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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης είναι ένα θέµα το οποίο έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το 

πεδίο εφαρµογής της, περιλαµβάνει κυρίως τα συστήµατα διοίκησης που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση προτύπων (όπως για παράδειγµα τα πρότυπα συστήµατος 

διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος), στα οποία οφείλονται σε µεγάλο βαθµό οι 

διαστάσεις που έχει λάβει το θέµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

Παράλληλα, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης αποτελεί µια θαυµάσια ευκαιρία 

για την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας κάθε οργανισµού. Στα πλαίσια αυτά, 

έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία διάφορες προσεγγίσεις για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, καθεµιά µε τα δυνατά και τα αδύναµα 

σηµεία της. Συχνά ωστόσο, η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης συγχέεται µε 

την αναµόρφωση των προτύπων που τα προδιαγράφουν. Έτσι, µεγάλο τ µήµα της 

σχετικής βιβλιογραφίας πραγµατεύεται την αναµόρφωση προτύπων ως 

προαπαιτούµενο για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

Εντούτοις, η αναµόρφωση προτύπων δεν παρέχει κανένα εχέγγυο για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης κ αι συνεπώς δεν µπορεί να αποτελεί 

απαραίτητο στάδιό της. Αντιθέτως, για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης απαιτείται µια γενικευµένη προσέγγιση ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης που να εγγυάται την ενσωµάτωση των απαιτήσεων στις δραστηριότητες 

του οργανισµού. Δεν υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγµή διαθέσιµη µια γενικευµένη 

προσέγγιση ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που να µπορεί να εφαρµοστεί από 

κάθε οργανισµό. Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η κριτική 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και η πρόταση µιας νέας προσέγγισης που 

εγγυάται τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές 

ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οργανισµό. Στα πλαίσια αυτά, 

κατηγοριοποιείται και αναλύεται η σχετική βιβλιογραφία µε σκοπό την αποσαφήνιση 

και κριτική επισκόπηση του θέµατος. Παράλληλα προτείνεται µια νέα προσέγγιση, η 

οποία απαντά στα επιµέρους ζητήµατα της ολοκλήρωσης συστηµάτων  διοίκησης 

ξεπερνώντας τις εγγενείς αδυναµίες των υφιστάµενων προσεγγίσεων. 
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1 Εισαγωγή 

Για να καταφέρει να επιβιώσει µια επιχείρηση στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον δεν αρκεί πλέον να ικανοποιεί απλώς τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 

των πελατών της (Karapetrovic, 2002b). Η εστίαση στον πελάτη (ως λόγος 

προτίµησης και άρα διαρκούς επιχειρηµατικής επιτυχίας) επεκτείνεται πλέον σε όλες 

τις οµάδες εµπλεκοµένων που έχουν απαιτήσεις από την επιχείρηση (Conti, 1999). 

Συνεπώς, ο  ρόλος της ποιότητας, ως έννοια, και της διοίκησης ποιότητας, ως η 

λειτουργική της όψη, επεκτείνεται αντίστοιχα (Karapetrovic, 2002a) για να καλύψει 

απαιτήσεις που έχουν πολύ µεγαλύτερο εύρος και ζητούν τη συνεχή βελτίωση της 

οργανωσιακής δοµής (Scipioni et al. 2001). Παράλληλα, συντελείται και µία 

µεταβολή στον τρόπο µε τον οποίο οι  οργανισµοί θεωρούν τις επιχειρηµατικές τους 

επιδόσεις (Karapetrovic, 2002a; Karapetrovic & Jonker, 2003; Salomone, 2008), στις 

οποίες πλέον, εκτός από τη χρηµατοοικονοµική επίδοση, περιλαµβάνονται η 

περιβαλλοντική επίδοση, η επίδοση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη λογοδοσία και πολλές άλλες οργανωσιακές και 

διοικητικές όψεις (triple bottom- line).  

Η συνεχής βελτίωση επιδόσεων σε όλους αυτούς τους τοµείς προϋποθέτει τη γνώση 

και την ανάλυση όχι µόνο των απαιτήσεων των πελατών και των τελικών χρηστών 

αλλά και όλων των εµπλεκοµένων (Scipioni et al., 2001). Ο πελάτης µπορεί να 

διαδραµατίζει ακόµα πρωταρχικό ρόλο, ωστόσο ένας τυπικός οργανισµός οφείλει 

επίσης να ικανοποιήσει την τοπική κοινωνία (µείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων), τους εργαζόµενους (ασφαλείς συνθήκες εργασίας), την κοινωνία 

(εξάλειψη της παιδικής εργασίας), τους επενδυτές (διαφανείς οικονοµικές πρακτικές) 

και όλες τις υπόλοιπες οµάδες εµπλεκοµένων (Karapetrovic, 2002a). Για να µπορέσει 

µια επιχείρηση να παραµείνει ανταγωνιστική, οφείλει να εξισορροπήσει τα 

συµφέροντα των διαφόρων εµπλεκοµένων µέσω της ανάπτυξης επαρκών εσωτερικών 

δοµών, των συστηµάτων διοίκησης (Seghezzi, 2001).  

Σε απάντηση της ανάγκης των επιχειρήσεων να αναπτύξουν συστήµατα διοίκησης, 

τόσο οι εθνικοί, όσο και ο  Διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (IOS) ανέπτυξαν 

πρότυπα συστηµάτων διοίκησης συγκεκριµένων λειτουργικών εκροών (Karapetrovic 

& Jonker, 2003)  τα οποία προδιαγράφουν βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων 

διοίκησης, όπως το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), 
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περιβάλλοντος (ISO 14001), υγιεινής και ασφάλειας (BS 8800), κοινωνικής 

λογοδοσίας (SA 8000) κ.α.  

Τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης, έχουν αποδειχθεί πολύτιµα εργαλεία για την 

αποτελεσµατική άσκηση της διοίκησης και χαίρουν παγκόσµιας αποδοχής και 

αναγνωρισιµότητας. Πρώτο σε αναγνωρισιµότητα είναι ISO 9001 το οποίο ξεπέρασε 

το 1 εκατοµµύριο πιστοποιήσεις το 2009, το 47% των οποίων αφορούν επιχειρήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτοπόρος σε πιστοποιήσεις από την πλευρά της 

Ευρώπης είναι η Ιταλία, µε 130000 πιστοποιητικά. Ακολουθεί το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) µε 223000 πιστοποιητικά, το οποίο 

φαίνεται να έχει την πρωτοκαθεδρία στην Άπω Ανατολή (50%) και το πρότυπο 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων (ISO 22000) µε 13800 πιστοποιητικά. Πρωτοπόρος 

σε πιστοποιήσεις από την πλευρά της Ευρώπης είναι η Ελλάδα, µε 987 

πιστοποιητικά. 

Εντούτοις, η εφαρµογή των προτύπων συστηµάτων διοίκησης και ειδικά η υιοθέτηση 

περισσότερων του ενός προτύπου συστήµατος διοίκησης, οδήγησε συχνά στη 

δηµιουργία παράλληλων µε τη λειτουργία του οργανισµού συστηµάτων διοίκησης. 

Τα παράλληλα µε τη λειτουργία του οργανισµού, διακριτά και ανεξάρτητα µεταξύ 

τους συστήµατα διοίκησης συνδέθηκαν µε προβλήµατα εξαιτίας της γραφειοκρατίας, 

του πολλαπλασιασµού της απαιτούµενης για την εκτέλεση εργασιών προσπάθειας, 

της θέσπισης αντικρουόµενων στόχων και της µεγάλης ανάγκης για συντονισµό και 

έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά, δηµιουργήθηκε η ανάγκη γ ια ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης ως απάντηση στα προβλήµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη διακριτών, 

παράλληλων µε τη λειτουργία του οργανισµού συστηµάτων διοίκησης. 

1.1 Αντικείµενο 

Η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης είναι ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο της 

διοίκησης επιχειρήσεων και αφορά κυρίως το συνδυασµό των πρότυπων συστηµάτων 

διοίκησης. Χρονικά, η ανάγκη για ολοκλήρωση, συνέπεσε µε την έκδοση του 

δεύτερου διεθνούς προτύπου, του προτύπου συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος 

(ISO 14001: 1996). Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις 

αυξανόµενες νοµοθετικές και κοινωνικές πιέσεις για περιβαλλοντική συµµόρφωση, 

βρέθηκαν αντιµέτωπες µε το εξής δίληµµα (Karapetrovic, 2003): 
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• Να προχωρήσουν σε ανεξάρτητη εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής 

διοίκησης ή 

• Να προσπαθήσουν να το συνδυάσουν µε το ήδη υπάρχον σύστηµα διοίκησης 

ποιότητας. 

Παράλληλα, ξεκίνησε και η επιστηµονική/ δραστηριότητα στο χώρο της 

ολοκλήρωσης των συστηµάτων διοίκησης. Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της 

σχετικής βιβλιογραφίας συνδέεται µε την πληθώρα εννοιών και στοιχείων µε τα 

οποία σχετίζεται η ολοκλήρωση. Αρχικά, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός 

της έννοιας της ολοκλήρωσης. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει συµφωνία για το 

πεδίο εφαρµογής της ολοκλήρωσης, τι δηλαδή αφορά. Παράλληλα, δεν έχει 

αποσαφηνιστεί ακόµα το περιεχόµενο του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, 

όσον αφορά τα στοιχεία εκείνα που το συναποτελούν. Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει 

αυτή τη στιγµή µια προσέγγιση, της οποίας η υιοθέτηση να εγγυάται το συνδυασµό  

των συστηµάτων διοίκησης σε ένα πραγµατικά ολοκληρωµένο µέσω του οποίου 

ασκείται η διοίκηση του οργανισµού. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας, είναι η  διερεύνηση του θέµατος της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης για την υπέρβαση των προβληµάτων που 

σχετίζονται µε αυτό, από το ξεκαθάρισµα των σχετικών όρων και εννοιών µέχρι την 

παρουσίαση µιας νέας προσέγγισης για την ολοκλήρωση ΠΣΔ.  

1.2 Στόχοι 

Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση µιας νέας 

προσέγγισης για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Στα πλαίσια της 

διερεύνησης της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, τίθεται µία σειρά από 

επιµέρους στόχους η επίτευξη των οποίων θα οδηγήσει στην αποσαφήνιση του 

ζητήµατος και θα προετοιµάσει το έδαφος για την εισαγωγή της νέας προσέγγισης. Οι 

επιµέρους στόχοι περιλαµβάνουν: 

1. Ορισµός των κύριων εννοιών της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

Για την αποσαφήνιση του θέµατος κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση 

ορισµένων σηµαντικών εννοιών που σχετίζονται µε την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης, όπως: σύστηµα διοίκησης, διεργασία, πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης και η ίδια η έννοια της ολοκλήρωσης. Η παρουσίασή 

τους είναι απαραίτητη ώστε να βρεθούν, όπου είναι δυνατό, ή να εξαχθούν τα 
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σταθερά σηµεία αναφοράς για την µετέπειτα µελέτη του αντικειµένου της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

2. Η θεωρητική θεµελίωση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Για την 

περαιτέρω θεωρητική θεµελίωση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

διερευνώνται τα κίνητρα, οι  δυσκολίες και οι  κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 

που συνδέονται µε την έννοια αυτή. Η παρουσίασή τους κρίνεται σκόπιµη 

ώστε να δοθούν βασικά χαρακτηριστικά σε κάθε γενικευµένη µεθοδολογία 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

3.  Η κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Γενικά υπό τον όρο 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης εξετάζονται στη βιβλιογραφία, ο 

συνδυασµός των απαιτήσεων των προτύπων, ο συντονισµός των συστηµάτων 

διοίκησης που περιγράφονται από πρότυπα, η ενοποίηση επιµέρους στοιχείων 

τους, όπως η τεκµηρίωση και οι  εσωτερικές επιθεωρήσεις, καθώς και η 

ένταξη της  διοίκησης συγκεκριµένων λειτουργικών εκροών σε γενικευµένα 

µοντέλα διοίκησης. Ενδιάµεσος στόχος λοιπόν της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας είναι η κατηγοριοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε οµογενείς 

προσεγγίσεις ολοκλήρωσης. 

4. Παρουσίαση των υφιστάµενων προσεγγίσεων της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης. Επόµενος ενδιάµεσος στόχος της παρούσας είναι η 

παρουσίαση των υφιστάµενων προσεγγίσεων, όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί 

και ο  εντοπισµός των ενδεχόµενων προβληµάτων και περιορισµών στους 

οποίους υπόκεινται  οι υφιστάµενες προσεγγίσεις. 

5. Κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Μια σειρά από επιµέρους 

κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης, χρήζουν περαιτέρω σχολιασµού ώστε να αποδοθούν οι 

πραγµατικές διαστάσεις των αδυναµιών της σχετικής βιβλιογραφίας. Στα 

πλαίσια αυτά, ως ενδιάµεσος στόχος της παρούσας τίθεται η αποσαφήνιση 

των θεµάτων αυτών ως κρίσιµη συνεισφορά για µελλοντική ή περαιτέρω  

µελέτη του αντικειµένου. 
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1.3 Δοµή 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία δοµείται σε έξι κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται 

οι επιµέρους στόχοι που τέθηκαν για την εξέταση της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης.  

Στο επόµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 2) παρουσιάζονται οι  κύριες έννοιες και ορισµοί 

που θεωρούνται απαραίτητοι για την κατανόηση του θέµατος της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, µετά από σύντοµη παρουσίαση των 

υφιστάµενων όρων και ορισµών, δίνονται δύο νέοι ορισµοί: του συστήµατος 

διοίκησης και της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, βάσει των οποίων 

καθίσταται δυνατή η διερεύνηση και κριτική επισκόπηση των υφιστάµενων 

προτάσεων για τη δηµιουργία «ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης». Γέφυρα 

µεταξύ των δύο εννοιών, αποτελεί η έννοια της διεργασίας και τα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης τα οποία εισάγονται εν συντοµία στη συζήτηση. 

Στο κ εφάλαιο 3, εξετάζονται σε θεωρητικό επίπεδο κάποια κρίσιµα θέµατα της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, όπως οι  λόγοι και τα πλεονεκτήµατά της, οι 

δυσκολίες που καθώς και οι κρίσιµοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στα 

πλαίσια αυτά τίθενται τρία βασικά ερωτήµατα: 

1. ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να προχωρήσει ένας οργανισµός 

στην ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

2. ποιες είναι οι δυσκολίες που αναµένεται να αντιµετωπίσει ένας οργανισµός 

3. ποιοι είναι οι  κρίσιµοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 

επιτυχία του εγχειρήµατος 

Στο επόµενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4) παρουσιάζονται οι  κυριότερες υφιστάµενες 

προσεγγίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Γενικά, µε 

βάση τη σχετική βιβλιογραφία, η δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις:  

a. αναµόρφωση προτύπων και  

b. ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης.  

Η αναµόρφωση προτύπων πραγµατεύεται το συνδυασµό των απαιτήσεων των 

προτύπων µε σκοπό τη δηµιουργία οµογενών οµάδων απαιτήσεων. Η αναµόρφωση 
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προτύπων µπορεί να έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου που 

περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεών τους ή υπο- προτύπου που περιλαµβάνει 

τµήµα τους. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται οι  βασικές οµοιότητες και διαφορές των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης καθώς και οι  σχετικές µε την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης πρωτοβουλίες των εθνικών οργανισµών τυποποίησης. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων. 

Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης συνδέεται σε µεγάλο 

βαθµό µε την ύπαρξη µιας διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής. Στα πλαίσια αυτά, 

διακρίνονται οι  δύο προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης: α) µε 

χρήση της αναµόρφωσης προτύπων και β) µε ταυτόχρονη εφαρµογή των απαιτήσεων. 

