμοί έχουν αναπτύξει συστήματα που θα συνδέουν τις επιθυμίες - ανάγκες
του πελάτη - πολίτη με κατάλληλα προγράμματα -σχέδια του οργανισμού. Έχουν οι
οργανισμοί ως στόχο την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με γρήγορη
εξυπηρέτηση

επίλυση παραπόνων και κατάλληλη

συνεργασία

στελεχών και

εργαζομένων με τους πολίτες.
•

Χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ πίνακες ελέγχου με δείκτες για την μέτρηση και
παρακολούθηση βασικών παραμέτρων της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
και γενικότερα βασικών ζητημάτων ποιότητας. Γίνεται μέτρηση σε όλα τα τμήματα
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του

οργανισμού

και

αξιοποίηση

και

κατανόηση

των

συμπερασμάτων

που

προκύπτουν από την ανάλυση των δεικτών από όλους τους εργαζόμενους.

Επομένως αφού τέθηκαν οι στόχοι και τα βασικά ζητήματα που επιδιώκει να
καλύψει η συγκεκριμένη έρευνα στους τρεις Δήμους, θα δοθεί σε γενικές γραμμές και ο
τρόπος επεξεργασίας του ερωτηματολογίου που είναι κοινό στους τρεις οργανισμούς εκ
των οποίων οι δυο είναι πιστοποιημένοι (Καλαμαριάς και Νεάπολης) και ο ένας μη
πιστοποιημένος (Λάρισας).
Έχοντας πάντα ως ζητούμενο μέσω του ερωτηματολογίου να εξακριβώσουμε
πόσο παρατηρούνται οι βασικές αρχές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και
γενικότερα βελτίωσης της ποιότητας έγινε ανάλυση και επεξεργασία όλων των
επιμέρους στοιχείων κάθε τμήματος του ερωτηματολογίου, καταγραφή των τυχόν
ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών

στοιχείων

για

θέματα

προσωπικού

και ποιότητας,

εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων, διαφορών αλλά και ομοιοτήτων. Τα στοιχεία που προέκυψαν
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και προτάσεων καθώς και
κριτικής

για

ζητήματα

αξιοποίησης

του

προσωπικού

ενώ

παρουσιάζονται

τα

προβλήματα, οι δυσκολίες και οι τυχόν καινοτομίες και βελτιώσεις.

4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.4.1. Στρατηγική πολιτική και φιλοσοφία ΔΑΠ και ΔΟΠ

•

Στρατηγική πολιτική και φιλοσοφία ΔΑΠ στο Δήμο Νεάπολης
Στο Δήμο Νεάπολης υπάρχει γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό ενώ οι

επιμέρους

πολιτικές

σχετικά

με

το

ανθρώπινο

δυναμικό

ορίζονται

από

το

καθηκοντολόγιο, αλλά και από τον εσωτερικό οργανισμό υπηρεσίας του Δήμου. Την
αποκλειστική ευθύνη για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού στον οργανισμό έχει ο
διευθυντής ανθρωπίνων πόρων ενώ ο υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού συμμετέχει
ενεργητικά αλλά και συμβουλευτικά σε όλες τις φάσεις που αφορούν την χάραξη
στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό.
Ο υπεύθυνος Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων ενημερώνεται γύρω από θέματα
στρατηγικής σημασίας για το προσωπικό με γραπτή και προφορική επικοινωνία, αλλά
ενημερώνεται και από άτυπα κανάλια επικοινωνίας. Ο Δήμος τα τελευταία δύο (2)
χρόνια υλοποίησε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού, αναθεώρησης
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του υπάρχοντος συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης, αναδιοργάνωσης των χώρων
εργασίας αλλά και υιοθέτησης mo ευέλικτων μορφών απασχόλησης για το ανθρώπινο
δυναμικό του Δήμου.
Ο Δήμος καλλιεργεί και αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο
δημιουργεί

προϋποθέσεις

για

συναντήσεις

στελεχών-προϊσταμένων

τμημάτων,

δημιουργίας ομάδων εργασίας. Επίσης εντός του περιβάλλοντος του Δήμου συχνά
συζητιούνται ζητήματα για άδειες ή απουσίες του προσωπικού ίσων ευκαιριών αλλά και
ηθικά ζητήματα των εργαζομένων. Δεν δόθηκε απάντηση στο πως ο Δήμος επιδιώκει να
εξασφαλίσει την αφοσίωση και δέσμευση των εργαζομένων αν και σε ένα βαθμό τα
παραπάνω θέματα καλύπτουν μερικώς την αφοσίωση των εργαζομένων του Δήμου. Η
πολιτική αμοιβών είναι καταγεγραμμένη και καθορίζεται βάσει νόμων

της πολιτείας

μέσω του ενιαίου μισθολογίου. Οι αμοιβές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, από τα
χρόνια υπηρεσίας, τη θέση στην ιεραρχία, τους τίτλους σπουδών και τις εξειδικευμένες
γνώσεις. Οι αμοιβές δεν τηρούνται μυστικές μεταξύ των εργαζομένων.
Στο Δήμο Νεάπολης υπάρχουν εργατικά σωματεία και η άποψη τους ζητείται σε
μέτριο βαθμό για θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και για ζητήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ σε μεγάλο βαθμό το σωματείο διατυπώνει άποψη για
ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και εργασιακού περιβάλλοντος. Υπάρχει
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και σωματείου εργαζομένων, καθώς και
διάλογος και συστηματική πληροφόρηση του σωματείου από την διοίκηση. Το ποσοστό
των μελών του Σωματείου ανέρχεται στο 60% σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων
και υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων καθώς και επιτροπή υγιεινής και ασφαλείας αλλά
όχι ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων.

•

Στρατηγική πολιτική και φιλοσοφία ΔΑΠ στο Δήμο Καλαμαριάς
Στο Δήμο Καλαμαριάς υπάρχει γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό η

οποία καθορίζεται από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου όπως και οι
υπόλοιπες επιμέρους πολιτικές που αφορούν το προσωπικό. Ο Δήμος δημιουργεί
μακροχρόνια πλάνα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και την αποκλειστική ευθύνη για
θέματα

προσωπικού

την

έχει

ο

διευθυντής

ανθρώπινων πόρων.

Ο

υπεύθυνος

προσωπικού συμμετέχει ενεργητικά αλλά και συμβουλευτικά στη χάραξη στρατηγικής
για το ανθρώπινο δυναμικό και ενημερώνεται για θέματα στρατηγικής σημασίας γύρω
από το ανθρώπινο δυναμικό με γραπτή και προφορική επικοινωνία. Ο Δήμος τα
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τελευταία δυο χρόνια υλοποίησε προγράμματα αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό
σχετικά με εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Ο
υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το
προσωπικό ενώ μέσα στο δήμο καλλιεργείται και αναπτύσσεται ένα εργασιακό
περιβάλλον που ευνοεί τις συναντήσεις των στελεχών, τη δημιουργία ομάδων εργασίας,
τις συζητήσεις μεταξύ των εργαζομένων για θέματα αδειών / απουσιών, ίσων ευκαιριών
και ηθικών ζητημάτων.
Η πολιτική αμοιβών του δήμου είναι καταγραμμένη και καθορίζεται από το
ενιαίο μισθολόγιο που αφορά όλους τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης. Οι
παράγοντες που προσδιορίζουν τις αμοιβές σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζονται από τα
χρόνια υπηρεσίας, την θέση στην ιεραρχία, το είδος σύμβασης εργασίας και τους τίτλους
σπουδών. Οι τύποι αμοιβών που χρησιμοποιεί ο δήμος είναι ο βασικός μισθός και τα
νόμιμα επιδόματα όσον αφορά τις χρηματικές ανταμοιβές ενώ οι μη χρηματικές
περιορίζονται στις δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για προαγωγή
(δυνατότητα εξέλιξης). Το σύστημα αμοιβών που ισχύει επιδρά σύμφωνα με το
ερωτηματολόγιο στην προσέλκυση των εργαζομένων στο δήμο, ενώ οι εργαζόμενοι
δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι σε μέτριο βαθμό, από το πακέτο αμοιβών.
Στο δήμο Καλαμαριάς υπάρχουν εργατικά σωματεία και οι εργαζόμενοι
συμμετέχουν σε ποσοστό 100% σε αυτό. Δεν υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων, ούτε
Ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Το σωματείο συμμετέχει
σε μέτριο βαθμό μόνο σε ζητήματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον και την
υγιεινή και ασφάλεια. Δεν πιστεύεται ότι υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία με το
σωματείο των εργαζομένων, αλλά τα διάφορα προβλήματα, επιλύοντας από την ανώτατη
διοίκηση. Σε μέτριο βαθμό υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης και σωματείου όπως
επίσης σε μέτριο βαθμό γίνεται διάλογος και συστηματική πληροφόρηση. Υπάρχουν
απεργίες και στάσεις του σωματείου εργαζομένων.