Τέλος, επιχειρείται µια ενοποιηµένη παρουσίαση των επιµέρους ενεργειών που 

συνδέονται µε την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται µια νέα προσέγγιση για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης (2η φάση), η  οποία  απαντά στα προβλήµατα των 

υφιστάµενων προσεγγίσεων και οδηγεί στη δηµιουργία ενός πραγµατικά 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης δοµηµένου µε βάση τις ιδιαιτερότητες και τις 

πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οργανισµό. Ρόλο κλειδί στην 

προτεινόµενη προσέγγιση διαδραµατίζει η έννοια της διεργασίας, η οποία εγγυάται 

την ένταξη των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού. Η προτεινόµενη 

προσέγγιση είναι γενικευµένη και µπορεί να εφαρµοστεί για την ένταξη 

οποιασδήποτε απαίτησης, υπερ- προτύπου ή υπο- προτύπου και σπονδύλων στη 

λειτουργία του οργανισµού. Στη λογική του υπο- προτύπου (1η φάση), εισάγεται η 

έννοια των δοµικών στοιχείων µε αντικείµενο την εισαγωγή συστηµικών κανόνων 

στη διοίκηση του οργανισµού. Τα δοµικά στοιχεία εγγυώνται τη δηµιουργία των 

απαραίτητων µηχανισµών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο οποιασδήποτε 

λειτουργικής εκροής. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 πραγµατοποιείται κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2 Έννοιες και ορισµοί 

Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της σχετικής βιβλιογραφίας συνδέεται µε την 

πληθώρα στοιχείων και εννοιών µε τις οποίες σχετίζεται η ολοκλήρωση. Οι 

κυριότερες από αυτές είναι η έννοια του συστήµατος διοίκησης, τα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης και η έννοια της διεργασίας. Όσον αφορά την ίδια την έννοια 

της ολοκλήρωσης, αυτή ορίζεται διαφορετικά και παρουσιάζει διαφορετικό 

περιεχόµενο ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται. Επιπλέον, δεν 

φαίνεται να υπάρχει συµφωνία σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της ολοκλήρωσης, τι 

δηλαδή αφορά. Η ολοκλήρωση µπορεί να αφορά το συνδυασµό των συστηµάτων 

διοίκησης που περιγράφονται από πρότυπα, ή/ και των εσωτερικών συστηµάτων 

διοίκησης ή/ και αρχών και φιλοσοφιών διοίκησης που χρησιµοποιούνται από τον 

κάθε οργανισµό, όπως αρχές διοίκησης ποιότητας και ολικής ποιότητας, 

προγράµµατα cleaner production κ.λπ. Τέλος, η ολοκλήρωση µπορεί να συνδέεται µε 

διαφορετικούς βαθµούς ή επίπεδα ωριµότητας για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει 

αυτή τη στιγµή κάποιος κοινά αποδεκτός ορισµός. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 

δοθεί ένας ορισµός της έννοιας της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ο  οποίος 

θα αποτελέσει τη βάση για τη διερεύνησή της. 

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται οι  κύριες έννοιες και ορισµοί που θεωρούνται 

απαραίτητοι για την κατανόηση του θέµατος της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης. Ξεκινώντας από τον ορισµό του συστήµατος διοίκησης, ο  οποίος θα 

αποτελέσει σηµείο αναφοράς για το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, την έννοια 

της διεργασίας, και µέσα από τις βασικές έννοιες των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης, διερευνώνται οι  έννοιες της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, της 

ολοκληρωµένης διοίκησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και 

δίνονται οι ορισµοί που θα αποτελέσουν τη βάση, το σταθερό σηµείο αναφοράς, για 

τη µελέτη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Η παρούσα ενότητα 

αναπτύσσεται στις ακόλουθες υποενότητες: 

• Η έννοια του συστήµατος διοίκησης 

• Η έννοια της διεργασίας 

• Τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

• Η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 
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2.1 Η έννοια του Συστήµατος Διοίκησης 

Παρότι θα περίµενε κανείς η βιβλιογραφία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

να είναι πλήρης βασικών ορισµών όπως για παράδειγµα ο  ορισµός του συστήµατος 

διοίκησης, κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Στην ενότητα αυτή 

εξετάζεται η έννοια του συστήµατος διοίκησης, µε σκοπό την εξαγωγή ενός ορισµού 

που θα αποτελέσει τη βάση για τη µελέτη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

Σύστηµα διοίκησης σύµφωνα µε τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (2000) είναι 

το σύνολο των αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων (σύστηµα) για 

την καθιέρωση πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των 

αντικειµενικών σκοπών. Ο όρος σύστηµα διοίκησης γενικά αναφέρεται στις ενέργειες 

που κάνει ένας οργανισµός για να διοικήσει τις διεργασίες του ή τις δραστηριότητές 

του, ώστε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του να ικανοποιούν τους στόχους που έχει θέσει 

(IOS, 2008a). Με βάση τους παραπάνω επίσηµους ορισµούς του Διεθνούς 

Οργανισµού Τυποποίησης, η έννοια του συστήµατος διοίκησης δεν γ ίνεται 

κατανοητή, καθώς δεν είναι εµφανή τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί 

ωστόσο να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το σύστηµα διοίκησης είναι ένα σύστηµα µε 

αντικείµενο τη διοίκηση ενός οργανισµού. Ως σύνθετη έννοια συνεπώς, το σύστηµα 

διοίκησης θα  συναποτελείται από την ένωση των χαρακτηριστικών του 

«συστήµατος» και των λειτουργιών της διοίκησης επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, 

για την εξαγωγή του ορισµού του συστήµατος διοίκησης εξετάζονται: 

• Η έννοια του συστήµατος, και 

• Οι λειτουργίες της διοίκησης 

2.1.1 Η έννοια του συστήµατος 

Σύστηµα για τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO 9000: 2005) είναι µια οµάδα 

αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων (IOS, 2005a). Ένας πληρέστερος 

ορισµός της έννοιας του συστήµατος δίνεται από τους Karapetrovic & Willborn  

(1998d) σύµφωνα µε τους οποίου «Σύστηµα είναι ένα ο µογενές σύνολο 

αλληλένδετων διεργασιών που συνεργάζονται αρµονικά, χρησιµοποιώντας διάφορους 

πόρους για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων». Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

κάθε σύστηµα σχεδιάζεται και λειτουργεί µέσα σε κάποιο περιβάλλον και 

αλληλεπιδρά µε αυτό για την επίτευξη των στόχων του. Οι συσχετίσεις µεταξύ των 



 9 

στόχων, των διεργασιών και των πόρων ενός συστήµατος µπορούν να εξηγηθούν 

χρησιµοποιώντας το απλό γραφικό µοντέλο το του Σχήµατος 1.  

 

 

Σχήµα 1: Γραφική απεικόνιση του συστήµατος (προσαρµοσµένο από Willborn & 
Cheng, 1994) 

Το γραφικό µοντέλο του Σ χήµατος 1, αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία που 

περιλαµβάνει κάθε σύστηµα, τα οποία είναι (Μπουραντάς, 2002): 

• Εισροές, απαραίτητοι για τη λειτουργία του συστήµατος πόροι  

• Μηχανισµός µετασχηµατισµού, διεργασίες που µετατρέπουν τις εισροές σε 

εκροές 

• Εκροές, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του συστήµατος 

• Μηχανισµός ανάδρασης, µηχανισµός που µεταφέρει τις αντιδράσεις του 

περιβάλλοντος για τις εκροές του συστήµατος. 

 

Στα πλαίσια της γενικής θεωρίας συστηµάτων κάθε οργανισµός, ανεξάρτητα από το 

είδος και την πολυπλοκότητά του, µπορεί να θεωρηθεί ένα σύστηµα (Σχήµα 2). Στο 

εξωτερικό περιβάλλον κάθε οργανισµού δρα µια ο µάδα εµπλεκοµένων η οποία 

καθορίζει απαιτήσεις (στόχους) µε τις οποίες πρέπει να συµµορφωθεί ο  οργανισµός 

για την επιβίωσή του και παρέχει τις απαιτούµενες εισροές για τη λειτουργία του. Στο 

εσωτερικό περιβάλλον του, κάθε οργανισµός περιλαµβάνει δοµές, δραστηριότητες 

και εργασίες. Ο µηχανισµός µετασχηµατισµού, διεργασία, αναπαριστά τον κανόνα µε 

βάση τον οποίο οι  δοµές, οι  δραστηριότητες και οι  εργασίες του οργανισµού 

αλληλεπιδρούν για τη µετατροπή των εισροών σε εκροές. Επειδή οι  εκροές είναι 

αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού που λαµβάνει χώρα στο σύστηµα θα πρέπει να 

θεωρήσουµε δύο όψεις τους: την ποιότητά τους, υπό την έννοια της επίτευξης των 
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στόχων του συστήµατος και το χαρακτήρα τους διαχωρίζοντας µεταξύ επιθυµητών 

που συµβάλλουν στην ικανοποίηση των εµπλεκοµένων και µη επιθυµητών των 

οποίων η επίδραση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Ο µηχανισµός ανατροφοδότησης του 

συστήµατος µεταφέρει πληροφορίες σχετικά µε το βαθµό στον οποίο οι  εκροές του 

οργανισµού (σύστηµα) ικανοποιούν τους στόχους του (απαιτήσεις εµπλεκοµένων). 

 

 
Σχήµα 2: Ο οργανισµός ως σύστηµα 

Στο Σχήµα 2, οι  διάφορες δραστηριότητες, δοµές και εργασίες που αλληλεπιδρούν 

κατά το µετασχηµατισµό των εισροών σε εκροές στο εσωτερικό του οργανισµού δεν 

είναι εµφανείς. Αυτό συµβαίνει, επειδή ιστορικά, τόσο στo βιοµηχανικό τοµέα, όσο 

και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών οι  εσωτερικές δραστηριότητες και εργασίες 

οργανώθηκαν σε διακριτά τµήµατα µέσω της τµηµατοποίησης κατά λειτουργία 

(Karapetrovic & Willborn, 1998a). Για παράδειγµα, η λειτουργία του marketing 

καθορίζει τις απαιτήσεις του πελάτη και συνεπώς την επιθυµητή εκροή του 

συστήµατος, η λειτουργία του προγραµµατισµού δηµιουργεί το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα, η λειτουργία της παραγωγής µετασχηµατίζει πρώτες ύλες σε ηµι- έτοιµα 

ή τελικά προϊόντα, τα οποία η εµπορική λειτουργία προµηθεύει σε πελάτες κ.ο.κ. Για 

να καταστεί, συνεπώς, δυνατή η ικανοποίηση των απαιτήσεων των εµπλεκοµένων 

(στόχοι) του οργανισµού (σύστηµα), απαιτείται ο  συντονισµός των  εσωτερικών 

λειτουργιών του και η ρύθµισή τους σχετικά µε την ποιότητα και το χαρακτήρα των 

εκροών του.  
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2.1.2 Οι λειτουργίες της Διοίκησης 

Αντικείµενο της επιστήµης της διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί ο  καθορισµός των 

στόχων του οργανισµού και ο  συντονισµός και η ρύθµιση των δραστηριοτήτων του, 

για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στα πλαίσια αυτά, ο  Henri Fayol (1841-1925)1 

παρατήρησε ότι τα διοικητικά στελέχη, όλων των επιπέδων, που δουλεύουν σε έναν 

κερδοσκοπικό ή µη οργανισµό, εκτελούν τις λειτουργίες του σχεδιασµού (planning), 

της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης (commanding), του συντονισµού 

(coordinating) και του ελέγχου (controlling). Από την άλλη πλευρά, οι Koontz & O’  

Donnel (1964) αναφέρουν ως  διοικητικές λειτουργίες: το σχεδιασµό, την οργάνωση, 

τη στελέχωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο. 

Οι διοικητικές λειτουργίες όπως αυτές ορίζονται από τον Fayol (1916) και τους 

Koontz & O’ Donnel (1964), παρά το γεγονός ότι εµφανίζονται υπό διαφορετικούς 

τίτλους, περιγράφουν ουσιαστικά τις ίδιες διοικητικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε 

το Fayol (1916), η στελέχωση αποτελεί τµήµα της λειτουργίας της οργάνωσης, ενώ 

σύµφωνα µε τους Koontz & O’ Donnel (1964), η λειτουργία του συντονισµού δεν 

αποτελεί ξεχωριστή λειτουργία αλλά ενυπάρχει στις υπόλοιπες. Με βάση τα 

παραπάνω, οι  λειτουργίες της διοίκησης µπορούν να συνοψιστούν στις γνωστές 

τέσσερις (Jones & George, 2009): 

1. Σχεδιασµός 

2. Οργάνωση  

3. Διεύθυνση  

4. Έλεγχος  

 

1. Σχεδιασµός 

Ο σχεδιασµός αφορά κυρίως τη θέσπιση στόχων, την εύρεση εναλλακτικών για την 

επίτευξή τους και την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής. Γενικά, περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: 

• Καθορισµός Επιχειρησιακής Αποστολής 

                                                
1 Ο Henri Fayol (1841-1925), ήταν ο  πρώτος που  περιέγραψε διοικητικές λειτουργίες στο βιβλίο του 
Administration Industrielle et Generale (1916).  
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• Αξιολόγηση εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος 

• Καθορισµός αντικειµενικών στόχων 

• Διαµόρφωση πολιτικών 

• Καθορισµός δράσεων 

• Κατάρτιση των λειτουργικών προγραµµάτων (τα προγράµµατα των 

λειτουργικών τµηµάτων) 

 

2. Οργάνωση 

Η οργάνωση αφορά τη δηµιουργία οργανωσιακής δοµής και την ανάθεση 

ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη των στόχων. Αναπόσπαστο τµήµα της αποτελεί 

η επιλογή προσωπικού (στελέχωση) και ο  καθορισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων. 

Γενικά, η οργάνωση περιλαµβάνει τη µελέτη και τη διαίρεση/ καταµερισµό της 

εργασίας, την τµηµατοποίηση (οµαδοποίηση εργασιών και ανάθεσή της στα διάφορα 

τµήµατα), τις αποφάσεις για το βαθµό συγκέντρωσης/ αποκέντρωσης εξουσίας, τον 

καθορισµό της δοµής και των ιεραρχικών επιπέδων (διαµόρφωση σχέσεων εξουσίας), 

την τυπικότητα της οργάνωσης (βαθµός στον οποίο υπάρχουν επίσηµοι, τυπικοί, 

γραπτοί κανόνες, διαδικασίες, οδηγίες, περιγραφές θέσεων εργασίας, 

οργανογράµµατα κ.λπ.) και την τυποποίηση εργασιών (κανονισµοί, διαδικασίες, 

πρότυπα κ.λπ.).  

3. Διεύθυνση 

Η διεύθυνση αφορά τη διαχείριση πόρων (χρηµατοοικονοµικών, υλικών και 

ανθρώπινων) και την επίβλεψη/ διασφάλιση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων. 

Ουσιαστικά, η διεύθυνση σχετίζεται µε την καθαυτή λειτουργία του οργανισµού. 

Περιλαµβάνει των προσανατολισµό των εργαζοµένων, την ανάθεση και 

αποσαφήνιση των καθηκόντων τους, την καθοδήγησή τους προς βελτιωµένες 

επιδόσεις και την κινητοποίησή τους, την αξιολόγηση και την εκπαίδευσή τους. 

Σηµαντικό στοιχείο της διεύθυνσης αποτελεί η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. 