•

Στρατηγική πολιτική και φιλοσοφία ΔΑΠ στο Δήμο Ααρισαίων
Στο δήμο Ααρισαίων: δεν υπάρχει γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, ο

εσωτερικός οργανισμός υπηρεσίας του Δήμου καθορίζει τις επιμέρους πολιτικές γύρω
από το ανθρώπινο δυναμικό. Αποκλειστική ευθύνη για θέματα ανθρώπινου δυναμικού
έχει ο γενικός διευθυντής του Δήμου ενώ ο υπεύθυνος προσωπικού συμμετέχει
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ενεργητικά αλλά και συμβουλευτικά στην χάραξη στρατηγικής για το ανθρώπινο
δυναμικό.
Ο υπεύθυνος προσωπικού ενημερώνεται για θέματα στρατηγικής σημασίας με
γραπτή και προφορική επικοινωνία, με ενημέρωση από το γενικό διευθυντή αλλά και
από τα στελέχη του Δήμου. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Δήμος υλοποίησε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού όπως και αναπροσαρμογής και
εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του τμήματος προσωπικού. Σε θέματα
που αφορούν το προσωπικό κάθε στέλεχος - προϊστάμενος αποφασίζει για ζητήματα
που αφορούν το δικό του τμήμα, ενώ εντός του δήμου έχει αναπτυχθεί ένα εργασιακό
περιβάλλον που ευνοεί τις συναντήσεις των στελεχών, τις αλλαγές στον εργασιακό
χώρο, αλλά και τις συζητήσεις για θέματα αδειών/ απουσιών/ ίσων ευκαιριών αλλά και
ηθικών ζητημάτων.
Οι αμοιβές των εργαζομένων προσδιορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο που
ισχύει σε όλη τη δημόσια διοίκηση ενώ σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από παράγοντες
όπως είναι τα χρόνια υπηρεσίας, η θέση στην ιεραρχία, το είδος σύμβασης εργασίας και
οι τίτλοι σπουδών.
Οι τύποι ανταμοιβών, περιορίζονται στο βασικό μισθό και στα επιδόματα ενώ ως
χρηματικές ανταμοιβές αναφέρονται η αναγνώριση των εργαζομένων, η προαγωγή και ο
εμπλουτισμός της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι
από τις ανταμοιβές τους, όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη, τους προϊσταμένους και
το διοικητικό προσωπικό και σε ελάχιστο βαθμό όσον αφορά τα κατώτερα στελέχη. Στο
Δήμο Λαρισαίων υπάρχουν εργατικά σωματεία και το ποσοστό των μελών του
σωματείου ανέρχεται στο 95% σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. Υπάρχει
συμβούλιο εργαζομένων, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας και το σωματείο συμμετέχει
σε μέτριο βαθμό σε ζητήματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, τις αμοιβές και
την υγιεινή και ασφάλεια. Επίσης η επικοινωνία με το σωματείο εργαζομένων
χαρακτηρίζεται ως καλή, όπως και η εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης και σωματείου. Η
διοίκηση

έχει

διάλογο

και

πληροφορεί

το

σωματείο

των

εργαζομένων

παρατηρούνται στάσεις και διαμαρτυρίες του σωματείου των εργαζομένων.
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4.4.2. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

•

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στο Δήμο Νεάπολης
Το ανθρώπινο δυναμικό σημείωσε αύξηση τα τελευταία δυο χρόνια στο δήμο

Νεάπολης. Η αναλογία ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με το φύλο είναι 60% άνδρες
και 40% γυναίκες ενώ στον οργανισμό υπάρχουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης,
μερικής απασχόλησης, εποχιακής και εργαζόμενοι με σύμβαση έργου. Το επίπεδο
εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους στις τεχνικές διευθύνσεις του

οργανισμού

(καθαριότητα, πράσινο) αναφέρεται σε απόφοιτους δημοτικού και γυμνασίου ενώ στο
διοικητικό προσωπικό και στα στελέχη έχουμε απόφοιτους Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ αλλά και
κατόχους μεταπτυχιακών. Οι εργαζόμενοι παραμένουν στον οργανισμό πάνω από 10 έτη
ενώ υπάρχουν γραπτές περιγραφές καθηκόντων για τις κατηγορίες θέσεων που
περιγράφονται από το καθηκοντολόγιο του δήμου.
Ο προγραμματισμός σε ανθρώπινο δυναμικό γίνεται ανάλογα με τις ελλείψεις
που παρουσιάζονται και υπεύθυνοι είναι οι διευθυντές των τμημάτων. Οι κενές θέσεις
του οργανισμού καλύπτονται μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) ενώ

σε

ορισμένες περιπτώσεις για επιλογή προσωπικού με εποχιακή

απασχόληση δημιουργείται μια τριμελής επιτροπής του Δήμου στην οποία συμμετέχουν
ο διευθυντής προσωπικού, ένας αντιδήμαρχος και συνήθως ένας εκπρόσωπος της οικίας
περιφέρειας του Δήμου. Ο Δήμος Νεάπολης διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης
του προσωπικού και στα προγράμματα εκπαίδευσης συμμετέχουν τα κατώτερα στελέχη,
οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές. Ο Δήμος αξιολογεί τα εκπαιδευτικά του προγράμματα
για το προσωπικό μέσω του συστήματος ποιότητας που διαθέτει. Στο Δήμο υπάρχει
σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης καλύπτει τους εργαζόμενους και τα στελέχη και
εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του Δήμου.
Αναπροσαρμογή του συστήματος αξιολόγησης γίνεται όποτε διαγνωστούν
προβλήματα ενώ η εκπαίδευση των αξιολογητών γίνεται με σεμινάρια.
Η πολιτική αμοιβών του δήμου είναι καταγεγραμμένη και γίνεται με το ενιαίο
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων όπως καθορίζεται από το νόμο.
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Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στο Δήμο Καλαμαριάς

Το ανθρώπινο δυναμικό σημείωσε αύξηση τα τελευταία δυο έτη στο δήμο
Καλαμαριάς και η αναλογία του προσωπικού είναι 70% άνδρες και 30% γυναίκες. Στο
προσωπικό έχουμε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μερικής, εποχιακής αλλά και
συμβάσεις έργου. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου για
τους εργαζόμενους στην παραγωγή ενώ στο διοικητικό προσωπικό και στα στελέχη
έχουμε απόφοιτους Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ, αλλά και κατόχους μεταπτυχιακών.
Οι εργαζόμενοι παραμένουν στον οργανισμό από 10 έτη και πάνω, και τα
καθήκοντά των εργαζομένων περιγράφονται γραπτώς από τον οργανισμό εσωτερικής
υπηρεσίας του Δήμου. Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό είναι ο Γενικός διευθυντής και ο διευθυντής προσωπικού ενώ οι προσλήψεις
και εδώ γίνονται μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) εκτός
από περιπτώσεις των εποχιακών συμβάσεων που γίνονται με τριμελή επιτροπή. Ο Δήμος
Καλαμαριάς δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού ενώ στα
προγράμματα εκπαίδευσης που γίνονται ανά έτος συμμετέχουν οι προϊστάμενοι και τα
διευθυντικά στελέχη. Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου αξιολογεί τα εκπαιδευτικά
προγράμματα.

Το

σύστημα

αξιολόγησης

της

απόδοσης

καλύπτει

όλους

τους

εργαζομένους και εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα. Η αναπροσαρμογή του συστήματος
αξιολόγησης γίνεται βάσει νόμου της πολιτείας και δεν γίνεται εκπαίδευση των
αξιολογητών. Η πολιτική ομάδων του Δήμου είναι καταγεγραμμένη και καθορίζεται από
το ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης.

•

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο αριθμός εργαζομένων στο Δήμο Λαρισαίων παρουσίασε αύξηση τα τελευταία
δυο έτη και η αναλογία του προσωπικού είναι 65% άνδρες και 35% γυναίκες. Το
προσωπικό του οργανισμού έχει συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μερικής, εποχιακής,
ορισμένου χρόνου αλλά και συμβάσεις έργου. Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρωπίνου
δυναμικού είναι απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου για τους εργαζόμενους στην
παραγωγή ενώ στο διοικητικό προσωπικό και στα στελέχη έχουμε απόφοιτους λυκείου,
ΤΕΙ, ΑΕΙ, αλλά και κατόχους μεταπτυχιακών.
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Οι εργαζόμενοι παραμένουν στον οργανισμό από δέκα έτη και πάνω. Ο
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου καθορίζει τα καθήκοντα των υπαλλήλων
για όλες τις κατηγορίες θέσεων, ενώ υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των αναγκών
σε ανθρώπινο δυναμικό είναι ο διευθυντής προσωπικού, μαζί με τον γενικό διευθυντή.
Οι κενές θέσεις στον Δήμο Λαρισαίων καλύπτονται μέσω Ανωτάτου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) εκτός εξαιρέσεων για θέσεις εποχιακού χαρακτήρα που
γίνονται μέσω τριμελούς επιτροπής όπως και στους προηγούμενους δήμους.
Ο

Δήμος

προσωπικού

ενώ

Λαρισαίων δεν διαθέτει
στα

προγράμματα

οργανωμένο

εκπαίδευσης

που

τμήμα εκπαίδευσης του
διενεργούνται

ανά

έτος

όλους

τους

συμμετέχουν μόνο οι προϊστάμενοι και τα διευθυντικά στελέχη.
Η

αξιολόγηση

του

προσωπικού

γίνεται

ετησίως

καλύπτει

εργαζομένους και όλα τα τμήματα ενώ υπεύθυνος διαχείρισης του συστήματος
αξιολόγησης είναι οι διευθυντές των τμημάτων. Αναπροσαρμογή του συστήματος
αξιολόγησης γίνεται βάση νόμου της πολιτείας ενώ δεν γίνεται εκπαίδευση των
αξιολογητών. Η πολιτική αμοιβών και στο Δήμο Λαρισαίων καθορίζεται από το ενιαίο
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

4.43. Εργαλεία και πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.
•

Εργαλεία και πρακτικές ΑΑΠ στο Δήμο Νεάπολης

Στο Δήμο Νεάπολης τα καθήκοντα του ανθρώπινου δυναμικού περιγράφονται
για όλες τις κατηγορίες θέσεων από το καθηκοντολόγιο ειδικά και σε μια πιο γενική
βάση από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό είναι
ο διευθυντής προσωπικού ενώ οι κενές θέσεις του προσωπικού καλύπτονται με γραπτό
διαγωνισμό που διενεργείται μέσω ΑΣΕΠ. Ο Δήμος Νεάπολης διαθέτει οργανωμένο
τμήμα εκπαίδευσης ενώ για την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
λαμβάνονται κυρίως υπόψη η θέση που απασχολείται ο συγκεκριμένος εργαζόμενος
καθώς και το επίπεδο μόρφωσης που έχεε
Στα

προγράμματα

εκπαίδευσης

συμμετέχουν

τα

κατώτερα

στελέχη,

οι

προϊστάμενοι και τα διευθυντικά στελέχη. Ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά
εργαζόμενο είναι από 20 -50 και τα αντικείμενα κατάρτισης που συνήθως εκπαιδεύονται
οι εργαζόμενοι αφορούν την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
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Οι μέθοδοι που εφαρμόζει ο Δήμος Νεάπολης για την εκπαίδευση και
επιμόρφωση του προσωπικού του είναι σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη αλλά
χρησιμοποιεί και εξωτερικούς εκπαιδευτές για το διοικητικό προσωπικό, τα στελέχη και
τους ειδικευμένους εργαζόμενους. Το τμήμα εκπαίδευσης - προσωπικού έχει την ευθύνη
για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενώ τα
προγράμματα αξιολογούνται μέσω του συστήματος ποιότητας που διαθέτει ο Δήμος. Τα
προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε ο Δήμος ήταν αποτελεσματικά σε μεγάλο
βαθμό. Ωστόσο πιστεύεται ότι οι εργαζόμενοι του δήμου έχουν σε μέτριο βαθμό την
δυνατότητα να ασκήσουν στην πράξη αυτά που έχουν διδαχθεί
Στο Δήμο Νεάπολης υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται σε όλα τα
τμήματα και υπεύθυνο για το σχεδίασμά του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης
είναι το τμήμα ποιότητας. Ο Διευθυντής προσωπικού είναι υπεύθυνος διαχείρισης του
συστήματος αξιολόγησης, οι εργαζόμενοι αξιολογούνται σε ατομικό επίπεδο, ενώ
αξιολογητές του προσωπικού είναι οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος. Οι αξιολογήσεις
πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται
υπόψη σε μέτριο βαθμό για τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης και σε μεγάλο βαθμό για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις προαγωγές.
Αναπληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνεται κυρίως
με συνάντηση -συζήτηση μεταξύ αξιόλογητή - αξιολογούμενου ή με συνέντευξη. Όταν
διαγνωστούν προβλήματα του συστήματος αξιολόγησης γίνεται αναπροσαρμογή του ενώ
με σεμινάρια γίνεται η εκπαίδευση των αξιολογητών. Οι παράγοντες που συνέβαλαν
στην εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων της απόδοσης του προσωπικού ήταν σε
μεγάλο βαθμό οι απόψεις της ανώτερης διοίκησης και η στρατηγική του οργανισμού, σε
πολύ μεγάλο βαθμό η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και σε ελάχιστο βαθμό οι
απόψεις των εργαζομένων. Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης
επηρέασε σε μέτριο βαθμό την απόδοση των εργαζομένων, τη λειτουργία των ομάδων
εργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το σύστημα ποιότητας.
Στο Δήμο Νεάπολης είναι καταγεγραμμένη η πολιτική αμοιβών που καθορίζεται
από το ενιαίο μισθολόγιο που ισχύει για όλους τους εργαζομένους στο στενό δημόσιο
τομέα. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αμοιβές είναι τα χρόνια
υπηρεσίας, η θέση στην ιεραρχία, το είδος σύμβασης εργασίας, οι τίτλοι σπουδών, οι
εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και η ατομική διαπραγμάτευση. Οι τύποι αμοιβών
αναφέρονται σε χρηματικές αμοιβές που περιορίζονται στο βασικό μισθό και τα
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επιδόματα ενώ στις μη χρηματικές έχουμε την αναγνώριση του εργαζομένου και τις
δυνατότητες εξέλιξης. Οι ομάδες επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση ενώ όλοι οι
εργαζόμενοι είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από το πακέτο αμοιβών. Στο Δήμο
Νεάπολης εφαρμόζονται δείκτες μορφωτικού επιπέδου, προσωπικού, αποχωρήσεων
προσωπικού, χρόνου πλήρωσης θέσης, συστηματικής αποχής από την εργασία και
αριθμού εργαζομένων που καταρτίζονται ανά τμήμα.

•

Εργαλεία και πρακτικές ΔΑΠ στο Δήμο Καλαμαριάς

Στο Δήμο Καλαμαριάς εφαρμόζονται δείκτες που αφορούν το μορφωτικό
επίπεδο του προσωπικού, τις αποχωρήσεις του προσωπικού, τον μέσο όρο παραμονής
μετά την πρόσληψη, αλλά και τον μέσο όρο ατυχημάτων, τον χρόνο πλήρωσης θέσης,
την συστηματική αποχή από την εργασία και την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των
απαντήσεων στις καταγγελίες υπαλλήλων.
Επίσης εφαρμόζονται δείκτες που αφορούν τις ώρες κατάρτισης των υπαλλήλων,
δείκτες για τους πόρους που χρειάζονται για την κατάρτιση των εργαζομένων, τον
αριθμό προτάσεων που εφαρμόζονται και τέλος δείκτες που αφορούν τον αριθμό ωρών
που χάνονται από στάσεις εργασίας ή απεργιακές κινητοποιήσεις στο χώρο εργασίας. Ο
Δήμος διαθέτει γραπτές περιγραφές καθηκόντων για όλες τις κατηγορίες θέσεων. Ο
εσωτερικός οργανισμός υπηρεσίας του Δήμου που καταρτίστηκε το 2005 δίνει αυτές τις
περιγραφές. Υπάρχει πρόγραμμα σχετικά με τον προγραμματισμό των αναγκών σε
ανθρώπινο δυναμικό ενώ υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό είναι ο Γενικός διευθυντής
και ο διευθυντής προσωπικού. Στο Δήμο Καλαμαριάς οι κενές θέσεις του προσωπικού
καλύπτονται με διαγωνισμό που διενεργείται μέσω ΑΣΕΠ.
Ο Δήμος δεν διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης ενώ στα προγράμματα
εκπαίδευσης που είναι το πολύ μέχρι 20 ώρες συμμετέχουν μόνο οι προϊστάμενοι και οι
διευθυντές. Τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία εκπαιδεύονται οι υπάλληλος είναι η
εφαρμογή των νέων νόμων, η χρήση του λογιστικού διπλογραφικού συστήματος καθώς
και προγράμματα Η/Υ. Το προσωπικό του Δήμου επιμορφώνεται με σεμινάρια διαλέξεις
αλλά και χρήση εξωτερικών εκπαιδευτών.
Τα στελέχη του Δήμου αλλά και το τμήμα προσωπικού έχουν την ευθύνη για τον
σχεδίασμά και την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενώ για την ανάπτυξη
του προσωπικού ο δήμος χρησιμοποιεί και εξωτερικούς συμβούλους διοίκησης
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ανθρωπίνων πόρων. Ο Γενικός Διευθυντής αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα
οποία ήταν αποτελεσματικά σε μεγάλο βαθμό ενώ οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα
σε μεγάλο βαθμό να ασκήσουν στην πράξη αυτά που έχουν διδαχθεί Στο Δήμο
Καλαμαριάς η αξιολόγηση καλύπτει όλους τους εργαζομένους και όλα τα τμήματα. Το
τμήμα προσωπικού έχει την ευθύνη για το σχεδίασμά του συστήματος αξιολόγησης της
απόδοσης ενώ την διαχείριση του συστήματος αναλαμβάνει ο διευθυντής προσωπικού.
Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται σε ατομικό επίπεδο, αξιολογητές είναι οι προϊστάμενοι
των τμημάτων και οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται ετησίως και κάθε δυο έτη.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη σε πολύ μεγάλο βαθμό
για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις προαγωγές και τις κρίσεις των στελεχών. Δεν
γίνεται

αναπληροφόρηση

σχετικά

με

τα

αποτελέσματα

της

αξιολόγησης

και

αναπροσαρμογή του συστήματος γίνεται μόνο βάση νόμου της πολιτείας.
Στο Δήμο Καλαμαριάς δεν γίνεται εκπαίδευση των αξιολογητών ενώ στους
παράγοντες που συμβάλλουν στην εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων απόδοσης σε
πολύ μεγάλο βαθμό λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Γενικού διευθυντή και σε μέτριο
βαθμό οι απόψεις των εργαζομένων και οι περιγραφές εργασίας.
Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης πιστεύεται ότι επηρέασε σε ελάχιστο
βαθμό την απόδοση των εργαζομένων ενώ το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης που
εφαρμόζεται στο δήμο Καλαμαριάς δεν αξιολογείται Οι αμοιβές των εργαζομένων στο
Δήμο Καλαμαριάς όπως και σε κάθε άλλο Δήμο καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων και σε πολύ μεγάλο βαθμό λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια
υπηρεσίας, η θέση στην ιεραρχία, το είδος σύμβασης εργασίας και οι τίτλοι σπουδών.
Οι τύποι ανταμοιβών και εδώ είναι ο βασικός μισθός και τα νόμιμα επιδόματα
ενώ στις μη χρηματικές ανταμοιβές έχουμε τη δυνατότητα για εξέλιξη των εργαζομένων.
Οι αμοιβές δεν τηρούνται μυστικές μεταξύ των εργαζομένων δεν γίνεται έρευνα αγοράς
αμοιβών, ενώ πιστεύεται ότι το σύστημα αμοιβών επιδρά κυρίως στην προσέλκυση των
εργαζομένων.

Οι

εργαζόμενοι

σε

όλες

ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους.
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Εργαλεία και πρακτικές ΔΑΠ στο Δήμο Λαρισαίων

Στο Δήμο Λαρισαίων εφαρμόζονται δείκτες σχετικοί με το μορφωτικό επίπεδο
του προσωπικού, τις αποχωρήσεις,

το

μέσο

όρο

ατυχημάτων,

τις

θέσεις που

πληρώνονται εσωτερικά την συστηματική αποχή από την εργασία, την ταχύτητα και την
αποτελεσματικότητα των απαντήσεων στις καταγγελίες υπαλλήλων, τις ώρες κατάρτισης
και των εργαζομένων που καταρτίζονται ανά τμήμα.
Στο Δήμο Λαρισαίων τα καθήκοντα των εργαζομένων περιγράφονται από τον
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου που έγινε το 2004. Ο Διευθυντής
προσωπικού είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των αναγκών σε προσωπικό ενώ
οι κενές θέσεις καλύπτονται

με διαγώνισμα μέσω ΑΣΕΠ. Ο Δήμος δεν διαθέτει

οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης ενώ στα προγράμματα εκπαίδευσης συμμετέχουν οι
προϊστάμενοι και οι διευθυντές. Τα αντικείμενα κατάρτισης των εργαζομένων αφορούν
προγράμματα Η/Υ και χρήση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Οι μέθοδοι
της εκπαίδευσης είναι τα σεμινάρια αλλά και η χρήση εξωτερικών εκπαιδευτών ενώ την
ευθύνη για υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης έχει το τμήμα προσωπικού.
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, πιστεύεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης
ήταν αποτελεσματικά σε μέτριο βαθμό, όπως επίσης σε μέτριο βαθμό οι εργαζόμενοι
έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν στην πράξη αυτά που έχουν διδαχθεί Η αξιολόγηση
στο Δήμο Λαρισαίων καλύπτει όλους τους εργαζόμενους ενώ τη διαχείριση του
συστήματος αξιολόγησης έχουν οι διευθυντές των τμημάτων. Αξιολογητές είναι οι
προϊστάμενοι, η αξιολόγηση διενεργείται ετησίως, ενώ τα αποτελέσματα λαμβάνονται
υπόψη για τις κρίσεις των προϊσταμένων /διευθυντών.
Αναπληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνεται με
γραπτή αναφορά, δεν γίνεται εκπαίδευση των αξιολογητών, ενώ στην εισαγωγή
κριτηρίων απόδοσης κυρίως λαμβάνεται υπόψη η άποψη του γενικού διευθυντή και σε
μέτριο βαθμό των εργαζομένων. Το σύστημα αξιολόγησης επηρέασε σε μέτριο βαθμό
την απόδοση των εργαζομένων και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο Δήμος δεν
αξιολογεί το σύστημα αξιολόγησης. Στο Δήμο Λαρισαίων οι αμοιβές καθορίζονται όπως
και στους προηγούμενους δήμους ενώ πιστεύεται ότι το σύστημα αμοιβών επιδρά στην
προσέλκυση εργαζομένων όμως όλες οι βαθμίδες υπαλλήλων είναι σε μέτριο βαθμό
ικανοποιημένοι από τις αμοιβές τους.
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4.4.4. Ρόλος τμήματος και υπεύθυνου τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

•

Ρόλος τμήματος και υπεύθυνος τμήματος ΔΑΠ στο Δήμο Νεάπολης
Ο Δήμος Νεάπολης έχει οργανωμένο τμήμα προσωπικού και ο υπεύθυνος του

τμήματος συμμετέχει στο συμβούλιο

διευθυντών (συντονιστικό

συμβούλιο).