Η εσωτερική επικοινωνία µπορεί να έχει τη µορφή εντολών από τη διοίκηση προς 

τους εργαζόµενους, ανάδρασης από τους εργαζόµενους προς τη διοίκηση, 

ενηµέρωσης των εργαζοµένων όσον αφορά την πολιτική και τους στόχους, αλλά και 

τις ενδεχόµενες αλλαγές κ.λπ. Η εξωτερική επικοινωνία αφορά την ενηµέρωση και 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της επιχείρησης και των διαφόρων εµπλεκοµένων. 
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4. Έλεγχος 

Ο έλεγχος αφορά τον καθορισµό των µέτρων επιδόσεων (performance standards) και 

του τρόπου µέτρησης, τη σύγκριση των πραγµατικών επιδόσεων µε τους στόχους, 

την εύρεση των αποκλίσεων, τον καθορισµό και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Ο 

έλεγχος πραγµατοποιείται σε σχέση µε τους στόχους του σχεδιασµού και τους 

στόχους των λειτουργικών προγραµµάτων.  

2.1.3 Νέος ορισµός του συστήµατος διοίκησης 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστηµα διοίκησης είναι ένα σύστηµα µε αντικείµενο τη 

διοίκηση ενός οργανισµού. Κάθε σύστηµα σχεδιάζεται και λειτουργεί µέσα σε κάποιο 

περιβάλλον µε το οποίο αλληλεπιδρά για την επίτευξη των στόχων του. Επιπλέον, 

κάθε σύστηµα περιλαµβάνει τα στοιχεία: εισροές, εκροές, διεργασίες και ανάδραση. 

Θεωρώντας τον ίδιο τον οργανισµό ως σύστηµα, το σύστηµα διοίκησης, θα είναι το 

υπο- σύστηµα εκείνο του οργανισµού που περιλαµβάνει τις διοικητικές διεργασίες 

του. Αντικείµενο των διοικητικών διεργασιών του οργανισµού είναι η διοίκησή του, 

όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τις λειτουργίες του σχεδιασµού, της οργάνωσης, της 

διεύθυνσης και του ελέγχου. Συνοψίζοντας,  

Σύστηµα διοίκησης είναι το σύνολο των αλληλεπιδρώντων στοιχείων µε 

αντικείµενο το σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, και τον έλεγχο του 

οργανισµού για την επίτευξη  προκαθορισµένων στόχων. 

Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω, το σύστηµα διοίκησης ποιότητας είναι ένα σύστηµα 

διοίκησης το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί για την επίτευξη στόχων ποιότητας 

(ικανοποίηση απαιτήσεων του πελάτη). Τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι εισροές, 

εκροές, διεργασίες και ανάδραση. Αντικείµενο του συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

είναι ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος του οργανισµού για την 

για την επίτευξη των στόχων ποιότητας. 
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2.2 Η έννοια της διεργασίας 

Σύµφυτη µε την έννοια των συστηµάτων διοίκησης είναι η έννοια της διεργασίας (δες 

και §2.1.3 Νέος ορισµός του συστήµατος διοίκησης). Ανεξάρτητα από το επιστηµονικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται, ο  όρος  διεργασία πάντα συνδέεται µε το 

µετασχηµατισµό εισροών σε εκροές.  

Στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, η διεργασία δεν µπορεί να εξεταστεί 

αποκοµµένα από τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση της διοίκησης, ένα σχετικά 

πρόσφατο πεδίο της διοίκησης, γνωστό ως διοίκηση διεργασιών, το οποίο µεταφέρει 

το επίκεντρο από την αποδοτική εκτέλεση µεµονωµένων λειτουργιών (functions), 

στις διαλειτουργικές δραστηριότητες του οργανισµού. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται 

µια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της διεργασίας στη διοίκηση επιχειρήσεων µε 

έµφαση στο διαλειτουργικό της χαρακτήρα ξεκινώντας από την ανάγκη που έρχεται 

να καλύψει ως τον ορισµό της. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται τα εξής: 

• Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση 

• Οι σχετικοί ορισµοί, και 

• Η διάκριση των διεργασιών 

2.2.1 Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση 

Όπως προαναφέρθηκε, τις τελευταίες δεκαετίες οι  επιχειρήσεις έχουν 

προσανατολιστεί στην αποδοτική εκτέλεση µεµονωµένων λειτουργιών (functions) 

που έχει οδηγήσει σε µια τοπική βελτιστοποίηση και τελειοποίηση διαφόρων 

λειτουργικών περιοχών. Η κατά τόπους βελτιστοποίηση ωστόσο είχε ως αποτέλεσµα 

τον παραµερισµό των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων λειτουργικών 

περιοχών (Becker et al., 2003). Η παράλληλη αύξηση της πολυπλοκότητας των 

οργανωσιακών δοµών και των γραµµών εξουσίας κατέστησε ορατή την ανάγκη για 

σύνδεση, εναρµόνιση και συγχρονισµό των δραστηριοτήτων µεταξύ τους από άποψη 

χρόνου και τρόπου εκτέλεσης ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους συγκρούσεις. Για 

τη βελτίωση του συντονισµού των διεπαφών µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και 

τµηµάτων κάθε οργανισµού χρησιµοποιούνται διάφοροι µηχανισµοί και θέσεις µε 

αποκλειστικό αντικείµενο τη διαλειτουργική συνεργασία (Jones & George, 2009). 

Παράλληλα, η  χρήση εξελιγµένων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, 

επιτρέπει τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για το συντονισµό αλλά δεν είναι σε 
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θέση να εξαλείψει αυτό το εγγενές δοµικό πρόβληµα. H ενδυνάµωση της επιχείρησης 

ως σύνολο και η µείωση των διεπαφών που υπάρχουν απαιτούν την εστίαση στις 

διαλειτουργικές επιχειρηµατικές διεργασίες (Becker et al., 2003).  

H ιδέα ενός διεργασιοκεντρικά σχεδιασµένου οργανισµού δεν είναι νέα. Ήδη από τη 

δεκαετία του 1930, ο  Nordsieck2 υποστηρίζει ότι η διαίρεση/καταµερισµός της 

εργασίας3 πρέπει σε κάθε περίπτωση να στοχεύει σε µία ξεκάθαρη διαίρεση 

διεργασιών. Η διαίρεση αυτή θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη µε τους στόχους, 

την ανάπτυξη του αντικειµένου της διεργασίας και το ρυθµό εκτέλεσης των 

εργασιών. Ουσιαστικά, η διοίκηση διεργασιών αφορά ακριβώς τους µηχανισµούς 

συντονισµού που επιτρέπουν την αποδοτική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε 

έναν οργανισµό (σύστηµα) ο  οποίος βασίζεται στη διαίρεση/ καταµερισµό της 

εργασίας και είναι οργανωµένος κατά λειτουργίες ή τµήµατα. Η οργάνωση κατά 

λειτουργίες ή κατά τµήµατα, ενώ καθορίζει ξεκάθαρες γραµµές σχέσεων εξουσίας, 

πολύ συχνά «υποτιµά» τις διεπαφές µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων και λειτουργιών 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων στο συντονισµό τους. Η έννοια της 

βελτίωσης της διοίκησης των διεπαφών αυτών «βλέποντας» τον οργανισµό µε 

διαφορετικό τρόπο (διεργασιοκεντρική προσέγγιση) θα πρέπει να αναζητηθεί στο 

έργο των Deming (1986) και Porter (1985). Tο διάγραµµα ροής του Deming (1986) 

που  παρουσιάζεται στο Σχήµα 3 απεικονίζει τον οργανισµό σαν ένα σύστηµα, το  

οποίο µέσω των διεργασιών (π.χ. της παραγωγής, της συναρµολόγησης και της  

επιθεώρησης) µετατρέπει εισροές (υλικά και εξοπλισµό) σε επιθυµητές εκροές 

(προϊόντα). Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο  κύκλος ανάδρασης (από πελάτες και 

προµηθευτές για το σχεδιασµό και τον ανασχεδιασµό των διεργασιών ώστε να 

επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα) και ελέγχου (που περιλαµβάνει δοκιµές στις 

διεργασίες, τον εξοπλισµό, τις µεθόδους και τα διάφορα είδη κόστους) του 

οργανισµού (σύστηµα) που είναι γνωστός ως κύκλος της συνεχούς βελτίωσης 

(PDCA).  

                                                
2 Nordsieck (1934) όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Becker et al., 2003 
3 Η διαίρεση/καταµερισµός της εργασίας θεµελιώνεται θεωρητικά στo έργο του A. Smith, (1776) The 
Wealth of Nations. Υιοθετήθηκε µεταξύ άλλων από τους Taylor (1911), Fayol (1916), Weber (1922, 
1947) και αποτελεί τη βάση της διοίκησης επιχειρήσεων.  
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Σχήµα 3: Το διάγραµµα ροής του Deming 

Παράλληλα, ο  Porter (1985) µε την αλυσίδα αξίας του (Σχήµα 4) εισάγει ένα 

συστηµατικό τρόπο για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων του οργανισµού και του 

τρόπου µε τον οποίο αλληλεπιδρούν (διεπαφές) µε σκοπό τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Harmon, 2010). O Porter (1985) προτείνει ότι ο 

σχεδιασµός της οργανωσιακής δοµής του οργανισµού µε βάση την αλυσίδα αξίας του 

µπορεί να βελτιώσει την ικανότητά του για δηµιουργία και διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσα από το συντονισµό, την ελαχιστοποίηση και 

τη βελτιστοποίηση των διεπαφών.  
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Σχήµα 4: Η αλυσίδα αξίας του Porter (προσαρµοσµένο από Porter, 1985) 

Ο Davenport (1993) υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση µιας διεργασιοκεντρικής 

προσέγγισης είναι: “ένας πανίσχυρος συµβιβασµός µεταξύ της ανάγκης για διατήρηση 

της δοµής και της θέλησης υιοθέτησης µιας ευέλικτης  προσέγγισης για τον τρόπο µε τον 

οποίο γίνεται η δουλειά” και ορίζει την διεργασιοκεντρική δοµή ως (Davenport, 

1993): «µια οργανωσιακή δοµή που  µεταφέρει την προσοχή από την οργάνωση κατά 

λειτουργίες στη διαλειτουργική διεργασιοκεντρική θεώρηση». 

Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση αποτέλεσε κεντρική έννοια στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας και τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας (EFQM, MBNQA) και εισήχθη 

στα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης µε την αναθεώρηση του προτύπου συστήµατος 

διοίκησης ποιότητας ISO 9001:2000 . 

2.2.2 Ορισµοί της διεργασίας  

Το µυστικό για την κατανόηση της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης, η οποία όπως 

προαναφέρθηκε προέκυψε από την ανάγκη για καλύτερο συντονισµό των διεπαφών 

µεταξύ των λειτουργιών και των τµηµάτων των οργανισµών, είναι η ίδια η έννοια της 

διεργασίας.  

Οι Davenport & Short (1990) ορίζουν τη διεργασία ως µια οµ άδα λογικά 

συσχετιζόµενων εργασιών που  εκτελούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσµατος. Ο 

Davenport (1993) συγκεκριµενοποιεί περαιτέρω τον ορισµό της διεργασίας ως µια 
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δοµηµένη, προδιαγεγραµµένη οµάδα δραστηριοτήτων πο υ έχει σχεδιαστεί  για τ ην 

παραγωγή ενός προκαθορισµένου αποτελέσµατος για έναν συγκεκριµένο πελάτη ή 

αγορά. 

Στο ίδιο πνεύµα, οι  Hammer & Champy (1993) ορίζουν τη διεργασία ως: «Ένα 

δοµηµένο σύνολο από δραστηριότητες που χρησιµοποιούν ως εισροή πληροφορίες, 

ανθρώπινους -υλικούς πόρους για να δηµιουργήσουν κάποιο αποτέλεσµα που έχει 

αξία για έναν (εσωτερικό ή εξωτερικό) πελάτη του Οργανισµού» 

Διεργασία είναι κάθε δραστηριότητα ή ο µάδα δραστηριοτήτων που παίρνει µια 

εισροή, της προσθέτει αξία και παρέχει µια εκροή για ένα πελάτη (Harrington, 1998). 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, ό,τ ι κάνουµε είναι µια διεργασία. Σε έναν 

οργανισµό, οι  µεγάλες διεργασίες περιλαµβάνουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες 

και λειτουργικά τµήµατα τα οποία υπάρχουν και προϋπάρχουν για τη διοίκηση του 

οργανισµού. Για παράδειγµα η διεργασία εισαγωγής µιας παραγγελίας περιλαµβάνει 

τις πωλήσεις, τον προγραµµατισµό παραγωγής, τις προµήθειες, τον έλεγχο 

παραγωγής και τις υπηρεσίες πληροφοριών (πληροφοριακά συστήµατα). Ουσιαστικά, 

είναι οι µεγάλες διαλειτουργικές διεργασίες που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί ένας οργανισµός και συνεπώς, υπό την έννοια αυτή µία διεργασία µπορεί 

να συµπίπτει µε το σύστηµα διοίκησης, ή ακόµα και µε τον ίδιο τον οργανισµό. Η 

επιτυχία κάθε οργανισµού εξαρτάται µακράν από το βαθµό ευθυγράµµισης και 

απόκρισης αυτών των διεργασιών.  

Σύµφωνα µε τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (2000) διεργασία είναι το σύνολο 

των αλληλένδετων και αλληλεπιδρούσων δραστηριοτήτων το οποίο µετασχηµατίζει 

εισροές σε εκροές. 

Συνεπώς, µέσα από τις διεργασίες οι  διάφορες επιχειρηµατικές εργασίες/ 

δραστηριότητες σχεδιάζονται, δοµούνται, εκτελούνται και µετρώνται ως προς την 

ικανότητά τους να µετασχηµατίσουν συγκεκριµένες εισροές σε προδιαγεγραµµένες 

εκροές. Ή όπως υποστηρίζει ο  Burlton (2001): «Μέσα σε κάθε διεργασία, εισροές 

κάθε είδους - πρώτες ύλες, πληροφορία, γνώση, δέσµευση και κατάσταση (status)- 

µετατρέπονται σε εκροές και αποτελέσµατα. O µετασχηµατισµός (µηχανισµός 

µετατροπής) αυτός καθοδηγείται από πολιτικές, πρότυπα, διαδικασίες,  κανόνες (rules) 

και ατοµική γνώση. Επαναχρησιµοποιούµενοι πόροι (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, 
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τεχνολογία και προσωπικό) χρησιµοποιούνται για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο 

µετασχηµατισµός.  

Στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο  ορισµός που δίνεται από τους Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος (2007), ο  οποίος συνοψίζει τα βασικά στοιχεία των παραπάνω ορισµών. 

Έτσι, Διεργασία είναι ένας φυσικός µηχανισµός µετασχηµατισµού κάποιων 

συγκεκριµένων εισροών σε επιθυµητές εκροές. Ο φυσικός µηχανισµός 

µετασχηµατισµού γενικά αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Υποδοµές/ εξοπλισµός, παρέχουν τα µέσα για την εκτέλεση του 

µετασχηµατισµού 

• Διαδικασία, καθορίζει τις απαιτούµενες ενέργειες (και την αλληλουχία τους) 

καθώς και τις αρµοδιότητες για την εκτέλεση του µετασχηµατισµού 

• Πόροι (ανθρώπινοι και άλλοι) που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

µετασχηµατισµού. 