Το

εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων που απασχολούνται στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων
είναι απόφοιτοι λυκείου, ΤΕΙ και ΑΕΙ ενώ οι εργαζόμενοι στο τμήμα παραμένουν από
δέκα έτη και πάνω. Οι σχέσεις του τμήματος με τα στελέχη γραμμής χαρακτηρίζονται
«αρκετά καλές». Το τμήμα διαθέτει γραμματείς, υπεύθυνους παρουσιών - αδειών,
υγιεινής και ασφάλειας καθώς και εκπαίδευσης.
Το τμήμα προσωπικού συμμετέχει σε μέτριο βαθμό στο σχεδίασμά πολιτικών
ΔΑΠ στην επίλυση προβλημάτων ΔΑΠ και στην επίλυση κρίσεων ενώ συμβάλει σε
μεγάλο βαθμό στον προσδιορισμό του οράματος του Δήμου για θέματα ΔΑΠ στην
επικοινωνία και στην ευαισθητοποίηση των στελεχών γραμμής σε θέματα ΔΑΠ. Το
τμήμα προσωπικού σχεδιάζει και υλοποιεί σε μέτριο βαθμό ελαστικές μορφές εργασίας
ενώ σε μεγάλο βαθμό εισηγείται την εισαγωγή αλλαγών σε θέματα ΔΑΠ, συνεισφέρει
στο έργο των στελεχών, για επιτυχή υλοποίηση των στόχων τους, ενώ αποτελεί μια
διοικητική και όχι βοηθητική υπηρεσία του Δήμου.

•

Ρόλος τμήματος και υπευθύνου τμήματος ΔΑΠ στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει οργανωμένο τμήμα ανθρωπίνων πόρων ενώ ο υπεύθυνος
προσωπικού σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχει στο συμβούλιο διευθυντών. Στο
τμήμα προσωπικού εργάζονται γυναίκες σε ποσοστό 90% ενώ το εκπαιδευτικό του
επίπεδο είναι απόφοιτοι λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών. Στο
τμήμα οι εργαζόμενοι παραμένουν από δέκα έτη και πάνω, ενώ οι σχέσεις του τμήματος
με τα στελέχη χαρακτηρίζονται πολύ καλές. Στο τμήμα υπάρχει υπεύθυνος παρουσιών,
αδειών και υγιεινής και ασφάλειας ενώ πιστεύεται ότι το τμήμα συμμετέχει σε μεγάλο
βαθμό στην ευαισθητοποίηση των στελεχών για θέματα ΔΑΠ, στο σχεδίασμά πολιτικών
ΔΑΠ, στην επίλυση προβλημάτων ΔΑΠ καθώς και κρίσεων και διενέξεων. Το τμήμα
συμμετέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή και παρακολούθηση ηλεκτρονικών
εφαρμογών ΔΑΠ. Επίσης το τμήμα προσωπικού συνεισφέρει σε μέτριο βαθμό στο έργο
των στελεχών για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων τους και σε μεγάλο βαθμό στην
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εισαγωγή αλλαγών για θέματα ΔΑΠ, στην αποσαφήνιση της εργασιακής κουλτούρας του
Δήμου, στην προώθηση της διατμηματικής επικοινωνίας, στο σχεδίασμά ελαστικών
μορφών επικοινωνίας και ενώ αποτελεί μια διοικητική και όχι βοηθητική υπηρεσία του
Δήμου.

•

Ρόλος τμήματος και υπεύθυνου τμήματος ΔΑΠ στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Ααρισαίων διαθέτει οργανωμένο τμήμα προσωπικού του οποίου ο
υπεύθυνος ανάλογα με τις περιστάσεις συμμετέχει στο συμβούλιο των διευθυντών του
Δήμου. Το τμήμα προσωπικού απαρτίζεται από γυναίκες σε ποσοστό 60% και το
εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων είναι απόφοιτοι λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ. Οι εργαζόμενοι
στο τμήμα παραμένουν από 5 -10 έτη και οι σχέσεις τους τμήματος με τα στελέχη
χαρακτηρίζονται πολύ καλές. Το τμήμα προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων διαθέτει
γραμματείς υπεύθυνους παρουσιών αδειών και υγιεινής και ασφάλειας.
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο το τμήμα προσωπικού συμμετέχει σε ελάχιστο
βαθμό στο σχεδίασμά πολιτικών ΔΑΠ σε μέτριο βαθμό στον προσδιορισμό του
οράματος του δήμου για θέματα ΔΑΠ σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία για θέματα
ΔΑΠ και στην ευαισθητοποίηση των στελεχών για θέματα ΔΑΠ ενώ σε πολύ μεγάλο
βαθμό επιλύει προβλήματα, κρίσεις και διενέξεις για θέματα ΔΑΠ.
Επίσης το τμήμα προσωπικού σε ελάχιστο βαθμό μορφοποιεί την εργασιακή
κουλτούρα του Δήμου σε μέτριο βαθμό διενεργεί μελέτες για θέματα προσωπικού και σε
μεγάλο βαθμό εισηγείται την εισαγωγή αλλαγών για θέματα ΔΑΠ, συνεισφέρει στο έργο
των στελεχών, για επιτυχή υλοποίηση των στόχων τους προωθεί την διατμηματική
επικοινωνία και αποτελεί μια διοικητική και όχι βοηθητική υπηρεσία του Δήμου.
4.4.5. Αποτελέσματα από την εφαρμογή της ποιότητας στους δήμους αναφορικά με
το ανθρώπινο δυναμικό.

•

Αποτελέσματα από εφαρμογή ποιότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Λήμου
Νεάπολης.
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο στο Δήμο Νεάπολης με την εφαρμογή των

πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων βασισμένες στην ποιότητα έχουν μειωθεί οι
συγκρούσεις τόσο μεταξύ των εργαζομένων και της ανώτατης διοίκησης με τους
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εργαζομένους. Επίσης, έχει βελτιωθεί η επικοινωνία, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των
εργαζομένων, έχουν αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, βελτίωση του εργασιακού
κλίματος, και συνθηκών εργασίας. Ακόμα παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των
εργαζομένων σε ομάδες ποιότητας, καθώς και αύξηση προτάσεων για βελτιώσεις από το
προσωπικό ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μια μείωση παραπόνων από τους πελάτες πολίτες.

•

Αποτελέσματα από εφαρμογή ποιότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου
Καλαμαριάς
Στο Δήμο Καλαμαριάς με την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στο

ανθρώπινο δυναμικό έχουμε μείωση συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων αλλά και
μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Επίσης παρατηρείται βελτίωση γνώσεων και
δεξιοτήτων, βελτίωση εργασιακού κλίματος και συνθηκών εργασίας, μείωση εργατικών
ατυχημάτων καθώς και μείωση του αριθμού απουσιών των εργαζομένων.

•

Αποτελέσματα στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Λαρισαίων
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο στο Δήμο Λαρισαίων επικρατεί η εξής

κατάσταση: Έχουμε μείωση συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων, βελτίωση γνώσεων και
δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και βελτίωση του εργασιακού κλίματος, μείωση του
αριθμού απουσιών των εργαζομένων και μείωση του αριθμού παραπόνων των πελατών πολιτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1. Συμπεράσματα

Αρχικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ένα μεγάλο τμήμα των λειτουργιών της ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία της
πολιτείας (αμοιβές, προσλήψεις, αξιολόγηση) γεγονός που δημιουργεί προβλήματα
προσαρμογής στα συστήματα ποιότητας καθότι οι νόμοι που διέπουν την δημόσια
διοίκηση σε ένα μεγάλο ποσοστό στερούνται ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις
διεθνείς συνθήκες που απαιτούν ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης λιγότερο
γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό.
Επιπλέον στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προσπάθειες για εφαρμογή
συστημάτων

ποιότητας

είναι

μεμονωμένες

δεν

υπάρχει

σχεδιασμός

και

προγραμματισμός από το κράτος για προώθηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας,
αλλά οι προσπάθειες ξεκινούν από ατομικές πρωτοβουλίες και βασίζονται στην
ευαισθησία ορισμένων ικανών ανώτερων υπαλλήλων και στην επιμονή μεμονωμένων
αιρετών αρχόντων (δημάρχων, αντιδημάρχων). Ωστόσο επειδή οι αιρετοί αλλάζουν ενώ
τα συστήματα ποιότητας απαιτούν δέσμευση και υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση
είναι συχνό το φαινόμενο προσπάθειες να εγκαταλείπονται ή να ατονούν μετά από μια
αλλαγή στην διακυβέρνηση του δήμου επειδή ακριβώς δεν τυγχάνουν υποστήριξης από
την νέα διοίκηση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:
•