Εφαρµόζοντας τον κύκλο ανάδρασης και ελέγχου, από τον οργανισµό (Deming, 

1986)  στη διεργασία (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008), η τελευταία: 

• σχεδιάζεται και ανασχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των 

εµπλεκοµένων (π.χ. πελάτες, προµηθευτές, κοινωνία κ.λπ.),  

• εκτελείται (µε βάση τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους κανόνες κ.λπ.),  

• ελέγχεται (µετράται και κρίνεται ως προς την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος)  

Ο καθορισµός όλων των επιµέρους στοιχείων της διεργασίας είναι αντικείµενο του 

σχεδιασµού τους (Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). Από τις απαιτήσεις των 

εµπλεκοµένων προκύπτουν οι  δείκτες επίδοσης των διεργασιών αλλά και οι 

επιθυµητοί στόχοι (targets) για τη µελλοντική βελτίωσή τους  (Burlton, 2001). Οι 

δείκτες/ στόχοι αυτοί αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές έναντι των οποίων 

διενεργείται ο  έλεγχος των διεργασιών. Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των 

διεργασιών του οργανισµού, οι  Δερβιτσιώτης και Λαγοδήµος (2007) προτείνουν το 

σχεδιασµό τους υπό µορφή κλειστού βρόγχου (Σχήµα 5). 
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Σχήµα 5: Γραφική απεικόνιση του σχεδιασµού διεργασιών υπό µορφή κλειστού βρόγχου 

Ο βρόγχος ελέγχου αποτελείται από τρία επιµέρους στοιχεία (Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007): 

• µετρητής (µέτρηση των εκροών της διεργασίας) 

• κριτής (διαπίστωση απόκλισης από τους στόχους/ λειτουργικές προδιαγραφές) 

• διορθωτής (παρέµβαση για επαναφορά της διεργασίας) 

Τέλος, κάθε διεργασία υλοποιείται όπως έχει σχεδιαστεί µε βάση τις λειτουργικές της 

προδιαγραφές και ελέγχεται ως προς την ικανότητά της να παράγει προκαθορισµένα 

αποτελέσµατα.  

2.2.3 Διάκριση των διεργασιών 

Σε αντιστοιχία µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην αλυσίδα αξίας του Porter 

(1985), οι  διεργασίες µπορούν επίσης να διακριθούν σε (Evans & Lindsay, 2002; 

Becker et al., 2003; Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007): 

• κύριες (όπως η παραλαβή α’ υλών και η παραγωγή προϊόντος), και  

• υποστηρικτικές (όπως η τιµολόγηση και η διοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού) 

Οι κύριες διεργασίες παράγουν άµεσα αξία σε σχέση µε το παρεχόµενο προϊόν/ 

υπηρεσία, ενώ οι  υποστηρικτικές, αν και δεν σχετίζονται άµεσα µε την παραγωγή 

προϊόντος/ υπηρεσίας, επιτρέπουν και διευκολύνουν την προσθήκη αξίας σε αυτό 

(Becker et al., 2003). 

Συχνά, ως κατηγορία αναφέρονται και οι  διοικητικές διεργασίες οι  οποίες 

περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση πολιτικής, τη στοχοθέτηση, τις ευθύνες και 

αρµοδιότητες της διοίκησης του οργανισµού κ.α. 

Εξοπλισµός/Υποδοµές, 

Διαδικασία, Πόροι Εισροές Εκροές 
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2.3 Τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

Τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης (management system standards) είναι τεχνικά 

έγγραφα που προδιαγράφουν απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα σύστηµα 

διοίκησης για τον αποτελεσµατικό έλεγχο συγκεκριµένης λειτουργικής εκροής. 

Εξαιτίας της φύσης των προτύπων, τα συστήµατα διοίκησης που προκύπτουν (συχνά 

αναφέρονται µε τον όρο  πρότυπα συστήµατα διοίκησης- standardized management 

systems) είναι στην πραγµατικότητα µερικά συστήµατα διοίκησης, δεν αφορούν 

δηλαδή το σύνολο του οργανισµού αλλά τµήµα του που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα 

µε την επιλεχθείσα λειτουργική εκροή (εκροή- στόχος). Γενικά, τα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης περιλαµβάνουν απαιτήσεις οι  οποίες αφορούν το σχεδιασµό, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο του οργανισµού για την αποτελεσµατική 

διοίκηση της συγκεκριµένης λειτουργικής εκροής που προδιαγράφουν. Για το λόγο 

αυτό περιλαµβάνουν δύο ευρείες κατηγορίες απαιτήσεων (Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007): 

• τις εξειδικευµένες , οι  οποίες σχετίζονται άµεσα µε τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο της επιλεχθείσας λειτουργικής εκροής, και 

• τις γενικευµένες, οι  οποίες αν και δεν σχετίζονται άµεσα µε την επιλεχθείσα 

λειτουργικής εκροή, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τον αποτελεσµατικό 

έλεγχό της. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εν συντοµία τα κυριότερα πρότυπα συστήµατος 

διοίκηση (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και ασφάλειας 

τροφίµων) και εξετάζεται η έννοια της διεργασίας στα πλαίσια των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης.  

2.3.1 Τα κυριότερα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

Οι λειτουργικές εκροές µε των οποίων τη διοίκηση ασχολούνται τα πρότυπα αυτά 

µπορεί να είναι η ποιότητα (ISO 9001), το περιβάλλον (ISO 14001), η υγιεινή και 

ασφάλεια (OHSAS 18001), η ασφάλεια τροφίµων (ISO 22000), η ασφάλεια 

πληροφοριών (ISO 27001), η κοινωνική ευθύνη (SA 8000) κ.α. Από τα πλέον 

διαδεδοµένα είναι: 

• το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

• το πρότυπο συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος,  
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• το πρότυπο συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας, και 

•  το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ασφάλειας τροφίµων.  

Πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001)  

Το πρώτο διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο συστήµατος διαχείρισης είναι η 

οικογένεια προτύπων ISO 9000, η πρώτη έκδοση του οποίου πραγµατοποιήθηκε το 

1987. Η αρχική έκδοση του προτύπου αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά το 1994 (IOS, 

1994). Στην αρχική µορφή του, το ISO 9000 αποτελούνταν από τρία πρότυπα (ISO 

9001, 9002 και 9003). Ξεκινώντας από το ISO 9003, το οποίο απευθύνονταν σε 

οργανισµούς µε καθαρή εµπορική δραστηριότητα, το ISO 9002 εισήγαγε επιπλέον 

απαιτήσεις για οργανισµούς που είχαν και παραγωγική δραστηριότητα και το ISO 

9001 επιπλέον απαιτήσεις για εκείνους τους οργανισµούς που εκτός των άλλων 

ασχολούνταν και µε το σχεδιασµό νέων προϊόντων. Στην πιο πλήρη µορφή του, 

δηλαδή το ISO 9001, το πρότυπο περιλάµβανε είκοσι ο µάδες απαιτήσεων µε τις 

οποίες όφειλε να συµµορφώνεται ο οργανισµός για την αποτελεσµατική διοίκηση της 

ποιότητας. Η αναθεώρηση του 2000, έφερε αλλαγές τόσο στη δοµή, όσο και το 

περιεχόµενο του προτύπου (IOS, 2000). Συγκεκριµένα, το 2000, καταργούνται τα 

πρότυπα ISO 9002 και ISO 9003, ενώ το ISO 9001 αλλάζει ριζικά, και από µία σειρά 

αδόµητων απαιτήσεων, µετατρέπεται σε συνεκτικό πλαίσιο απαιτήσεων µε 

διεργασιοκεντρικό προσανατολισµό και έµφαση στη συνεχή βελτίωση επιδόσεων. 

Τέλος, η τελευταία αναθεώρησή του προτύπου, το 2008, εισάγει µικρές µόλις 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη, µεταξύ των ο ποίων ξεχωρίζει η 

απαίτηση για έλεγχο των υπεργολάβων του οργανισµού και η αλλαγή του θεσµικού 

ρόλου του εκπροσώπου της διοίκησης, ο  οποίος απαιτείται πλέον να είναι στέλεχος 

πρώτης βαθµίδας (IOS, 2008b). Σε γενικές γραµµές, το ISO 9001 προδιαγράφει ένα 

σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζονται οι  απαιτήσεις των πελατών και 

γίνονται όλες οι  απαραίτητες ενέργειες (αγορές, υπεργολαβίες, σχεδιασµός 

προϊόντος, παραγωγή προϊόντος κ.λπ.) για τη διασφάλιση ότι ο  οργανισµός είναι σε 

θέση να τις ικανοποιήσει και ο πελάτης να λάβει τελικά προϊόν ή υπηρεσία σύµφωνη 

µε τις απαιτήσεις του.  

Πρότυπο συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος (ISO 14001) 

Το πρότυπο συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος (ISO 14001) είναι το δεύτερο 

πρότυπο συστήµατος διοίκησης που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης το 1996 (IOS, 1996). Σε αντίθεση µε το ISO 9001, από την πρώτη του 
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κιόλας έκδοση, ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική του δοµή και µορφή, η οποία 

ακολουθεί τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης (PDCA). Ακολούθησε η αναθεώρηση 

του 2004 (IOS, 2004), η οποία αν και παρείχε διευκρινίσεις για κάποιες απαιτήσεις 

και έδωσε έµφαση σε κάποιες άλλες, δεν µετέβαλε σηµαντικά το πρότυπο 

(Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). Μια δεύτερη σηµαντική διαφορά του από το 

ISO 9001 είναι ο  σαφής προσανατολισµός του στην υλοποίηση project. Γενικά, το 

ISO 14001 προδιαγράφει ένα σύστηµα διοίκησης σύµφωνα µε το οποίο 

προσδιορίζονται οι  περιβαλλοντικές όψεις του οργανισµού, ε πιλέγονται οι  πιο 

σηµαντικές, τίθενται στόχοι και δηµιουργούνται και υλοποιούνται προγράµµατα για 

την επίτευξή τους.  

Πρότυπο συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001) 

Το πρότυπο συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, είναι 

αποτέλεσµα διεθνούς συνεργασίας και εκδόθηκε το 1999 από τον Βρετανικό 

Οργανισµό Τυποποίησης (OHSAS, 1999) µε τη µορφή προδιαγραφής. Οι απαιτήσεις 

του στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στον Βρετανικό οδηγό συστήµατος διοίκησης 

υγιεινής και ασφάλειας BS 8800 (BSI, 1996) Παρότι, δεν αποτελεί πρότυπο του 

Διεθνούς Οργανισµού Τ υποποίησης (όπως τα ISO 9001 και 14001), έχει γνωρίσει 

επίσης διεθνή αναγνώριση και έχει υιοθετηθεί χωρίς αλλαγές από όλους τους 

εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης. Το OHSAS 18001, ακολουθεί την ίδια δοµή και 

περιλαµβάνει ακριβώς τις ίδιες οµάδες απαιτήσεων µε το πρότυπο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001 και µάλιστα αναθεωρείται αµέσως µετά από κάθε 

αναθεώρηση του ISO 14001, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα των δύο 

προτύπων. Έτσι, µε την αναθεώρηση του 2007, δίνεται έµφαση στην αυξανόµενη 

σηµασία της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, αλλά δεν επιφέρονται σηµαντικές 

αλλαγές στο πρότυπο (OHSAS, 2007). Γενικά, το OHSAS 18001 προδιαγράφει ένα 

σύστηµα διοίκησης σύµφωνα µε το οποίο αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται 

πιθανοί κίνδυνοι για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων µε έµφαση στην 

πρόληψη ατυχηµάτων. 

Πρότυπο συστήµατος διοίκησης ασφάλειας τροφίµων (ISO 22000) 

Το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ασφάλειας τροφίµων ISO 22000 εκδόθηκε το 

2005 από το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης σε µια προσπάθεια θέσπισης κανόνων 

συστηµατικής διοίκησης της ασφάλειας τροφίµων (IOS, 2005b). Σε αντίθεση µε τα 

υπόλοιπα πρότυπα τα οποία απευθύνονται σε κάθε είδος και µέγεθος οργανισµού, το 
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ISO 22000 απευθύνεται αποκλειστικά στους οργανισµούς που εµπλέκονται άµεσα ή 

έµµεσα στην παραγωγή και διάθεση τροφίµων (Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). 

Το ISO 22000 είναι η πρώτη προσπάθεια συστηµικής διοίκησης της ασφάλειας 

τροφίµων, η οποία υπερβαίνει τις συστάσεις της επιτροπής Codex Alimentarius 

(1993) και ουσιαστικά, είναι ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας µε ενσωµατωµένο το 

σχέδιο HACCP. Γενικά, το ISO 22000 προδιαγράφει ένα σύστηµα διοίκησης 

σύµφωνα µε το οποίο αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται πιθανοί κίνδυνοι για την 

ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία των καταναλωτών µε έµφαση στην πρόληψη 

της εµφάνισής τους. 

2.3.2 Οι διεργασίες στα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

Η έννοια της διεργασίας είναι κεντρική σε κάθε πρότυπο συστήµατος διοίκησης. 

Ειδικά το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001:2008) κάνει σαφή 

αναφορά στη διοίκηση του συστήµατος ως σύνολο αλληλένδετων διεργασιών 

(διεργασιοκεντρική προσέγγιση και συστηµική διοίκηση). Παρότι, το πρότυπο δεν 

περιγράφει/ προδιαγράφει αναλυτικά τις διεργασίες αυτές, ζητά από τον οργανισµό 

να τις προσδιορίσει και να αντιµετωπίσει συστηµατικά το σχεδιασµό, την υλοποίηση, 

τον έλεγχο και τη βελτίωσή τους. Το αντικείµενο της αναγνώρισης και του 

σχεδιασµού των διεργασιών του, αφήνεται στον ίδιο τον οργανισµό, εντούτοις, το 

πρότυπο στις ενότητες 7  και 8 προδιαγράφει απαιτήσεις για πέντε κρίσιµες για τη 

διοίκηση ποιότητας οµάδες διεργασιών: 

1. Διεργασίες σε επαφή µε τους πελάτες, για τον καθορισµό, την επιβεβαίωση 

των απαιτήσεων, την επικοινωνία και τον προσδιορισµό του βαθµού 

ικανοποίησης των πελατών (7.2, 7.5.4 και 8.2.1). 

2. Διεργασία προµηθειών (7.4) 

3. Διεργασίες σχεδιασµού και ανάπτυξης νέου προϊόντος (7.3) 

4. Διεργασίες σχεδιασµού της υλοποίησης (7.1), υλοποίησης και ελέγχου (7.5 

και 8.2.3) της παραγωγής προϊόντος/ παροχής υπηρεσίας  

5. Μέτρησης και παρακολούθησης προϊόντος/ υπηρεσίας (8.2.4 και 7.6)  και 

διαχείρισης µη συµµορφούµενου προϊόντος/ υπηρεσίας (8.3)  

Με την εξαίρεση του προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας, η έννοια της 

διεργασίας στα υπόλοιπα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης είναι µάλλον λανθάνουσα. 

Για παράδειγµα το πρότυπο συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζει γενικά 
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στην παράγραφο 4.4.6 έλεγχος λειτουργίας ότι ο οργανισµός «πρέπει να εντοπίζει και 

να σχεδιάζει εκείνες τις λειτουργίες που σχετίζονται µε τις αναγνωρισµένες σηµαντικές 

περιβαλλοντικές του όψεις». Η παράγραφος αναφέρεται στο σχεδιασµό των κύριων 

λειτουργιών/ δραστηριοτήτων, όχι απαραίτητα ως διεργασίες, κάτι που 

αποσαφηνίζεται βέβαια αν εξεταστεί σε σχέση µε τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης του 

συστήµατος διοίκησης οι  οποίες περιλαµβάνουν (4.4.4ε): «τα έγγραφα, 

περιλαµβανοµένων και των αρχείων, που  καθορίζονται από τον οργανισµό ως 

αναγκαία για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό, λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών 

που σχετίζονται µε τις σηµαντικές περιβαλλοντικές του όψεις». Συνεπώς, πρόθεση του 

προτύπου όσον αφορά τ ις λειτουργίες που έχουν αναγνωρισµένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, είναι να σχεδιαστούν και να ελεγχθούν ως διεργασίες. Έτσι, το πρότυπο 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ζητά το σχεδιασµό και τον έλεγχο των 

κρίσιµων διεργασιών για την περιβαλλοντική διαχείριση, εκείνων δηλαδή των 

διεργασιών που έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Αντίστοιχα, το πρότυπο συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, 

έχει ως κύριο αντικείµενο τον έλεγχο των διεργασιών που µπορεί να επιφέρουν 

επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.  