Σε ζητήματα αξιοποίησης και αναβάθμισης τμήματος ανθρώπινων πόρων και
υπεύθυνου τμήματος έχουμε το γεγονός ο υπεύθυνος προσωπικού να περιορίζεται σε
ένα συμβουλευτικό ρόλο, στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού. Μεγάλο μέρος αυτής της αρμοδιότητας και στους τρεις δήμους έχει
ανατεθεί στην κεντρική διοίκηση συνήθως στον γενικό διευθυντή, ενώ παράλληλα
το τμήμα προσωπικού δίνει μέτριο βάρος στην προώθηση της διατμηματικής
επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό και στην μορφοποίηση της οργανωσιακής
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κουλτούρας που θα πρέπει να διαπνέει τον κάθε δήμο. Το τμήμα και ο προσωπάρχης
ασκούν τις διοικητικές τους αρμοδιότητες με τη στενή έννοια του όρου (παρουσίες,
άδειες, αριθμός απουσιών) και δίνει μέτρια βαρύτητα σε σημαντικούς παράγοντες
του συστήματος ποιότητας όπως η συμμετοχή όλων στην επίλυση προβλημάτων, ο
σχεδιασμός πολιτικών ΔΑΠ, κλπ.
•

Η ηγεσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζεται συγκεντρωτική
(δημαρχοκεντρικό σύστημα). Ο Γενικός Διευθυντής παρουσιάζεται να ασχολείται με
πληθώρα ζητημάτων που έπρεπε να είναι αρμοδιότητες του γραφείου προσωπικού
και του αρμόδιου προσωπάρχη. Παρατηρείται περιορισμένη χρήση ευέλικτων
μορφών απασχόλησης (ομάδων εργασίας ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης του
προσωπικού και εμπλουτισμός εργασίας. Στα ερωτηματολόγια δεν αποσαφηνίζεται
πως η διοίκησης εξασφαλίζει την αφοσίωση και δέσμευση των εργαζομένων για
ποιότητα. Δημιουργείται όμως εύλογα το ερώτημα αν αυτό επιτυγχάνεται στους
οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι η αφοσίωση εξασφαλίζεται με την
ανάπτυξη κατάλληλης εργασιακής κουλτούρας που διαπνέεται από την συμμετοχή
των εργαζομένων σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα του οργανισμού.

•

Η

εκπαίδευση

στους

οργανισμούς

τοπικής

αυτοδιοίκησης

παρουσιάζεται

ικανοποιητική με κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν οργανωμένα και κατάλληλα τμήματα
εκπαίδευσης
προσωπικού

συνήθως

το

τμήμα

χρησιμοποιούνται

εκπαίδευσης
περιορισμένες

οργανώνεται
μορφές

από

το

εκπαίδευσης

τμήμα
και

εκπαιδεύονται ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων (συνήθως οι διευθυντές και τα
στελέχη). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ωστόσο παρουσιάζεται αποτελεσματικά σε
μεγάλο βαθμό αξιολογούνται και δημιουργούν προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης
και βελτιώσεις των οργανισμών.
•

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων παρουσιάζεται ικανοποιητική. Καλύπτει όλα τα
τμήματα και όλους τους υπαλλήλους. Ωστόσο το γεγονός ότι η διαδικασία και ο
τύπος της αξιολόγησης καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και διενεργείται με
συγκεκριμένο

τρόπο χωρίς περιθώρια αλλαγών

και παρεμβάσεων

ώστε να

προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης
δημιουργεί προβλήματα. Αυτό αποτυπώνεται ιδιαίτερα στα αποτελέσματα της
αξιολόγησης που κατά κύριο λόγω λαμβάνονται υπόψη μόνο για προαγωγές και
κρίσεις. Επιπλέον δεν γίνεται εκπαίδευση των αξιολογήσεων λαμβάνονται σε μέτριο
βαθμό υπόψη οι απόψεις των εργαζομένων, ενώ πιστεύεται ότι η απόδοση των
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εργαζομένων επηρεάζεται σε μέτριο βαθμό από τα συστήματα αξιολόγησης. Ωστόσο
παρατηρείται με την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας παρά τους περιορισμούς
της νομοθεσίας να γίνεται αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
και να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα για προσδιορισμό εκπαιδευτικών
αναγκών, γεγονός που δίνει ελπίδες για μια συνολική αποτελεσματική αλλαγή των
συστημάτων αξιολόγησης σε όλους τους ΟΤΑ.
•

Στα ζητήματα αμοιβών κύριοι παράγοντας που λαμβάνονται υπόψη είναι η θέση
στην ιεραρχία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών και το είδος της σύμβασης.
Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη παράγοντες όπως η επίτευξη ατομικών στόχων,
και στόχων τμήματος, η σύνδεση των αμοιβών, με την υποκίνηση των εργαζομένων,
την αύξηση της απόδοσης τη βελτίωση της ποιότητας και την ενθάρρυνση
προσωπικής ανάπτυξης. Το σύστημα αμοιβών επιδρά στην προσέλκυση των
εργαζομένων (γεγονός που ενισχύεται από την αύξηση της ανεργίας και τις καλές
συνθήκες εργασίας), παρουσιάζεται όμως χωρίς καινοτομίες, άτολμο, ενώ οι
εργαζόμενοι στο σύνολο τους εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε μέτριο βαθμό από το
επίπεδο αμοιβών.

•

Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι ανεπαρκής. Το σύστημα που επικρατεί δίνει την
δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε μέτριο βαθμό, σε ζητήματα
αξιολόγησης,
Ωστόσο

βελτίωση ποιότητας, εκπαίδευσης και προγραμματισμού έργου.

έχουμε

εμπιστοσύνης

αποτελεσματική

πληροφόρηση

και

επικοινωνία
διάλογο

με

τη

στοιχεία

που

διοίκηση,
μας

αμοιβαία

επιτρέπουν να

διαγνώσουμε ότι σταδιακά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλλάξουν σε
μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας που θα δίνουν τη
δυνατότητα να αξιοποιούνται όλες οι ιδέες οι προτάσεις καθώς και οι γνώσεις των
εργαζομένων.
Συνοψίζοντας με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας μας διαπιστώνουμε ότι πράγματι
έχει αρχίσει να συντελείται μια αλλαγή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό
ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η
τάση για διεκδίκηση ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες
έχουν

υπάρξει πιέσεις για

θεμελιώδεις αλλαγές

στη

δομή των υπηρεσιών Η

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οι υπερεθνικές αγορές και οι ανάγκες για ανάπτυξη
διεθνών δομών πιέζουν τις κυβερνήσεις να προσανατολιστούν, σε μια δημόσια διοίκηση
που θα διέπεται από πιο ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στο μέλλον, οι πιέσεις θα
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αυξηθούν, οι ανάγκες για πιο καινοτόμες λύσεις στα περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα
θα ενταθούν και οι παραδοσιακές ιεραρχικές δομές της δημόσιας διοίκησης θα δώσουν
τη θέση τους σε πιο ευέλικτα και απελευθερωμένα σχήματα πάντα με κριτήριο την
ποιότητα και την ανάπτυξη.

5.2. Προτάσεις

Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του δημοσίου τομέα παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα όμως κοινό στοιχείο όλων είναι ότι αποτελούν το
επίπεδο του κράτους που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Ο ρόλος τους και οι λειτουργίες
τους έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες και τη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια σημαντική μετακύλιση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία προς
τους ΟΤΑ ενώ με νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και
αρμοδιοτήτων. Κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης κατά μια έννοια αποτελεί μια
επιχείρηση που έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων / υπηρεσιών, χιλιάδες πελάτες /πολίτες,
αρκετές εκατοντάδες προμηθευτές, διεύθυνση διοίκηση που αλλάζει κάθε τέσσερα
χρόνια ή και περισσότερα και υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών / πολιτών
καθώς και αρκετές εκατοντάδες εργαζομένων οργανωμένους σε εργατικά σωματεία.
Κάθε δήμος αντιμετωπίζει θέματα κακού συντονισμού ανίχνευσης πληροφοριών,
κακής συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, κακής επικοινωνίας με τους δημότες.
Επιπλέον με την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων, το παραπάνω προβλήματα
αυξάνονται ενώ επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο το οικονομικό του οργανισμού.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι απαιτείται να έχουμε μια καλά
οργανωμένη

δομημένη

οικονομικά

ισχυρή

και

λειτουργική

αυτοδιοίκηση.

Η

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι στόχος
που θα βασίζεται σε αποδοτικά και ελεγμένα συστήματα διοίκησης, οι εξελίξεις πρέπει
να είναι συνεχείς και οι οργανισμοί θα πρέπει να προχωρήσουν στις αναγκαίες αλλαγές
ώστε να ανταποκριθούν στον καινούργιο διευρυμένο ρόλο τους. Ιδιαίτερο χρήσιμο θα
ήταν:
•

Να χρησιμοποιηθούν δείκτες για την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών πολιτών, να επεκταθούν τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ), να δοθεί
έμφαση στη γρήγορη εξυπηρέτηση και στην επίλυση παραπόνων των πολιτών με
κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.
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•

Η

συμμετοχή

όλων

των

εργαζομένων των

ΟΤΑ

σε

θέματα ποιότητας να

πραγματοποιηθεί. Η διοίκηση να αξιοποιήσει ιδέες, εμπειρίες, γνώσεις και να
δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα
του δήμου.
•

Καθιέρωση ομάδων εργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, αλλαγές στη
διάρθρωση της εργασίας, καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών και στα κατώτερα
ιεραρχικά επίπεδα και παροχή κινήτρων που θα βοηθούν στην υποκίνηση και
αφοσίωση όλων των εργαζομένων (χρηματικά βραβεία, αναγνώριση υπηρεσιών,
δυνατότητες ανάπτυξης, εξελίξεις).

•

Αύξηση των πόρων για βελτίωση της ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της
εκπαίδευσης

του

προσωπικού,

σύνδεση

εκπαίδευσης

με

δείκτες

απόδοσης

προσωπικού και αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
•

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων να στοχεύει στον εντοπισμό
προβλημάτων και αδυναμιών. Να δοθεί έμφαση στην επικοινωνία και στην
αναπληροφόρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα να γίνει
αναπροσαρμογή των αμοιβών που

θα λειτουργούν ως κίνητρα αφοσίωσης,

υποκίνησης

εργαζομένων.