Γίνεται λοιπόν εµφανές ότι κάθε πρότυπο συστήµατος διοίκησης, ενέχει τις έννοιες 

της αναγνώρισης, του σχεδιασµού, του ελέγχου και της βελτίωσης των διεργασιών 

και περιλαµβάνει οµάδες απαιτήσεων που αφορούν τις κρίσιµες για κάθε λειτουργική 

εκροή διεργασίες. Κρίσιµες για τη διοίκηση ποιότητας είναι οι  διεργασίες που 

αφορούν την πραγµάτωση προϊόντος, κρίσιµες για την περιβαλλοντική διαχείριση 

είναι οι  διεργασίες που έχουν αναγνωρισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 

κρίσιµες για τη διοίκηση υγιεινής και ασφάλειας είναι οι  διεργασίες µε πιθανές 

επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζοµένων.  

Σηµειώνεται εδώ ότι, αντικείµενο εστίασης κάθε προτύπου είναι η διοίκηση της 

λειτουργικής εκροής στόχου (κύριες διεργασίες) και όχι το σύνολο του οργανισµού.  

Ως εκ τούτου, οι  γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι  ελάχιστες 

απαιτούµενες για τον έλεγχο των υποστηρικτών και διοικητικών διεργασιών του 

οργανισµού, µε σκοπό πάντα να επιτελέσουν το ρόλο τους, να επιτρέψουν δηλαδή τη 

λειτουργία των κύριων διεργασιών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της εκροής-

στόχου. Κάθε πρότυπο συστήµατος διοίκησης περιγράφει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
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βαθµό δέκα τουλάχιστον διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες. Για παράδειγµα 

στα ISO 9001:2008 και ISO 14001: 2004, αναγνωρίζονται οι παρακάτω διεργασίες: 

1. θέσπιση της πολιτικής (5.3 ISO 9001, 4.2 ISO 14001) 

2. στοχοθέτηση (5.4.1 ISO 9001, 4.3.3 ISO 14001) 

3. κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων (5.5.1 ISO 9001, 4.4.1 ISO 14001) 

4. καταλληλότητα και προετοιµασία των ανθρώπινων πόρων (6.2 ISO 9001, 

4.4.2 ISO 14001) 

5. επικοινωνία (5.5.3 ISO 9001, 4.4.3 ISO 14001) 

6. διαχείριση τεκµηρίωσης (4.2 ISO 9001, 4.4.4-5, 4.5.4 ISO 14001) 

7. διοικητική ανασκόπηση (5.6 ISO 9001, 4.6 ISO 14001) 

8. διαχείριση πόρων (6.1, 6.3 και 6.4 ISO 9001, 4.4.1 ISO 14001) 

9. εσωτερική επιθεώρηση (8.2.2 ISO 9001, 4.5.5 ISO 14001) 

10. συνεχή βελτίωση (8.5 ISO 9001, 4.5.3 ISO 14001) 

Όπως γίνεται εύκολα προφανές, ο παραπάνω κατάλογος καλύπτει µεγάλο τµήµα των 

διοικητικών και υποστηρικτικών διεργασιών κάθε οργανισµού, δεν είναι ό µως 

εξαντλητικός. Αυτό συµβαίνει για δύο κύριους λόγους, αφενός επειδή όπως 

προαναφέρθηκε αντικείµενο των προτύπων είναι η διοίκηση της εκάστοτε 

λειτουργικής εκροής και αφετέρου επειδή το σύστηµα διοίκησης κάθε οργανισµού 

περιλαµβάνει έννοιες όπως η φιλοσοφία διοίκησης, το στυλ ηγεσίας, η υφιστάµενη 

κουλτούρα κ.α., οι οποίες δεν θα µπορούσαν να περιληφθούν και να αποτυπωθούν σε 

κανένα τεχνικό έγγραφο. Δεν θα έπρεπε τέλος να παραληφθεί ότι, παρά τον αυστηρά 

τεχνικό προσανατολισµό τους, τα πρότυπα εισάγουν στη διοίκηση του οργανισµού 

σηµαντικές αρχές όπως η διοίκηση µε στόχους, η λήψη αποφάσεων µε βάση 

αντικειµενικά στοιχεία και η συνεχής βελτίωση επιδόσεων . 

Συνοψίζοντας, η έννοια της διεργασίας είναι κεντρική σε κάθε πρότυπο συστήµατος 

διοίκησης, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά σε καθένα από αυτά. Το κύριο 

αντικείµενο των προτύπων είναι ο έλεγχος των κρίσιµων για κάθε λειτουργική εκροή 

διεργασιών, ωστόσο κάθε πρότυπο περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό διοικητικών και 

υποστηρικτικών διεργασιών, τις οποίες προδιαγράφει στο βαθµό που απαιτείται κάθε 

φορά για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της εκάστοτε λειτουργικής εκροής, Εξαιτίας 

ακριβώς της φύσης και του αντικειµένου των προτύπων, τα συστήµατα διοίκησης που 

περιγράφουν είναι κατ’ ουσίαν µερικά συστήµατα διοίκησης τα οποία προφανώς δεν 
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είναι δυνατό να αποτυπώσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών ενός 

οργανισµού. Τέλος, παρά το γεγονός ότι εκπίπτει του κυρίου αντικειµένου τους, τα 

πρότυπα εισάγουν στη διοίκηση του οργανισµού και µια σειρά από αρχές οι  οποίες 

θεωρούνται επίσης απαραίτητες για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της επιλεχθείσας 

λειτουργικής εκροής.  

 

2.4 Η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Παραδοσιακά, η ποιότητα, το περιβάλλον, οι  συνθήκες εργασίας κ.λπ. θεωρούνται  

λίγο πολύ ανεξάρτητα µεταξύ τους πεδία και συνεπώς η διοίκησή τους κατευθύνεται 

στη βελτιστοποίηση των µεµονωµένων πεδίων (Zwetsloot, 1995; Becker et al., 2003). 

Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε και η εφαρµογή των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Το 

αποτέλεσµα αυτής της προσέγγισης ήταν η δηµιουργία διακριτών, κατακόρυφων 

συστηµάτων διοίκησης για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν 

παράλληλα και χαρακτηρίζονται από ελλιπή ως ανύπαρκτη ανταλλαγή πληροφοριών 

και συνεργασία και µεγάλη ανάγκη συντονισµού (Σχήµα 6).  
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Σχήµα 6: Διακριτά κατακόρυφα συστήµατα διοίκησης (προσαρµοσµένο από Griffith, 
2000) 

Σε αντίθεση µε αυτό τον κατακόρυφο τρόπο εφαρµογής των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης ως διακριτά συστήµατα, ο  Griffith (2000) θεωρεί την ολοκλήρωση ως 

ευκαιρία για την δηµιουργία ενός οριζόντιου διαλειτουργικού συστήµατος διοίκησης 

το οποίο καλύπτει όλο τον οργανισµό. Την ανάγκη των οργανισµών για επιστροφή σε 

µια πιο ολιστική προσέγγιση όσον αφορά το σχεδιασµό και τη δόµησή τους, σε 

αντίθεση µε τη λειτουργική τµηµατοποίηση, παρατηρεί επίσης ο  Karapetrovic 

(2002b). Παράλληλα, ο Conti (1999) υποστηρίζει ότι:  

Παρά το γεγονός ότι η διαίρεση της εργασίας κατά λειτουργίες ήταν ένα απαραίτητο 

στάδιο στην εταιρική ανάπτυξη το οποίο επέτρεψε τη διοίκηση της εσωτερικής 

πολυπλοκότητας, καθώς αυξάνουν οι ανταγωνιστικές πιέσεις τείνει να γίνει 

περιορισµός. Η περαιτέρω υποδιαίρεση σε ευέλικτες λειτουργικές µονάδες µε 
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ευθυγραµµισµένες λειτουργίες είναι µια λύση, ωστόσο όσο ο  ο ργανισµός διαιρείται, 

τόσο µεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη για συντονισµό. Η λύση είναι η ολοκλήρωση, 

όσο δύσκολη και αν είναι επειδή προσκρούει στην κατακόρυφη, γραφειοκρατική 

οργανωσιακή προσέγγιση (Conti, 1999). 

Η πρόκληση, συνεπώς, για την ολοκλήρωση είναι η αναδιοργάνωση ολόκληρου του 

οργανισµού για τη δηµιουργία ενός ολιστικού συστήµατος διοίκησης το οποίο θα 

υποστηρίζει τις δραστηριότητές του και θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των 

εµπλεκοµένων.  

Η ανάγκη για ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης συνέπεσε χρονικά µε την έκδοση 

του προτύπου συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης (1996). Παρότι γρήγορα 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο της ερευνητικής κοινότητας, όσο και των ίδιων των 

οργανισµών, παραµένει ακόµα και σήµερα µία έννοια της οποίας το περιεχόµενο δεν 

έχει καθοριστεί επαρκώς. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται αρχικά οι υφιστάµενοι 

ορισµοί της ολοκλήρωσης, της ολοκληρωµένης διοίκησης και του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης. Επειδή η ολοκλήρωση ως έννοια, λαµβάνει διαφορετικό 

περιεχόµενο ανάλογα µε το πεδίο στο οποίο ορίζεται της, στη συνέχεια εξετάζεται το 

πεδίο εφαρµογής της. Παράλληλα, επειδή ως έννοια η ολοκλήρωση µπορεί να έχει 

διαβαθµίσεις, εξετάζεται ο  βαθµός ή τα διαφορετικά επίπεδά της. Τέλος, δίνεται ο 

ορισµός της έννοιας της ολοκλήρωσης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ως 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Η ενότητα αναπτύσσεται ως εξής: 

• υφιστάµενοι ορισµοί  

• πεδίο εφαρµογής  

• επίπεδα και βαθµοί 

• ορισµός ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

2.4.1 Υφιστάµενοι ορισµοί  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι οι  έννοιες της ολοκλήρωσης, της 

ολοκληρωµένης διοίκησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ορίζονται σε 

συνάρτηση µεταξύ τους. Συνεπώς, για να είναι δυνατός ο ορισµός της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης, θα πρέπει οι έννοιες αυτές να εξεταστεί το περιεχόµενο των 

παραπάνω εννοιών. 
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Ολοκλήρωση 

Ο όρος ολοκλήρωση χρησιµοποιείται µε διαφορετικό τρόπο από τους διάφορους 

ερευνητές, ανάλογα µε το πεδίο ενασχόλησής τους και γενικά δεν φαίνεται να 

υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό ή το περιεχόµενό της.  Κάποιοι ερευνητές, 

έχουν διαπιστώσει το πρόβληµα και παραθέτουν διάφορους ορισµούς (Wilkinson & 

Dale, 1999a), κάποιοι άλλοι παραθέτουν ένα δικό τους ορισµό (Garvin, 1991; Iliescu, 

1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c; Seghezzi, 1998; Conti, 1999; Renzi & 

Cappelli, 2000), ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ως δεδοµένο ότι η ολοκλήρωση 

σχετίζεται µε το συνδυασµό και τη συντονισµένη λειτουργία των συστηµάτων 

διοίκησης που περιγράφονται από πρότυπα και δεν ορίζουν τον όρο.  

Συνήθως, ο  όρος  ολοκλήρωση συστηµάτων (systems integration) αναφέρεται στο 

συνδυασµό των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών µιας επιχείρησης 

(Karapetrovic, 2002a). Υπό αυτή την έννοια, ο  Gouledge (2006) ορίζει τον όρο 

ολοκλήρωση υπό το πρίσµα της µεταφοράς δεδοµένων µέσω των συστηµάτων 

διαχείρισης πληροφορίας: «κατά γενική σύµβαση, η ολοκλήρωση αφορά τη σύνδεση 

και συνεργασία µεταξύ εφαρµογών, οι οποίες δεν προορίζονται για µεταξύ τους 

συνεργασία, µέσω της ανταλλαγής πληροφορίας διαµέσου κάποιας διεπαφής».   

Στο χώρο/ πεδίο της ποιότητας, η έννοια της ολοκλήρωσης είναι κατά το Garvin 

(1991) στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της αξιοποίησης (deployment) και συχνά 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά. Ο όρος deployment χρησιµοποιείται για δύο λόγους 

(Garvin, 1991): 

• Για τη µέτρηση του εύρους ή της έκτασης της προσπάθειας ποιότητας across the 

organization (horizontal deployment), σε όλες τις λειτουργίες και τα τµήµατα 

• Για τη µέτρηση της έκτασης στην οποία οι  στρατηγικοί, προσανατολισµένοι στον 

πελάτη στόχοι (objectives) έχουν περάσει από την ανώτατη διοίκηση στα χαµηλότερα 

επίπεδα του οργανισµού (vertical deployment), η σύνδεση των καθηµερινών 

δραστηριοτήτων µε τους στρατηγικούς στόχους. 

Έτσι, κατά το Garvin (1991), η ολοκλήρωση αναφέρεται στο βαθµό ευθυγράµµισης ή 

αρµονίας σε ένα οργανισµό- «αν τα διαφορετικά τµήµατα µιλάνε την ίδια γλώσσα και 

είναι συντονισµένα στο ίδιο µήκος κύµατος» και συνεχίζοντας µέσω της 

ολοκλήρωσης: «υπάρχει καλύτερη επικοινωνία εξαιτίας της εκπαίδευσης, των κοινών 
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στόχων, της συνεχούς εξάσκησης και της χρόνιας συνεργασίας, οι  ο µάδες 

λειτουργούν καλύτερα, αποδοτικότερα και αποτελεσµατικότερα». 

Ο Conti (1999) θεωρεί ότι η ολοκλήρωση έχει δύο έννοιες. Η πρώτη σχετίζεται µε 

την ένταξη/ υιοθέτηση εννοιών και εργαλείων ποιότητας στις οργανωσιακές και 

διοικητικές αντιλήψεις και πρακτικές. Ο ορισµός αυτός φαίνεται σύµφωνος µε την 

άποψη του Seghezzi (1998) σύµφωνα µε τον οποίο: ολοκλήρωση είναι η µετατροπή 

της ποιότητας σε αναπόσπαστο τµήµα της ολικής διοίκησης. Η δεύτερη έννοια της 

ολοκλήρωσης κατά τον Conti (1999) σχετίζεται µε τη διαλειτουργική επέκταση της 

ποιότητας σε όλο τον οργανισµό στα πλαίσια της ενοποίησης της διοίκησης των 

κύριων διεργασιών µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. H επιχείρηση χαρακτηρίζεται 

από ένα ολοκληρωµένο όραµα που περιλαµβάνει όλους τους στρατηγικούς της 

στόχους (την ικανοποίηση της εταιρείας και της διοίκησης, την ικανοποίηση των 

πελατών, και την αµοιβαία ικανοποίηση σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους) και µέσω 

της ολοκλήρωσης των διαφορετικών µέσων που υιοθετούνται για την επίτευξή τους, 

µετατρέπεται σε ένα ενοποιηµένο αρµονικό σύνολο το οποίο κατευθύνεται προς 

αυτούς τους στόχους.  

Στο χώρο των συστηµάτων διοίκησης, η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης προέκυψε θεωρητικά από την ανάγκη για συνδυασµό των συστηµάτων 

διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος και ακολούθησε χρονικά την έκδοση του ISO 

14001: 1996. Έτσι, σύµφωνα µε τους Karapetrovic & Willborn (1998c), «η 

ολοκλήρωση δύο συστηµάτων είναι η σύνδεσή τους µε τέτοιο τρόπο ώστε το ένα ή και 

τα δύο να πάψουν να είναι ανεξάρτητα». Ο Iliescu (1998) θεωρεί ότι η ολοκλήρωση 

σχετίζεται µε τη µετατροπή της επιχείρησης από συνονθύλευµα στοιχείων σε ένα 

συνεκτικό σύστηµα.  

Σύµφωνα µε τους Renzi & Capelli (2000) η ολοκλήρωση σχετίζεται µε τη µέγιστη 

αξιοποίηση των συστηµάτων διοίκησης µέσω της καλύτερης εκµετάλλευσης των 

κοινών εννοιών (aspects) και των συνεργειών στα δύο πρότυπα (ISO 9001: 1994 και 

ISO 14001: 1996), ώστε ακόµα και τα εµπόδια να µετατραπούν σε ευκαιρίες. Στο ίδιο 

µοτίβο, οι Matias & Coelho (2002), δεν ορίζουν το όρο ολοκλήρωση, ωστόσο κάνουν 

λόγο γενικά για σύνδεση των κοινών στοιχείων µεταξύ των προτύπων. Οι Asif et al. 

(2009), παραφράζοντας τον ορισµό του Garvin (1991) θεωρούν ότι: η ολοκλήρωση 

είναι η πλήρης αρµονία και ευθυγράµµιση της στρατηγικής  και των λειτουργιών ενός 
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οργανισµού και συνεπώς ότι τα διάφορα τµήµατα µιλάνε την ίδια γλώσσα και είναι 

συντονισµένα στο ίδιο µήκος κύµατος.  

Οι Wilkinson & Dale (2007) παραθέτουν διάφορους ορισµούς του όρου ολοκλήρωση 

σε τέσσερα επιστηµονικά πεδία της βιβλιογραφίας: την οργανωσιακή συµπεριφορά, 

την συστηµική θεώρηση, τη διοίκηση ποιότητας και τ α πρότυπα συστηµάτων 

διοίκησης τους οποίους συνοψίζουν στο βιβλίο Managing Quality (Dale et al., 2007). 

Έτσι, σύµφωνα µε τους Wilkinson & Dale (2007): 

• Στο πεδίο της οργανωσιακής συµπεριφοράς: η ολοκλήρωση συνδέεται µε το 

συντονισµό. Ο συντονισµός- ενότητα προσπάθειας και δράσης- επιτυγχάνεται 

µέσω της προτυποποίησης και της καθοδηγητικής κουλτούρας και η 

ολοκλήρωση είναι ο βαθµός συντονισµού και συνεργασίας που απαιτείται για 

να ξεπεραστεί η διαφοροποίηση (διαφορές στις δοµές, τους στόχους και τις 

στάσεις) και την εγκαθίδρυση κοινής οπτικής/ προοπτικής (outlook). 

• Στη συστηµική θεώρηση: η ολοκλήρωση σχετίζεται µε το συντονισµό, τη 

συµβατότητα και την ευθυγράµµιση. Ο συντονισµός και η ολοκλήρωση 

αυξάνουν την ευθυγράµµιση (πόσο καλά ταιριάζουν τα συστήµατα µεταξύ 

τους) και η ολοκλήρωση και ευθυγράµµιση αυξάνουν την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, τα 

υποσυστήµατα χάνουν την ανεξαρτησία τους.  

• Στη διοίκηση ποιότητας: η ολοκλήρωση σχετίζεται µε την αξιοποίηση. Η 

ολοκλήρωση αφορά το βαθµό ευθυγράµµισης και εναρµόνισης. Η 

ολοκλήρωση/ αξιοποίηση σχετίζεται µε το ευρωπαϊκό µοντέλο διοίκησης 

ολικής ποιότητας, τα επίπεδα δραστηριοποίησης στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας και τα στάδια της κουλτούρας ποιότητας. 

• Στα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης: η ολοκλήρωση σχετίζεται µε την 

ευθυγράµµιση, την εναρµόνιση και τη συµβατότητα. Η ολοκλήρωση υπονοεί 

την ύπαρξη ενός µοναδικού ανώτερου συστήµατος, ενώ η ευθυγράµµιση την 

ύπαρξη παράλληλων συστηµάτων, ενώ η συµβατότητα αναφέρεται στα κοινά 

στοιχεία των προτύπων. 

Σύµφωνα µε τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (IOS, 2008a), η ολοκλήρωση είναι 

η διεργασία της ενοποίησης των απαιτήσεων πολλαπλών προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης στο συνολικό σύστηµα διοίκησης του οργανισµού. Αποτέλεσµα της 
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ολοκλήρωσης είναι η µετακίνηση του οργανισµού στην κατεύθυνση ενός µοναδικού 

συστήµατος διοίκησης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολλαπλών προτύπων. 

Τέλος, σύµφωνα µε τους Beckmerhangen et al. (2003c) µε τον όρο  «ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης εννοείται η διεργασία του συνδυασµού διαφορετικών 

συστηµάτων διοίκησης λειτουργικών εκροών, σε ένα µοναδικό και πιο αποτελεσµατικό 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (IMS)», ορισµός που οδηγεί αναγκαστικά στη 

διερεύνηση της έννοιας της ολοκληρωµένης διοίκησης και του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης.  

Ολοκληρωµένη διοίκηση (ΙΜ) και ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (IMS) 

Οι Lee et al. (1999) θεωρούν ότι ένας οργανισµός δεν µπορεί να είναι ένα 

συνονθύλευµα λειτουργιών και εργασιών, πρέπει να είναι ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα και ορίζουν την ολοκληρωµένη διοίκηση ως την τελειοποίηση του 

συστήµατος µέσω µιας συνεχούς διεργασίας επαναληπτικού πειραµατισµού, µέτρησης 

και προσαρµογής. 

Στα πλαίσια των εργοληπτικών οργανισµών, ο  Moore (1999) θεωρεί ότι η 

oλοκληρωµένη διοίκηση µπορεί να οριστεί ως «ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος όλων των πλευρών ενός κατασκευαστικού έργου που είναι απαραίτητες για 

τη διασφάλιση ότι όλοι όσοι εµπλέκονται γνωρίζουν τις αρµοδιότητές τους και τις 

εξασκούν µε ασφάλεια, στα απαιτούµενα επίπεδα ποιότητας και µε σεβασµό στο 

περιβάλλον» (Griffith, 2000).  

Στα πλαίσια οποιουδήποτε οργανισµού, η ολοκληρωµένη διοίκηση έχει την έννοια  

της σύγκλισης (bringing together) των µεµονωµένων συστηµάτων διοίκησης ώστε να 

δοµηθούν/ διαρθρωθούν (to be structured), οργανωθούν (organised) and υλοποιηθούν 

(implemented) ως ένα µοναδικό σύστηµα σε ένα οργανισµό (Griffith, 2000; Griffith 

& Bhutto, 2008). Οι Khalil & Mahmood (2006) θεωρούν ότι ολοκληρωµένη διοίκηση 

σηµαίνει την ενιαία χρησιµοποίηση ζητηµάτων από τα πεδία της διοίκησης 

περιβάλλοντος, ποιότητας και υγιεινής και ασφάλειας µε βάση τις κοινές αξίες.   

Από τους παραπάνω ορισµούς της έννοιας ολοκληρωµένη διοίκηση, γίνεται εµφανές, 

ότι ο  όρος  σχετίζεται µε την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης (που 

προδιαγράφονται από πρότυπα) και συνεπώς µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

συστήµατος διοίκησης, του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (IMS). 
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Ο ορισµός των Karapetrovic & Willborn (1998c) για το ολοκληρωµένο σύστηµα ή το 

«σύστηµα των συστηµάτων» δεν είναι σαφής. Ενώ, θεωρούν ότι η σύνδεση δύο 

συστηµάτων, µε τρόπο που τουλάχιστον το ένα να χάνει την ανεξαρτησία του, σηµαίνει 

ότι τα δύο συστήµατα είναι ολοκληρωµένα, υποστηρίζουν ότι τα συνδεόµενα 

(interlinked) ή ολοκληρωµένα συστήµατα σχηµατίζουν το «σύστηµα- συστηµάτων». 

Όσον αφορά το «σύστηµα των συστηµάτων», αναφέρουν ότι σχεδιάζεται και 

διοικείται ως ένα σύστηµα στα πλαίσια του οποίου τα µεµονωµένα συστήµατα 

θεωρούνται ως αλληλεπιδρώντα υπο -συστήµατα, τα οποία δεν χάνουν την ταυτότητά 

τους.  

Σύµφωνα µε το Griffith (2000) ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης είναι η 

οργανωσιακή δοµή, οι  πόροι και οι διαδικασίες που  χρησιµοποιούνται για το 

σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας και του 

περιβάλλοντος ενός έργου  ή  γενικότερα, ένα IMS είναι, το µοναδικό σύστηµα 

διοίκησης που  παρέχει τις διεργασίες της επιχείρησης µέσα από modular και 

αλληλοϋποστηριζόµενες λειτουργίες οι οποίες ρυθµίζονται γύρω από τις ανάγκες του 

οργανισµού (Griffith, 2000; Griffith & Bhutto, 2008). 

 Οι Karapetrovic & Jonker (2003), υποστηρίζουν ότι σύµφωνα µε τη συστηµική 

προσέγγιση, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (για την ακρίβεια ένα οποιοδήποτε 

σύστηµα) ορίζεται ως µια σύνθεση αλληλεπιδρούσων διεργασιών που  λειτουργούν 

αρµονικά, µοιράζονται την ίδια οµ άδα πόρων (ανθρώπινοι, υλικοί και 

χρηµατοοικονοµικοί πόροι, πληροφορίες και υποδοµές), και κατευθύνονται προς την 

επίτευξη καθορισµένων στόχων. Υπό αυτή την έννοια, η επιχείρηση θεωρείται ένα 

µοναδικό σύστηµα, τα διαφορετικά µερικά και λειτουργικά συστήµατα θεωρούνται 

διαφορετικές όψεις του ίδιου συστήµατος και το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης 

θεωρείται ως «σύστηµα των συστηµάτων» 

Η Labodova (2004), αναφέρει ότι στη βιβλιογραφία συνήθως τα ολοκληρωµένα 

συστήµατα διοίκησης περιγράφονται ως συνδυασµός της διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος, αλλά µπορεί και να αφορούν και το συνδυασµό διοίκησης υγιεινής και 

ασφάλειας και περιβάλλοντος.  

O Whitelaw (2004), αναφέρει ότι στα πλαίσια ενδιαφέροντος του βιβλίου του, ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από το ISO 

14001 και τουλάχιστον ένα ακόµη σύστηµα διοίκησης.  
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O Pojasek (2006) θεωρεί ότι ένα πραγµατικά ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης είναι 

αυτό που συνδυάζει τα συστήµατα δ ιοίκησης ποιότητας (ISO 9001), περιβάλλοντος 

(ISO 14001) και υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001) χρησιµοποιώντας την εστίαση 

στους εργαζοµένους, τη διεργασιοκεντρική και τη συστηµική προσέγγιση. 

Σύµφωνα µε τους Dale et al. (2007) ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης είναι το 

τµήµα του συνολικού συστήµατος διοίκησης που συµπεριλαµβάνει συνδυασµένους 

πόρους, διεργασίες και δοµές για το σχεδιασµό, υλοποίηση, έλεγχο, µέτρηση, βελτίωση 

και επιθεώρηση των συνδυασµένων απαιτήσεων ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής 

και ασφάλειας ενός οργανισµού. 

Τέλος, ο  Daling (2007) για το CQI (Chartered Quality Institute) ορίζει το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης ως τη µοναδική ολοκληρωµένη δοµή που 

χρησιµοποιείται από ένα οργανισµό για τη διοίκηση των διεργασιών του- ή 

δραστηριοτήτων- που µετατρέπει εισροές πόρων σε ένα προϊόν ή υπηρεσία που 

ικανοποιεί τους στόχους του οργανισµού εξίσου µε οποιαδήποτε απαίτηση των 

εµπλεκοµένων για ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια, περιβάλλον, ασφάλεια, ηθική ή 

οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα.  

Από τους παραπάνω ορισµούς, γίνεται εµφανές ότι οι τρεις έννοιες ορίζονται κάπως 

κυκλικά. Παράλληλα, η ολοκλήρωση µπορεί να αφορά τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µέσω του οποίου ασκείται η ολοκληρωµένη 

διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση µπορεί να αφορά την υιοθέτηση 

εννοιών και αρχών ποιότητας (Seghezzi, 1998; Conti, 1999) ή διοίκησης ολικής 

ποιότητας (Conti, 1999; Dale et al., 2007) σε όλο τον οργανισµό, ή το συνδυασµό 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Renzi & 

Cappelli, 2000; Labodova, 2004) ή να είναι µια γενικότερη έννοια η οποία θα 

µπορούσε να συµπεριλάβει και άλλα συστήµατα, έννοιες και αρχές (Garvin, 1991; 

Iliescu, 1998; Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009). Ακόµα, δεν είναι εµφανές αν το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης είναι ένα υπερ- σύστηµα ή  σύστηµα 

εναρµονισµένων συστηµάτων όπως υποστηρίζουν οι  Karapetrovic & Willborn 

(1998c) και οι Karapetrovic & Jonker (2003), το µοναδικό σύστηµα (Daling, 2007) ή 

ένα τµήµα υποσύνολο του συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c; 

Dale et al., 2007) και τι συνεπάγεται αυτό ως προς τα επιµέρους στοιχεία του 

(ευθυγραµµισµένα, εναρµονισµένα ή/ και ολοκληρωµένα).  
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Παρά το γεγονός ότι σε όλους τους παραπάνω ορισµούς της ολοκλήρωσης, 

αντικείµενό της φαίνεται να είναι λίγο πολύ τα µερικά συστήµατα διοίκησης ενός 

οργανισµού, ή σε µία πιο προχωρηµένη θεώρηση η ίδια η διοίκηση του οργανισµού, 

η συνήθης πρακτική όπως αποτυπώνεται στη σχετική βιβλιογραφία, απέχει αρκετά 

από αυτό. Συχνά, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης συγχέεται µε την 

ολοκλήρωση των προτύπων των συστηµάτων διοίκησης (όπως αναφέρει και ο 

Karapetrovic, 2002b), ή ακόµη- ακόµη κάποιων από τα χαρακτηριστικά τους, όπως οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις (Affisco et al., 1997; Karapetrovic & Willborn, 1998b, 

2000a; Beckmerhagen et al., 2003a), η τεκµηρίωση και ο έλεγχός της (Affisco et al., 

1997; Karapetrovic & Willborn, 1998b). 

Συνεπώς για να καταστεί δυνατός ο ορισµός της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης πρέπει να εξεταστεί η έννοια αυτή αφενός σε σχέση µε το τι αφορά (πεδίο 

εφαρµογής της), και αφετέρου σε σχέση µε τον οργανισµό (επίπεδο και βαθµός).  

2.4.2 Πεδίο εφαρµογής  

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της ολοκλήρωσης δεν είναι δυνατό να οριστεί 

ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρµογής της, δηλαδή ανεξάρτητα από το ποια 

συστήµατα, αρχές, έννοιες αφορά.  