και

αναγνώρισης

των

Εκτός

των

παραδοσιακών

παραγόντων (τίτλοι σπουδών, αρχαιότητα, ιεραρχία), να αναγνωρίζονται τα ατομικά
επιτεύγματα κάθε εργαζόμενου. Τα εργατικά σωματεία να αποτελόσουν παράγοντα
που θα βοηθήσει στην υλοποίηση της ποιότητας μέσω συνεργασίας με την διοίκηση
και διάδοση της κουλτούρας, ποιότητα σε όλο το εργασιακό περιβάλλον του
οργανισμού.
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ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ
I.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επωνυμία Επιχείρησης................................................... ί...................
Νομική Μορφή επιχείρηση..................................................................
Έτος Ίδρυσης.......................................................................................
Έδρα της επιχείρησης.........................................................................
Διεύθυνση μονάδας παραγωγής......................................................
Η προέλευση των κεφαλαίων της επιχείρησης σας είναι (βάλτε X στην απάντηση)
Αμιγώς Ελληνική
Αμιγώς ξένη (εθνικότητα)
Πλειοψηφία Ελληνική (προσδιορίστε την
κεφαλαιακή δομή)
Πλειοψηφία ξένη (προσδιορίστε την
κεφαλαιακή δομή)

7.

Ποιος είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας (Να χρησιμοποιηθεί η νέα
κλαδική κατανομή του ΧΑΑ)

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση...........................AMEA?
Ποιες απο τις παρακάτω μεταβολές έγιναν στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησή σας τα
τελευταία δυο (2) χρόνια (βάλτε X στην απάντηση)___________
Αύξηση
Μείωση
Καμμία μεταβολή

Αναλογία εργατικού δυναμικού ανάλογα με το φύλο (ποσοστό%)
Α. Άνδρες...................Β. Γυναίκες................

Ποιες απο τι παρακάτω συμβάσεις έχει το προσωπικό της επιχείρησή σας
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Εποχιακή απασχόληση
Ορισμένου χρόνου
Εργασία εξ αποστάσεως - στο σπίτι
Stage
Σύμβαση έργου
Αλλο, εξηγείστε

Επίπεδο εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού
Απόφοιτοι
Δημοτικού

Απόφοιτοι
Γυμνασίου

Απόφοιτοι
Λυκείου

Απόφοιτοι
ΤΕΙ

Απόφοιτοι
ΑΕΙ

Μεταπτυχιακά

Εργαζόμενοι
στην
παραγωγή
Διοικητικό
προσωπικό
Στελέχη

Μέσος όρος ετών παραμονής των εργαζομένων στην επιχείρηση
Μέχρι 3 έτη

3 - 5 έτη

Εργαζόμενοι στην παραγωγή
Διοικητικό προσωπικό
Στελέχη

1

5- 10 έτη

10 έτη και
πάνω

III.

TO ΠΡΟΦΙΛ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
1.

Η επιχείρηση έχει οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων
Ναι □

Οχι □

2.

Αναφέρετε τον ακριβή τίτλο του τμήματος

3.

Υπάρχει ειδικός χώρος (γραφείο) για το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων
Ναι □

4.

Οχι EH

Αν υπάρχει τμήμα Ανθρώπινων Πόρων, ο υπεύθυνος του τμήματος συμμετέχει:

Α. στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναι ΕΖΙ

Οχι EH

Β. στο Συμβούλιο Διευθυντών

Ναι ΕΕ1

Οχι ΕΗ

Γ. Αλλο, εξηγείστε......................................................................................

5.

Προφίλ εργαζομένων στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της επιχείρησης

Α. Αριθμός ατόμων που απασχολούνται στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων
Άνδρες
Ποσοστό (%) των ατόμων που απασχολούνται στο
τμήμα Προσωπικού

Γ υναίκες

Β. Εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων που απασχολούνται στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων (αναφέρατε και τη σχολή και το τμήμα που αποφοιπ σατε)
Μεταπτυχιακά
ΤΕΙ
ΑΕΙ (Πτυχίο
Μεταπτυχιακά
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Απόφοιτοι
στη Διοίκηση
των ατόμων που
(Σχολή)
-Σχολή)
Λυκείου
Προσωπικού
απασχολούνται στο
τμήμα Προσωπικού

6.

Μέσος όρος ετών παραμονής των εργαζομένων στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων
Μέχρι 3 έτη

3 - 5 έτη

10 έτη και πάνω

5 -10 έτη

Προϊστάμενος
Διοικητικό
προσωπικό

7.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με τα
στελέχη γραμμής.

8.

Ποιες από τις παρακάτω ειδικότητες υπάρχουν και
Ανθρώπινων Πόρων

καλύπτονται

Γραμματείς
Υπεύθυνος αμοιβών -μισθοδοσίας
Υπεύθυνος παρουσιών - αδειών κτλ
Υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας
Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Αλλο, εξηγείστε............................................................................................

2

στο τμήμα

8. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι συμμετέχετε - συ μ βάλετε στα παρακάτω
Σε μέτριο
Καθόλου
Σε ελάχιστο
βαθμό
βαθμό
Προσδιορισμός εταιρικού
οράματος για θέματα ΔΑΠ
Επικοινωνία του εταιρικού
οράματος για θέματα ΔΑΠ
Ευαισθητοποίηση των
στελεχών γραμμής σε
θέματα ΔΑΠ
Σχεδιασμός πολιτικών
ΔΑΠ
Επίλυση προβλημάτων
ΔΑΠ
Επίλυση κρίσεων
/διενέξεων σε θέματα ΔΑΠ
Διερεύνηση Βέλτιστων
Πρακτικών ΔΑΠ που
χρησιμοποιούν
ανταγωνιστές
(Benchoiarking)
Εισαγωγή και
παρακολούθηση
ηλεκτρονικών εφαρμογών
(software) ΔΑΠ
Άλλο, εξηγείστε..........

Σε μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

IV. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΠΟΡΩΝ
9.

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Υπάρχει στην επιχείρηση γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό
Ναι □

Οχι □

10. Ποιες επιμέρους πολιτικές υπάρχουν γραπτώς
11. Υπάρχουν μακροχρόνια πλάνα και σχεδιασμός για
στην επιχείρηση. Εξηγείστε........................

θέματα ανθρώπινου δυναμικού

12. Ποιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για θέματα ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση
Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής
Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων
Διευθυντές Τμημάτων
Άλλος εξηγείστε.............................................

13. Πως θα χαρακτηρίζατε τη συμμετοχή του υπεύθυνου τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
στη χάραξη στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό
Ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις φάσεις (σχεδιασμός, υλοποίηση)
Συμβουλευτική συμμετοχή σε όλες τις φάσεις (σχεδιασμός, υλοποίηση)
Συμμετοχή μόνο κατά την διάρκεια της υλοποίησης
Δεν συμμετέχει ενεργά - Απλώς ενημερώνεται
Δεν συμμετέχει καθόλου
Άλλο, εξηγείστε

14. Με ποιους τρόπους ενημερώνεται ο Υπεύθυνος τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων γύρω
απο θέματα στρατηγικής σημασίας
Γραπτή επικοινωνία
Προφορική κατ’ ιδία επικοινωνία
Ενημέρωση απο τον Δ. Σύμβουλο
Ενημέρωση απο τα στελέχη
Ενημέρωση από άτυπα κανάλια επικοινωνίας
Καμία ενημέρωση
Άλλο, εξηγείστε

15. Ποιες από τις παρακάτω πρωτοβουλίες και προγράμματα αναφορικά με το ανθρώπινο
δυναμικό υλοποίησε η επιχείρηση τα τελευταία δύο (2) χρόνια. Εξηγείστε
Προγράμματα Εκπαίδευσης - Κατάρτισης Ανθρώπινου δυναμικού
Σχεδιασμός νέου , αναθεώρηση -αλλανή υπάρχοντος συστήματος αμοιβών
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Σχεδιασμός νέου , αναθεώρηση -αλλαγή υπάρχοντος συστήματος Αξιολόγησης
της Απόδοσης
Αναδιοργάνωση, ανασχεδιασμός χώρου εργασίας
Υλοποίηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης
Αναπροσαρμογή, αλλαγή, εμπλουτισμός των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του
τμήματος προσωπικού (υπεύθυνου τμήματος)
Αλλαγή μεθόδων και διαδικασιών στην εργασία
Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
Αλλες εξηγείστε........................................................................................................
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16. Σε ποια θέματα που αφορούν το προσωπικό αποφασίζεται εσείς και σε ποια τα στελέχη
γραμμής. Εξηγείστε................ .......................................................................................................
Υπεύθυνος ΔΑΠ
Στελέχη γραμμής

17. Η επιχείρηση καλλιεργεί και αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των παρακάτω. Εξηγείστε
Συναντήσεις στελεχών____________
Ομάδες εργασίας_________________
Cross-functional teams___________
Αλλαγές στον εργασιακό χώρο
Θέματα αδειών/απουσιών_________
Ίσες Ευκαιρίες/Ηθικά ζητήματα

Τι κάνει η επιχείρηση για να εξασφαλίσει την αφοσίωση και δέσμευση των εργαζομένων.
Εξηγείστε..................
VI. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καθόλου

1. Το τμήμα προσωπικού εισηγείται την εισαγωγή αλλαγών σε
θέματα ΔΑΠ στην επιχείρηση
2. Το τμήμα προσωπικού αποσαφηνίζει και μορφοποιεί την
εργασιακή κουλτούρα της επιχείρησης
3. Το τμήμα προσωπικού διενεργεί επιχ/κές μελέτες σε θέματα
προσωπικού
4. Συνεισφέρει στο έργο των στελεχών για την επιτυχή υλοποίηση
των επιχειρηματικών τους στόχων
5. Το τμήμα προσωπικού είναι υπεύθυνο για την προώθηση
πλουραλιστικής και διατμηματικής επικοινωνίας
6. Το τμήμα προσωπικού σχεδιάζει και υλοποιεί ελαστικές μορφές
εργασίας
7. Το τμήμα προσωπικού αποτελεί και αυτό ένα business unit
(χρηματοοικονομική προσέγγιση σε θέματα ΔΑΠ)
8. Η επιχείρηση αφιερώνει σημαντικό ποσοστό πόρων στο τμήμα
προσωπικού
9. Το τμήμα προσωπικού αποτελεί μια διοικητική και όχι βοηθητική
λειτουργία της επιχείρησης.
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Σε
ελάχιστο
βαθμό

Σε μέτριο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Ποιοι από τους παρακάτω δείκτες ΔΑΠ εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας
Δείκτης μορφωτικού επιπέδου προσωπικού
(προφίλ)
Αποχωρήσεις προσωπικού
Μέσος όρος παραμονής μετά την πρόσληψη
Μέσος όρος ατυχημάτων
Χρόνος πλήρωσης θέσης
Θέσεις που πληρώνονται εσωτερικά
Συστηματική αποχή από την εργασία
Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των
απαντήσεων στις καταγγελίες υπαλλήλων
Ώρες κατάρτισης
Πόροι για την κατάρτιση των εργαζόμενων
Εργαζόμενοι που καταρτίζονται
(αριθμός/τμημα)
Αριθμός προτάσεων ανά υπάλληλο
Αριθμός προτάσεων που εφαρμόζονται
Ποσοστό αλλαγής του μέσου μισθού
Χαμένος χρόνος απο τραυματισμούς
/ασθένειες
Αριθμός ωρών που χάνονται από στάσεις
εργασίας - απεργιακές κινητοποιήσεις στο
χώρο εργασίας
Άλλοι, εξηγείστε....................................
Κόστος αντικατάστασης εργαζομένων

VII. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.

Υπάρχουν γραπτές περιγραφές καθηκόντων . Για ποιες κατηγορίες θέσεων.

2.

Πότε έγιναν, Πως έγιναν, τι περιλαμβάνουν, πότε αναθεωρούνται

3.

Αναφέρετε συγκεκριμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένες περιγραφές καθηκόντων

4.

Πως προγραμματίζετε τις ανάγκες σας σε ανθρώπινο δυναμικό

5.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Προσωπικού
Διευθυντές τμημάτων
Εξωτερικοί Σύμβουλοι
Άλλος εξηγείστε.............................................

Εσωτερική στρατολόγηση -εσωτερικές ανακοινώσεις
Γνωριμίες
Χρήση εταιριών επιλογής προσωπικού
Κέντρα εύρεσης εργασίας
Εξωτερικές διαφημίσεις
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Άλλες εξηγείστε

7.

Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους επιλογής προσωπικού χρησιμοποιεί η επιχείρηση

Σύστημα Αιτήσεων
Συνεντεύξεις
Βιογραψικό σημείωμα
Συστάσεις
Τέστ Επιλογής (ποιο, εξηγείστε)
Άλλες εξηγείστε..............................................

8.

Εξηγείστε την διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η επιχείρησή σας (στάδια)

9.

Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής εταιρίας
Διευθυντής Προσωπικού
Διευθυντής Παραγωγής
Εξωτερικοί Σύμβουλοι
Άλλος εξηγείστε..............................................

10. Με ποιους τρόπους η επιχείρηση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος
επιλογής. Εξηγείστε............................

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.

Η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαιδεύσεως

Ναι □

Οχι □

2.

Ποιο είναι το δυναμικό του τμήματος (αριθμός ατόμων) ..................Προσόντα

3.

Με ποιο τρόπο γίνεται ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών. Εξηγείστε.............

4.

Ποιες κατηγορίες,εργαζομένων συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ανά έτος

Διευθυντικά στελέχη
Προϊστάμενοι - Μεσαία στελέχη
Κατώτερα στελέχη
Ειδικευμένοι εργαζόμενοι
Ανειδίκευτοι εργαζόμενοι

5.

Ποιός είναι ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος στην επιχείρηση ανά εργαζόμενο

Μέχρι 20
Απο 20 - 50
Απο 50 -100
Απο 100 και πάνω

6.

Ποιός είναι ο μέσος όρος χρημάτων που η επιχείρηση αφιερώνει σε θέματα εκπαίδευσης
ανά έτος

Λιγότερα απο 10.000.000 δρχ
Απο 10-20.000.000
Απο 20 -50.000.000
Απο 50.000.000 και πάνω
Αλλο , εξηγείστε...........................................
Δεν γνωρίζω

7.

Ποιο ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού συνολικών δαπανών καταλαμβάνουν
πόροι για εκπαίδευση (βάση υπολογισμού)
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8.

Ποια είναι τα αντικείμενα κατάρτισης που συνήθως εκπαιδεύονται εργαζόμενοι και στελέχη
(πλήρης κατάλογος)_____________ _______ ___________________________________________
Εργαζόμενοι
Στελέχη

9.

Ποιες μεθόδους εφαρμόζει η επιχείρησή σας για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του
προσωπικού
Ανειδίκευτοι

Ειδικευμένοι

Διοικητικό
προσωπικό

Στελέχη

Εκτελώντας την συγκεκριμένη
εργασία (on the job training)
Σεμινάρια , διαλέξεις απο
στελέχη της επιχείρησης
Εξωτερικοί εκπαιδευτές
Ενημερωτικά φυλλάδια,
έντυπα,
Βίντεο
Υπόδυση Ρόλων
Job rotation
Συνεργασία με εκπαιδευτικούς
οργανισμούς
Business Games
Άλλο, εξηγείστε..................

10. Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
την έχει στην επιχείρησή σας
Τμήμα Εκπαίδευσης/Τμήμα προσωπικού
Στελέχη της επιχείρησης
0 άμεσος προϊστάμενος
Εξωτερικοί εκπαιδευτές
Συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς , Πανεπιστήμια κτλ
Εταιρίες Συμβούλων
Αλλο , εξηγείστε..........................................

11. Ποια απο τα παρακάτω προγράμματα και πρωτοβουλίες χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να
αναπτύξει το προσωπικό της. Πως υλοποιούνται
Εξωτερικούς Σύμβουλους ΔΑΠ
Ενθάρρυνση συμμετοχής σε προγράμματα αυτοανάπτυξης
Προγραμματισμός Καριέρας
Πολιτικές Ίσων ευκαιριών (EQO) Προαγωγές Γυναικών, ΑΜΕΑ, κτλ
Αλλο , εξηγείστε.......................................... Assessment Centers

12. Πώς η επιχείρηση αξιολογεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα . Εξηγείστε
13. Πόσο αποτελεσματικά ήταν κατά την άποψη σας τα προγράμματα κατάρτισης πσυ
υλοποίησε μέχρι στιγμής η επιχείρησή σας. Γιατί, Εξηγείστε
Καθόλου

Σε ελάχιστο βαθμό

Σε μέτριο βαθμό

Σε μεγάλο βαθμό

Σε πολύ μεγάλο
βαθμό

. Σε ποιό βαθμό πιστεύετε οτι οι εργαζόμενοί' έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν στην
πράξη αυτά που έχουν διδαχθεί. Γιατί, εξηγείστε
Καθόλου

Σε ελάχιστο βαθμό

Σε μέτριο βαθμό
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Σε μεγάλο βαθμό

Σε πολύ μεγάλο
βαθμό

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1.

Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης στην επιχείρηση

2.

Αν δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης ποιοι είναι οι λόγοι μη ύπαρξης

Διαφωνία σωματείου - εργαζομένων
Διαφωνία στελεχών
Άρνηση της διοίκησης
Άλλο, εξηγείστε...............................................................................................................

3.

Αν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης στην επιχείρησή σας πόσα χρόνια
εφαρμόζεται (έτη);
..........

4.

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων καλύπτει η αξιολόγηση;

Στελέχη □

Εργαζόμενους □

όλους □

5.

Σε ποια τμήματα

6.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον σχεδίασμά του Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης;

Ανώτατη Διοίκηση □
Υπεύθυνοι Τμημάτων □
Τμήμα Ποιότητας □
Εργαζόμενοι
□
Άλλοι, εξηγείστε...................

7.

Τμήμα Ανθρωπ.Πόρων
Εξωτερικοί Σύμβουλοι

□
□

Ποιος είναι υπεύθυνος διαχείρισης του συστήματος αξιολόγησης (θέση);

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Προσωπικού
Διευθυντές τμημάτων
Εξωτερικοί Σύμβουλοι
Άλλος εξηγείστε.............................................

8.

Σε ποια επίπεδα αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων; Εξηγείστε

Ατομικό □

9.

Ομάδας Εργασίας □

Τμήματος □

Εξηγείστε το σύστημα αξιολόγησης της επιχείρησης ( κρπήρια, μέθοδοι, αναπληροφόρση,
αξιοποίηση αποτελεσμάτων)

10. Ποιοι αξιολογούν

Ανώτατη Διοίκηση

□

Οι Προϊστάμενοι □

Αυτοαξιολόγηση

Οι συνάδελφοι

□

Οι υφιστάμενοι

Άλλο, εξηγείστε......

Οι Πελάτες

□

Οι Προμηθευτές □

Ο

□

11. Με ποια συχνότητα πραγματοποιούνται οι αξιολογήσεις; Να ζητηθούν τα έντυπα
αξιολόγησης
Τριμηνιαίως □

Εξαμηνιαίως □

Ετησίως □

Κάθε 2 έτη □

Άλλο...........

12. Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για τα παρακάτω;
Καθόλου

Ετήσια αύξηση αμοιβών
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Σε
ελάχιστο
βαθμό

Σε μέτριο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης /
επιμόρφωσης
Μπόνους (bonus)
Λήψη αποφάσει jv που αφορούν προαγωγές
Λήψη αποφίίσει jv που αφορούν απολύσεις
Άλλο, Εξηγείστε

13. Με ποιον τρόπο γίνεται η αναπληροφόρηση αναφορικά με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης;
Συνάντηση-συζήτηση αξιολογητή-αξιολογούμενου
Συνέντευξη
Γραπτή αναφορά
Ομαδικές συζητήσεις
Δεν ενημερώνεται ο αξιολογούμενος
Άλλο.......................................................

14. Κάθέ πότε γίνεται αναπροσαρμογή του συστήματος αξιολόγησης;
Ποτέ
Όποτε διαγνωστούν προβλήματα του συστήματος
Μετά από κάθε αξιολόγηση
Συνεχώς (καθημερινός έλεγχος - προσπάθειες βελτίωσης)
Όποτε κρίνει σκόπιμο η διοίκηση

15. Γίνετε εκπαίδευση αξιολογητών, Πώς γίνετε, Τι περιλαμβάνει, Ποιος την κάνει
16. Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες συνέβαλαν στη εισαγωγή των συγκεκριμένων
κριτηρίων απόδοσης; Εξηγείστε ________ _______________ ___________ ___________
Καθόλου

Σε μέτριο
βαθμό

Σε
ελάχιστο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Απόψεις της Ανώτερης Διοίκησης
Στρατηγική επιχείρησης

ί

Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας
Απαιτήσεις Πελατών
Απόψεις εργαζομένων
Αναλύσεις - Περιγραφές εργασίας
Άλλο.............................................