Με βάση τη βιβλιογραφία, η ολοκλήρωση µπορεί να έχει ως πεδίο εφαρµογής τη 

διοίκηση ποιότητας: 

• Ολοκλήρωση του ISO 9001 σε όλο τον οργανισµό (Antilla, 2000; Gingele et 

al., 2003) 

• Ολοκλήρωση διοίκησης ολικής ποιότητας σε όλο τον οργανισµό (Garvin, 

1991; Conti, 1998; LaHay & Noble, 1998; Conti, 1999) 

• Ολοκλήρωση διοίκησης ολικής ποιότητας και προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης (Seghezzi, 1997; Iliescu, 1998; Seghezzi, 1998; Pun et al., 1999; 

Seghezzi & Schweickardt, 2001; Wilkinson & Dale, 2001; Pun & Hui, 2002). 

Συνήθως ό µως, στη βιβλιογραφία και για τους περισσότερους ερευνητές, το πεδίο 

εφαρµογής της ολοκλήρωσης περιλαµβάνει τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης 

(Πίνακας 1), και κυρίως τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), 

περιβάλλοντος (ISO 14001), ή/ και υγιεινής και ασφάλειας (BSI, 1996; OHSAS, 

1999). Άλλα πρότυπα συστήµατα διοίκησης που αναφέρονται είναι: 
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• Κοινωνική λογοδοσία, SA 8000 (Karapetrovic, 2003; Jonker & Karapetrovic, 

2004; Jorgensen et al., 2006; Salomone, 2008; Karapetrovic & Casadesus, 

2009) 

• Ασφάλεια πληροφοριών, ISO 27001 (Nikonov, 2006) 

Πρόσφατες (κυρίως) βιβλιογραφικές αναφορές στην έννοια της ολοκλήρωσης 

περιλαµβάνουν θεµατικές περιοχές οι  οποίες καλύπτονται από πρότυπα τα οποία 

εντάσσονται στην κατηγορία «µέθοδοι διοίκησης»: 

• Επιθεωρήσεις, ISO 19011 και διαχείριση παραπόνων, ISO 10001-3 

(Karapetrovic, 2007, 2008) 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη, ΑΑ 1000 (Rocha & Karapetrovic, 2005; Rocha et 

al., 2007) και ISO 26000: (Castka & Balzarova, 2007; Castka & Balzarova, 

2008). 

Τα πρότυπα αυτά δεν προδιαγράφουν συστήµατα διοίκησης αλλά δίνουν 

προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες για ειδικά αντικείµενα διοίκησης και κατά 

κανόνα δεν πιστοποιούνται (Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). 

Πίνακας 1: Πεδίο εφαρµογής της ολοκλήρωσης σύµφωνα µε την επικρατούσα στη 
βιβλιογραφία άποψη  

Συστήµατα διοίκησης 

ποιότητας (ISO 9001) & 

περιβάλλοντος (ISO 14001) 

Cichowicz (1996); Affisco et al. (1997); Aboulnaga (1998); 

Jackson (1998); Karapetrovic & Willborn (1998a, d); 

Wilkinson & Dale (1999c); Douglas & Glen (2000); Renzi 

& Cappelli (2000); Von Ahsen & Funck (2001); Ofori et al. 

(2002); Tari et al. (2009); Leopoulos et al. (2010) , d) 

Συστήµατα διοίκησης 

ποιότητας (ISO 9001), 

περιβάλλοντος (ISO 14000) 

και υγιεινής και ασφάλειας 

(BS 8800, OHSAS 18001) 

Wilkinson & Dale (1998b, a); Wilkinson & Dale (1999c); 

Griffith (2000); Coelho et al. (2001); Del Brio et al. (2001); 

Scipioni et al. (2001); Karapetrovic (2002b); Wilkinson & 

Dale (2002); Beckmerhagen et al. (2003b); Mackau (2003); 

Mcdonald et al. (2003); Hamid et al. (2004); Hortensius et 

al. (2004); Labodova (2004); Zutshi & Sohal (2005); 

Jorgensen et al. (2006); Khalil & Tariq (2006); Pojasek 

(2006); Szewieczek & Karkoszka (2007); Zeng et al. 

(2007); Griffith & Bhutto (2008, 2009); Badreddine et al. 

(2009) , a) 

 



 38 

Επιπλέον, κυρίως σε µελέτες περιπτώσεων, η έννοια βρίσκει εφαρµογή στην 

ολοκλήρωση προτύπων συστηµάτων διοίκησης (κυρίως ποιότητας, περιβάλλοντος 

και υγιεινής και ασφάλειας) µε άλλες εθνικές/ διεθνείς ή και κλαδικές πρωτοβουλίες 

και φιλοσοφίες όπως: 

• Cleaner production (Zwetsloot, 1995; Freshner & Engelhardt, 2004) 

• EMAS (Weiler et al., 1997; Scipioni et al., 2001; von Ahsen & Funck, 2001; 

Freshner & Engelhardt, 2004; Jorgensen et al., 2006; Rajkovic & Aleksic, 

2009) 

• Responsible care (Weiler et al., 1997; Holdsworth, 2003) 

• Ergonomics (Karapetrovic, 1999; Matias & Coelho, 2002) 

• Total productive maintenance (Bamber et al., 2000), constructability (Shen & 

Walker, 2001) κ.α.  

Τέλος, κοινό τόπο αποτελεί ότι η ολοκλήρωση περιλαµβάνει και τη συµµόρφωση µε 

τις σχετικές απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, των κυβερνητικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων (βλ. ενδεικτικά Griffith, 2000; Wilkinson & Dale, 2002; 

Holdsworth, 2003; Freshner & Engelhardt, 2004; Zutshi & Sohal, 2005; Karapetrovic 

& Casadesus, 2009).  

2.4.3 Επίπεδα και βαθµοί 

Ο όρος  ολοκλήρωση µπορεί να συνεπάγεται πολύ διαφορετικές έννοιες για κάθε 

οργανισµό ακόµη κι αν περιορίσει κανείς το πεδίο εφαρµογής της στα πρότυπα 

συστήµατα διοίκησης. Για παράδειγµα, η δηµιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου 

συστηµάτων για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών  

µπορεί να επαρκεί για κάποιο γραφείο κυβερνητικού τοµέα ώστε να το ονοµάσει 

«ολοκληρωµένο πρόγραµµα διασφάλισης ποιότητας και ασφαλείας πληροφοριών» 

παρά το γεγονός ότι το τµήµα της διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών είναι 

ξεχωριστό από το τµήµα διασφάλισης ποιότητας σε αυτό το εγχειρίδιο 

(Beckmerhagen et al., 2003b). Από την άλλη πλευρά, ένας οργανισµός θα µπορούσε 

να έχει εναρµονίσει πλήρως τις δραστηριότητές του µε τις απαιτήσεις των προτύπων 

αλλά να διατηρεί διαφορετικά εγχειρίδια για κάθε επιµέρους σύστηµα διοίκησης. Στο 

πλήρως ολοκληρωµένο σύστηµα σύµφωνα µε τους Karapetrovic & Willborn (1998c) 

τα επιµέρους µερικά συστήµατα διοίκησης έχουν χάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά 

τους. Ελλείψει ωστόσο µιας ικανής µεθοδολογίας, είναι δύσκολο να ενταχθούν σε 
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αυτό και άλλες όψεις της επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως η 

χρηµατοοικονοµική διοίκηση (Karapetrovic, 2002b). Συνεπώς, σε αντίθεση µε τον 

Daling (2007), για τον Karapetrovic (2002b) το IMS δεν µπορεί να είναι το µοναδικό 

σύστηµα διοίκησης του οργανισµού, αλλά αποτελεί υποσύνολό του (Karapetrovic & 

Willborn, 1998c).  

Παρά το γεγονός ότι, η δηµιουργία ενός πλήρως ολοκληρωµένου, ή ολικού 

συστήµατος διοίκησης που να εµπεριέχει όλα τα µερικά συστήµατα διοίκησης είναι ο 

απόλυτος στόχος κάθε προσπάθειας ολοκλήρωσης, οι  περισσότεροι οργανισµοί 

ακολουθούν µια σταδιακή πορεία προς την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής 

τους και κάποιοι από αυτούς είναι πιθανό να µην στοχεύουν στην πλήρη ολοκλήρωσή 

τους (Beckmerhagen et al., 2003c). Είναι προφανές συνεπώς, ότι η έννοια της 

ολοκλήρωσης συνοδεύεται από κάποιο βαθµό (ή επίπεδο ωριµότητας), ο  οποίος 

καθορίζει τόσο τη σχέση του ολοκληρωµένου συστήµατος µε τον οργανισµό, όσο και 

τα επιµέρους χαρακτηριστικά του. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα επίπεδα 

ολοκλήρωσης τα οποία κυµαίνονται από την ολοκλήρωση ενός συστήµατος 

διοίκησης σε όλες τις λειτουργίες του οργανισµού (Iliescu, 1998) ως την πλήρη 

ολοκλήρωση των µερικών συστηµάτων διοίκησης στο σύστηµα διοίκησης του 

οργανισµού (Seghezzi, 1997). Εντούτοις, πολλές από τις βιβλιογραφικές αναφορές οι 

οποίες χαρακτηρίζονται ως επίπεδα ή βαθµοί ολοκλήρωσης, ακόµη και αν θεωρηθεί 

ότι η ύπαρξη ξεχωριστών συστηµάτων διοίκησης αντιστοιχεί σε µηδενική 

ολοκλήρωση, δεν αφορούν στην πραγµατικότητα επίπεδα τα οποία µπορούν να 

επιτευχθούν διαδοχικά κατά αντιστοιχία µε τα επίπεδα ωριµότητας, αλλά 

εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης. Παράλληλα, 

διάφοροι ερευνητές προβλέπουν διαφορετικούς βαθµούς ολοκλήρωσης ανά επίπεδο 

διοικητικής ιεραρχίας του οργανισµού. Ακολούθως, εξετάζονται: 

• Τα επίπεδα/ βαθµοί ολοκλήρωσης 

• Ο βαθµός ολοκλήρωσης ανά επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας 

Επίπεδα/ βαθµοί ολοκλήρωσης 

Ο Seghezzi (1997) αναγνωρίζει τρία διακριτά επίπεδα ολοκλήρωσης ή τρεις 

εναλλακτικές προσεγγίσεις για την υιοθέτηση των συστηµάτων διοίκησης: α) την 

προσθήκη (addition), β) τη συγχώνευση (merger) και γ ) την ολοκλήρωση 

(integration). 
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• Προσθήκη (Addition), τα διάφορα µερικά συστήµατα διοίκησης διατηρούνται 

διακριτά και περιγράφονται σε διαφορετικά έγγραφα. Εντούτοις, επιµέρους 

στοιχεία των συστηµάτων καθίστανται συγκρίσιµα µε τη δηµιουργία πινάκων 

συσχέτισης κοινών στοιχείων, ενώ τα αντικρουόµενα στοιχεία των µερικών 

συστηµάτων εντοπίζονται και διορθώνονται. 

• Συγχώνευση (Merger) δηµιουργείται ένα συνολικό σύστηµα διοίκησης, του 

οποίου ό µως τα µερικά συστήµατα παραµένουν διακριτά. Το συνολικό 

σύστηµα διοίκησης είναι απολύτως ολοκληρωµένο σε λειτουργικό επίπεδο 

(επίπεδο οδηγιών εργασίας) και µερικώς4 ολοκληρωµένο σε επίπεδο µέσης 

διοίκησης (επίπεδο διαδικασιών) και ανώτατης διοίκησης (εγχειρίδιο 

συστήµατος). 

• Ολοκλήρωση (Integration), επιλέγεται ή αναπτύσσεται έ να γενικευµένο 

σύστηµα το οποίο µπορεί να υποστηρίξει και να εµπεριέχει όλα τα µερικά 

συστήµατα διοίκησης κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία του εγχειρήµατος 

έγκειται αφενός στο γεγονός ότι τα διάφορα µερικά συστήµατα έχουν 

διαφορετική δοµή και περιεχόµενο και αφετέρου στη δυσκολία εύρεσης µιας 

γενικευµένης φιλοσοφίας διοίκησης η οποία να µπορεί να τα υποστηρίξει. 

O Aboulnaga (1998) υποστηρίζει ότι πρέπει να θεωρηθούν τρεις καταστάσεις των 

συστηµάτων διοίκησης: τα διακριτά συστήµατα, τα συνυπάρχοντα και τα 

ολοκληρωµένα σε ένα σύστηµα, αλλά δεν δίνει στοιχεία για καµία από αυτές.  

Οι Wilkinson & Dale (1999a) ανασκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία (έρευνες και 

µελέτες περιπτώσεων) υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση στην πραγµατικότητα 

λαµβάνει χώρα µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ή σε τέσσερα επίπεδα.  

• Το πρώτο επίπεδο επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση κάθε συστήµατος 

διοίκησης σε κάθε λειτουργία ή δραστηριότητα ή δραστηριότητα του 

οργανισµού. Ως πρώτο βήµα ο  οργανισµός µπορεί να επιτύχει ένα πλήρως 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης ποιότητας αποκτώντας πιστοποίηση του 

συστήµατος διοίκησης ποιότητας κατά ISO 9001/2  για όλο τον οργανισµό 

(company wide registration of ISO 9001/2). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

η εµπλοκή όλων στην ποιότητα και διασφαλίζεται µια καλή βάση για 
                                                
4 Όπου είναι δυνατό τα στοιχεία των επιµέρους συστηµάτων αποτελούν τµήµα του γενικευµένου 
συστήµατος, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατό, διατηρούνται διακριτά. 
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διοίκηση ολικής ποιότητας. Το επίπεδο αυτό θεωρείται απαραίτητο και η 

προσέγγιση αυτή µπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει τους πελάτες και 

τους προµηθευτές.  

• Στο δεύτερο επίπεδο η ολοκλήρωση γίνεται αντιληπτή ως συνδυασµός των 

συστηµάτων µε βάση τους αναγνωρισµένους συνδέσµους (πίνακες 

αντιστοίχησης των απαιτήσεων) µεταξύ των προτύπων.  

• Το τρίτο επίπεδο περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης 

ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας µε άλλα πιστοποιηµένα 

συστήµατα όπως το Investors in People (IiP). Οι αναγνωρισµένοι σύνδεσµοι 

των απαιτήσεων δεν χρησιµοποιούνται, αλλά, για παράδειγµα, µε τη χρήση 

του IiP, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης των τριών προτύπων ικανοποιούνται µε τη 

χρήση ενός ξεχωριστού προτύπου.  

• Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο, τα πιστοποιηµένα και µη πιστοποιηµένα 

συστήµατα ολοκληρώνονται µε το συνολικό σύστηµα διοίκησης, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πραγµατικά ολοκληρωµένου συστήµατος5.  

Σύµφωνα µε τον Hines (2002), υπάρχουν δύο διαφορετικοί βαθµοί ολοκλήρωσης, η 

ευθυγράµµιση και η ολοκλήρωση. Στην ευθυγράµµιση χρησιµοποιούνται οι 

οµοιότητες των προτύπων για τη δόµηση του συστήµατος, οι  διαδικασίες 

διατηρούνται ξεχωριστές αλλά εντάσσονται σε ένα ενιαίο εγχειρίδιο. Στην 

ολοκλήρωση, οι  διαδικασίες και οι  οδηγίες εργασίας είναι πλήρως ολοκληρωµένες, 

ενώ χρησιµοποιούνται αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας µε εστίαση στην 

ικανοποίηση εργαζοµένων και πελατών και στη συνεχή βελτίωση. 