17. Πως επηρέασε η εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης
Καθόλου

Σε
ελάχιστο
βαθμό

Σε μέτριο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

την απόδοση των εργαζομένων
τη λειτουργία ομάδων εργασίας
διαπροσωπικές σχέσεις
το Σύστημα Αμοιβών
το Σύστημα Ποιότητας

18. Πως η επιχείρηση αξιολογεί το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης. Εξηγείστε
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Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
1.

Είναι καταγεγραμμένη η πολιτική αμοιβών της επιχείρησής σας;

□ Ναι

□ Όχι

2.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον σχεδίασμά του συστήματος αμοιβών (θέση);

3.

Ποιος παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος αμοιβών (θέση);

4.

Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης έργου θέσης. Εξηγείστε

5.

Πώς προσδιορίζονται οι αμοιβές κατά κατηγορία εργαζομένων. Εξηγείστε

6.

Σε ποιο βαθμό οι παρακάτω παράγοντες προσδιορίζουν το πακέτο αμοιβών;
Σε ελάχιστο
βαθμό

Καθόλου

Σε μέτριο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

Χρόνια Υπηρεσίας
Θέση στην ιεραρχία
Επίτευξη ατομικών στόχων
Επίτευξη στόχων τμήματος
Επίτευξη στόχων ομάδας εργασίας
Είδος σύμβασης εργασίας "
Κατ’αξία (merit)
Τίτλοι σπουδών
Εξειδικευμένες γνώσεις
Εξειδικευμένες Ικανότητες
Οικονομική πορεία της επιχείρησης
Αμοιβές επιχειρήσεων του κλάδου
Αμοιβές επιχειρήσεων περιοχής
Ατομική Διαπραγμάτευση
Άλλο...............................................

Ποιοι είναι οι τύποι ανταμοιβών που χρησιμοποιούνται από την εταιρία σας;
Στελέχη
Εργαζόμενοι
Α.
Χρηματικές ανταμοιβές (άμεσες &
έμμεσες):
□Βασικός μισθός
□Νόμιμα επιδόματα
□ Συμμετοχή στα κέρδη
□Διανομή μετοχών
□Προμήθειες
□Bonus εξαρτημένα από την απόδοση
□Πρόσθετη Ασφάλιση
□Πρόσθετες παροχές (π.χ. κινητό τηλέφωνο,
φορητός Η/Υ, δωροεπιταγές)
Β.
Μη χρηματικές ανταμοιβές:
□Αναγνώριση (π.χ. δημοσιεύσεις, απονομές
βραβείων, πιστοποιητικά)
□Προαγωγή (δυνατότητα εξέλιξης)
□Ευκαιρίες ανάπτυξης (εκπαίδευση για την
απόκτηση νέων γνώσεων / δεξιοτήτων)
□ Εμπλουτισμός
εργασίας
(ανάληψη
περαιτέρω καθηκόντων).
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Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Α.

Χρηματικές ανταμοιβές (άμεσες &
έμμεσες):

Πωλήσεις

Παραγωγή

Διοικητικό
προσωπικό

Τεχνικό
προσωπικό

□Βασικός μισθός
□Νόμιμα επιδόματα
□ Προμήθειες
□Bonus εξαρτημένα από την απόδοση
□Πρόσθετη Ασφάλιση
□Πρόσθετες
παροχές
(π.χ.
κινητό
τηλέφωνο, φορητός Η/Υ, δωροεπιταγές)
Β.
Μη χρημαίΐκές ανταμοιβές:
□Αναγνώριση (π.χ. δημοσιεύσεις, απονομές
βραβείων, πιστοποιητικά)

C Προαγωγή (δυνατότητα εξέλιξης)
C Ευκαιρίες ανάπτυξης (εκπαίδευση για την
αι όκτηση νέων γνώσεων / δεξιοτήτων)
εργασίας
□ Εμπλουτισμός
πε ραιτέρω καθηκόντων)

7.

(ανάληψη

Γίνεται έρευνα αγοράς αμοιβών . Από ποιόν? Εξηγείστε

8. Ποια η στρατηγική στον καθορισμό του ύψους των αμοιβών.(Κλάδος / Γεωγραφική πέριοχή)
Εξηγείστε (Leader, follower κτλ)
9.

Οι αμοιβές τηρούνται μυστικές μεταξύ των εργαζόμενων. Γιατί, εξηγείστε

10. Περιγράψτε το σύστημα κινήτρων που εφαρμόζει η επιχείρηση (ανά λειτουργία /τμήμα)
11. Σε τι επιδρά το σύστημα αμοιβών, Πως το μετρήσατε( κλίμακα)
Προσέλκυση εργαζομένων
Υποκίνηση εργαζομένων
Ενθάρρυνση προσωπικής ανάπτυξης
Αφοσίωση*εργαζομένων
Αύξηση απόδοσης
Βελτίωση Ποιότητας
Εσωτερική δικαιοσύνη / αμεροληψία
Ενίσχυση ομαδικής εργασίας
Αλλο......................................

11 .Οι αμοιβές επαναπροσδιορίζονται:
Σε ετήσια βάση
Ανάλογα με κάθε project
Με την υπογραφή νέας σύμβασης
Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της απόδοσης
Κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου
Οπότε κρίνει η διοίκηση
Ποτέ
Αλλο..............................................................................

12. Σε ποιο βαθμό ικανοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων απο το πακέτο
αμοιβών Πώς το μετράτε (attitude surveys) __________ ___________________________________
Καθόλου

Σε ελάχιστο
βαθμό

Διευθυντικά στελέχη
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Σε μέτριο
βαθμό

Σε μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Προϊστάμενοι
Κατώτερα στελέχη
Διοικητικό προσωπικό
Ειδικευμένοι εργαζόμενοι
Ανειδίκευτοι εργαζόμενοι

13. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την αμοιβή σας
Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.

Υπάρχουν εργατικά σωματεία στην επιχείρησή σας. Αν όχι, Γιατί?
□ Ναι

□ Όχι

2.

Ποιο είναι το ποσοστό των μελών σωματείου σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων

3.

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων είναι μέλη σωματείου

4.

Υπάρχει Συμβούλιο εργαζομένων (εργοστασιακό συμβούλιο).
ασχολείται. Ποια η συμβολή του

5.

Υπάρχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εργαζομένων (βλέπε πολυεθνικές) Με ποια θέματα
ασχολείται. Ποια η συμβολή του

6.

Υπάρχει επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Ποιοι συμμετέχουν, Ποια τα επιτεύγματα της

7.

Διαπραγματεύεστε επιχειρησιακή σύμβαση (εργοστασιακή) με το σωματείο

8.

Σε ποια από τα παρακάτω θέματα ζητείται η άποψη του σωματείου
Καθόλου

Σε
ελάχιστο
βαθμό

Με ποια

Σε μέτριο
βαθμό

θέματα

Σε
μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Σε
μεγάλο
βαθμό

Σε πολύ
μεγάλο
βαθμό

Προσλήψεις - Απολύσεις
Εργασιακό περιβάλλον
Αξιολόγηση Απόδοσης
Αμοιβές
Προγραμματισμός έργου - περιγραφές θέσεων
Προαγωγές, μετατάξεις, μεταθέσεις
Υγιεινή και ασφάλεια
Αξιολόγηση Έργου
Βελτίωση ποιότητας
Συγχωνεύσεις, εξαγορές
Εκπαίδευση , κατάρτιση
Άλλο, εξηγείστε

9.

Σε ποια από τα παρακάτω θέματα συμμετέχει ενεργά το σωματείο
Καθόλου

Προσλήψεις - Απολύσεις
Εργασιακό περιβάλλον
Αξιολόγηση Απόδοσης
Αμοιβές
Προγραμματισμός έργου - περιγραφές θέσεων
Προαγωγές, μετατάξεις, μεταθέσεις
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Σε
ελάχιστο
βαθμό

Σε μέτριο
βαθμό

Υγιεινή και ασφάλεια
Βελτίωση ποιότητας
Συγχωνεύσεις, εξαγορές
Εκπαίδευση , κατάρτιση
Άλλο, εξηγείστε

10. Είναι αποτελεσματική η επικοινωνία με το σωματείο εργαζομένων. Εξηγείστε
11. Με ποιους τρόπους η επιχ/ση αναγνωρίζει τη συμμετοχή και τον σημαντικό ρόλο του
σωματείου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Πως, εξηγείστε
12. Θα μπορούσατε να ισχυριστείτε ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνηiwfc—Ecfcaa6xgl··
μεταξύ Διοίκησης και σωματείου Εργαζομένων. Γιατί, εξηγείστε
13. Υπάρχει διάλογος και συστηματική πληροφόρησης του σωματείου των εργαζομένων
από την Διοίκηση. Σε ποια θέματα, εξηγείστε
14. Υπάρχουν7 απεργίες, στάσεις και διαμαρτυρίες του σωματείου των εργαζομένων. Γιατί,
ποιοι οι λόγοι
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Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Σε ποιο από τα παρακάτω θέματα πιστεύεται ότι έχει βελτιωθεί η επιχείρησή σας και που αυτό
οφείλεται

1.

Μείωση αποχωρήσεων του προσωπικού

2.

Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων

3.

Μείωση συγΙ<ρούσεων και προστριβών μεταξύ των εργαζομένων

4.

Μείωση συγκρούσεων και προστριβών μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων

5.

Βελτίωση οργανωσιακής επικοινωνίας

6.

Βελτίωση γνώσεων - δεξιοτήτων εργαζομένων

7.

Αύξηση παραγωγικότητας εργασίας

8.

Βελτίωση εργασιακού κλίματος

9.

Βελτίωση συνθηκών εργασίας

10. Αύξηση συμμετοχής σε ομάδες ποιότητας
11. Αύξήση πρόέάσεων βελτίωσης από το προσωπικό
12. Μείωση ερίγατικών αΐυχηβάΐών
13. Αύξηση πόβων για το τμήμα έέροσωπικού
14. Σύνδεση συστήματος αμοιβών και απόδοσης εργαζομένων
Ίδ. Αύξηση του αριθμού πωλήσεων (τζίρος) ανά εργαζόμενο
17. Μείωση του αριθμού απουσιών των εργαζομένων.
18. Μείωση του αριθμού παραπόνων πελατών.
19. Αύξηση πωλήσεων και κερδών.
20. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
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