Ο Kirkby (2002) αναγνωρίζει τρία επίπεδα ολοκλήρωσης: 

1. Διακριτά συστήµατα, καλύπτουν τις δικές τους λειτουργικές περιοχές για 

κάθε οµάδα απαιτήσεων 

2. Ευθυγραµµισµένα συστήµατα, κάνουν χρήση των οµοιοτήτων των προτύπων 

και τα κοινά τους στοιχεία (π.χ. διοικητική ανασκόπηση και επιθεώρηση) 

διαχειρίζονται µέσω του ίδιου συστήµατος, και 

3. Ολοκληρωµένα συστήµατα, όλα τα πρότυπα συνδυάζονται σε ένα κοινό 

σύστηµα διοίκησης  
                                                
5 Κανένας από τους οργανισµούς που αναφέρονται στη βιβλιογραφία δεν φαίνεται να υιοθετεί αυτή τη 
συνολική προσέγγιση (Wilkinson & Dale, 1999a). 
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O Karapetrovic (2002b) υποστηρίζει ότι ένας οργανισµός µπορεί να προχωρήσει στην 

ολοκλήρωση σε τρία επίπεδα/ στάδια: 1) ολοκλήρωση τεκµηρίωσης, 2) 

ευθυγράµµιση κύριων διεργασιών, στόχων και πόρων και 3) δηµιουργία ενός 

πλήρους συστήµατος και παραθέτει κάποια στοιχεία για καθένα από αυτά.  

1. Το επίπεδο της ολοκλήρωσης της τεκµηρίωσης περιλαµβάνει τη δηµιουργία 

ενός ολοκληρωµένου εγχειριδίου συστηµάτων και διακριτές διαδικασίες για 

κάθε µερικό σύστηµα διοίκησης. H ολοκλήρωση των διαδικασιών µπορεί να 

κυµαίνεται µεταξύ πλήρως διακριτών εγγράφων για κάθε σύστηµα ως την 

πλήρη συγχώνευσή τ ους µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ο µάδας 

πραγµατικά γενικευµένων διαδικασιών. Πλήρης ολοκλήρωση θα πρέπει 

επίσης να πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο οδηγιών εργασίας και αρχείων. 

Εντούτοις, η διατήρηση κάποιων διακριτών αρχείων µπορεί να είναι 

απαραίτητη.  

2. Το δεύτερο στάδιο/ επίπεδο περιλαµβάνει την ευθυγράµµιση της χρήσης των 

κύριων διεργασιών µέσω της ολοκλήρωσης του προγραµµατισµού, του 

σχεδιασµού, της υλοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων κατακόρυφα µεταξύ 

των συστηµάτων διοίκησης. Στο στάδιο αυτό συνδέονται οι ειδικοί 

λειτουργικοί στόχοι µε τη χρήση των ανθρώπινων, των χρηµατοοικονοµικών 

και των υλικών πόρων.  

3. Το τελευταίο στάδιο/ επίπεδο της ολοκλήρωσης σύµφωνα µε τον 

Karapetrovic (2002b) είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων και 

κοινωνικής λογοδοσίας. Η ολοκλήρωση σε αυτό το ολικό σύστηµα και άλλων 

όψεων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως η χρηµατοοικονοµική 

διοίκηση ή η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, ωστόσο πιθανώς να απαιτεί µια 

µεθοδολογία η οποία τουλάχιστον για την ώρα δεν υπάρχει (Karapetrovic, 

2002b).  

Τρία επίπεδα ή βαθµούς ολοκλήρωσης αναγνωρίζουν και οι  Beckmerhangen et al. 

(2003c): α) την εναρµόνιση, β) τη συνεργασία και γ) τη συγχώνευση. Η εναρµόνιση 

και ο  συντονισµός της τεκµηρίωσης είναι το πρώτο επίπεδο της ολοκλήρωσης. Το 

δεύτερο επίπεδο της ολοκλήρωσης, συνεργασία, περιλαµβάνει τη διεύρυνση του 

πεδίου εφαρµογής και την ενίσχυση του συνδυασµένου συστήµατος µέσω 

ολοκληρωµένων επιθεωρήσεων και ολοκληρωµένης διαχείρισης πόρων. Τέλος, στο 
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ανώτατο επίπεδο, συγχώνευση, τα συστήµατα διοίκησης συγχωνεύονται σε ένα νέο 

και περιεκτικό ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης. 

Οι Jorgensen et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η αύξηση της συµβατότητας των 

προτύπων (λόγω των αναθεωρηµένων εκδόσεών τους) είναι µόλις ένα µικρό βήµα 

προς το ολοκληρωµένο σύστηµα και απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος είναι η κατανόηση των γενικευµένων διεργασιών 

και λειτουργιών του κύκλου διοίκησης, PDCA. Αναγνωρίζουν λοιπόν, τρία επίπεδα 

ολοκλήρωσης: α) ανταπόκριση (correspondance), β) γενικευµένο (generic), και γ) 

ολοκλήρωση (integration) καθένα µε τα δικά του οφέλη (Jorgensen et al., 2006).  

• Στο πρώτο επίπεδο, αντιστοιχία, χρησιµοποιούνται πλέγµατα συσχέτισης 

µεταξύ των παράλληλων συστηµάτων και ίσως ένα κοινό εγχειρίδιο 

συστηµάτων. Τα παράλληλα συστήµατα καθίστανται συµβατά µεταξύ τους 

και χαρακτηρίζονται από εσωτερικό συντονισµό. Τα οφέλη του επιπέδου 

αυτού σχετίζονται µε τη µείωση των διοικητικών προβληµάτων, τη µείωση 

της γραφειοκρατίας, του όγκου της τεκµηρίωσης και των αρχείων εξαιτίας του 

καλύτερου συντονισµού (Jorgensen, 2008).  

• Το δεύτερο επίπεδο, συντονισµός, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη των 

γενικευµένων διεργασιών της πολιτικής, του σχεδιασµού, της υλοποίησης, του 

ελέγχου, των διορθωτικών ενεργειών και της διοικητικής ανασκόπησης, µε 

εστίαση στις λειτουργίες του κύκλου διοίκησης. Τα συστήµατα είναι 

συντονισµένα και σε συµφωνία (Jorgensen et al., 2006). Oφέλη της επίτευξης 

του επιπέδου αυτού είναι η εστίαση στην αλληλεπίδραση και τη συνέργεια 

των διαφόρων λειτουργικών όψεων, η θέσπιση συντονισµένων και 

ισορροπηµένων στόχων και ο  ενιαίος καθορισµός της οργάνωσης και των 

αρµοδιοτήτων (Jorgensen, 2008) µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τον οργανισµό (Jorgensen et al., 2006). 

• Το τρίτο επίπεδο, ολοκλήρωση, εστιάζει στη δηµιουργία µιας κουλτούρας 

µάθησης, τη συνεχή βελτίωση επιδόσεων και τη συµµετοχή των 

εµπλεκοµένων σε σχέση µε τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Για 

την επίτευξη του επιπέδου αυτού απαιτείται εστίαση στη δηµιουργία 

συνέργειας µεταξύ της εστιασµένης στον πελάτη ποιότητας, της 

προσανατολισµένης στο προϊόν διαχείρισης περιβάλλοντος και της εταιρικής 
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κοινωνικής ευθύνης (Jorgensen, 2008). Όφελος της επίτευξης του τρίτου 

επιπέδου ολοκλήρωσης αποτελεί η πρόοδος του οργανισµού προς την 

εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη (Jorgensen et al., 

2006).  

Ο Pojasek (2006) παρουσιάζει ως επίπεδα ολοκλήρωσης τα τέσσερα στάδια προς την 

πλήρη ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης του Βρετανικού Οργανισµού 

Τυποποίησης (BSI):  

1ο στάδιο: Συνδυασµένα (combined), διακριτά συστήµατα διοίκησης που 

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα 

2ο στάδιο: Ολοκληρώσιµα (integratable), έχουν αναγνωριστεί τα κοινά 

στοιχεία των συστηµάτων διοίκησης 

3ο στάδιο: Προς ολοκλήρωση (integrating), τα κοινά στοιχεία που έχουν 

αναγνωριστεί ολοκληρώνονται (δηλαδή συνδυάζονται)  

4ο στάδιο: Ολοκληρωµένα (integrated), υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο 

ρυθµίζει όλα τα κοινά στοιχεία.  

Σύµφωνα συνεπώς µε το Βρετανικό Οργανισµό Τυποποίησης (BSI), η δηµιουργία 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος σχετίζεται µε την ολοκλήρωση µόνο των κοινών 

στοιχείων των προτύπων και (κατά συνέπεια) των συστηµάτων διοίκησης.  

Ο πιο πλήρης ορισµός επιπέδων/ βαθµών ολοκλήρωσης που εντοπίζεται στη 

βιβλιογραφία προέρχεται από τους Asif et al. (2010b), οι  οποίοι αναγνωρίζουν τρεις 

βαθµούς ολοκλήρωσης ανά επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας (στρατηγικό, διοικητικό 

και λειτουργικό):  α) τη µηδενική ολοκλήρωση, β) τη µερική ολοκλήρωση και γ) την 

πλήρη ολοκλήρωση. 

α) Μηδενική ολοκλήρωση: διακριτές πολιτικές, στόχοι και προγράµµατα µη 

ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους ούτε και µε τη λειτουργία (στρατηγικό 

επίπεδο), τα διοικητικά στελέχη δεν αλληλεπιδρούν και δε συνεργάζονται 

µεταξύ τους, ο ι διαδικασίες είναι διαφορετικές για κάθε τµήµα, οι 

µεµονωµένες λειτουργίες θεωρούνται αρµοδιότητα διαφορετικών τµηµάτων, 

και διεξάγονται ξεχωριστές επιθεωρήσεις για κάθε λειτουργία (διοικητικό 

επίπεδο), διακριτά αρχεία, οδηγίες εργασίες, λίστες ελέγχου και έγγραφα 
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δεδοµένων για τις διάφορες λειτουργικές εκροές ή για τις διάφορες όψεις των 

διεργασιών (λειτουργικό επίπεδο). 

β) Μερική ολοκλήρωση: ευθυγραµµισµένες σε κάποιο βαθµό πολιτικές, 

στόχοι και προγράµµατα (στρατηγικό επίπεδο), τα διοικητικά στελέχη 

αλληλεπιδρούν και  συνεργάζονται µεταξύ τους σε κάποιο βαθµό, και έχουν 

συνδυασµένες σε κάποιο βαθµό αρµοδιότητες, οι  αναφορές των 

επιθεωρήσεων και των διορθωτικών ενεργειών  είναι µερικώς ολοκληρωµένες 

(διοικητικό επίπεδο), µερικώς ολοκληρωµένα αρχεία, οδηγίες εργασίες, λίστες 

ελέγχου και έγγραφα δεδοµένων για τις διάφορες λειτουργικές εκροές ή για 

τις διάφορες όψεις των διεργασιών (λειτουργικό επίπεδο). 

γ) Πλήρης ολοκλήρωση: µία ολοκληρωµένη πολιτική, πλήρης ευθυγράµµιση 

µεταξύ πολιτικής, στόχων και προγραµµάτων προσανατολισµένη στην 

επίτευξη των απαιτήσεων των εµπλεκοµένων (στρατηγικό επίπεδο), τα 

διοικητικά στελέχη αλληλεπιδρούν και  συνεργάζονται µεταξύ τους και έχουν 

συνδυασµένες αρµοδιότητες για διάφορες λειτουργίες, υπάρχει ενιαίο 

εγχειρίδιο και διαδικασίες λειτουργίας, διεξάγονται ολοκληρωµένες 

επιθεωρήσεις (διοικητικό επίπεδο), πλήρως ολοκληρωµένα αρχεία, οδηγίες 

εργασίες, λίστες ελέγχου και έγγραφα δεδοµένων, οι  διάφορες όψεις των 

διεργασιών εξετάζονται µε ενιαίο ως προς τις διάφορες λειτουργικές εκροές 

τρόπο (λειτουργικό επίπεδο). 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα επίπεδα/ βαθµοί ολοκλήρωσης που 

έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Πίνακας 2), ενώ στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η 

αντιστοιχία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων ολοκλήρωσης που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία (από το µηδενικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε διακριτά συστήµατα 

διοίκησης µέχρι το τρίτο επίπεδο που αντιστοιχεί σε πλήρη ολοκλήρωση). 
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Πίνακας 2: Επίπεδα ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Seghezzi (1997) τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Προσθήκη: τα µερικά συστήµατα διοίκησης διατηρούνται ξεχωριστά και περιγράφονται σε διαφορετικά έγγραφα 
2. Συγχώνευση: τα επιµέρους συστήµατα ολοκληρώνονται µερικώς (πλήρης ολοκλήρωση οδηγιών εργασίας, 
µετρική ολοκλήρωση διαδικασιών λειτουργίας και εγχειριδίου). 
3. Ολοκλήρωση: ένταξη των µερικών συστηµάτων σε ένα γενικευµένο µοντέλο διοίκησης 

Aboulnaga 
(1998) 

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Ξεχωριστά/ ανεξάρτητα συστήµατα διοίκησης 
2. Συστήµατα που συνυπάρχουν  
3. Ολοκληρωµένα ως ένα σύστηµα 

Wilkinson & 
Dale (1999a) 

τέσσερα επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Ολοκλήρωση πρότυπου συστήµατος διοίκησης σε κάθε λειτουργία και δραστηριότητα του οργανισµού  
2. Αναγνώριση αντιστοιχιών των απαιτήσεων των προτύπων και συνδυασµός συστηµάτων  
3. Ολοκλήρωση των πρότυπων συστηµάτων διοίκησης (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας) µε τα 
υπάρχοντα πιστοποιηµένα συστήµατα µέσω της χρήσης άλλων προτύπων για κοινές απαιτήσεις (π.χ. IiP για τις 
απαιτήσεις εκπαίδευσης)  
4. Ολοκλήρωση πιστοποιηµένων και µη συστηµάτων µε το συνολικό σύστηµα διοίκησης του οργανισµού  

Hines, 2002, 
cited in 
Jorgensen et al. 
(2006) 

δύο επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Ευθυγράµµιση: χρήση των οµοιοτήτων των προτύπων για τη δόµηση του συστήµατος, διακριτές διαδικασίες 
λειτουργίας που εντάσσονται στο ίδιο εγχειρίδιο. 
2. Ολοκλήρωση: πλήρης ολοκλήρωση διαδικασιών και οδηγιών εργασίας. Προσέγγιση Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας µε εστίαση στους εργαζοµένους, τους πελάτες και στη συνεχή βελτίωση. 

Kirkby, 2002, 
cited in 
Bernardo et al. 
(2009) 

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Διακριτά συστήµατα διοίκησης για κάθε οµάδα απαιτήσεων 
2. Ευθυγραµµισµένα συστήµατα διοίκησης, τα κοινά στοιχεία των προτύπων διαχειρίζονται µέσα από το ίδιο 
σύστηµα 
3. Ολοκληρωµένα συστήµατα διοίκησης, συνδυασµός όλων των προτύπων σε ένα κοινό σύστηµα διοίκησης 

Karapetrovic 
(2002b) 

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Συγχώνευση τεκµηρίωσης 
2. Ευθυγράµµιση διεργασιών, στόχων και πόρων 
3. Ολοκλήρωση όλων των τµηµάτων των συστηµάτων διοίκησης σε ένα µοναδικό σύστηµα διοίκησης. 

Beckmerhagen 
et al. (2003b) 

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Εναρµόνιση: µερική εναρµόνιση συστηµάτων διοίκησης και συντονισµός της τεκµηρίωσης  
2. Συνεργασία: ενίσχυση συντονισµένου συστήµατος µε χρήση ολοκληρωµένων επιθεωρήσεων και ολοκληρωµένης 
διαχείρισης πόρων  
3. Συγχώνευση: πλήρης συγχώνευση συστηµάτων διοίκησης σε ένα νέο και περιεκτικό ολοκληρωµένο σύστηµα 
διοίκησης 
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Karapetrovic 
(2003) 

δύο επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Μερική ολοκλήρωση, από την απλή συνεργασία ως την ευθυγράµµιση και εναρµόνιση των στόχων, των 
διεργασιών και των πόρων των ξεχωριστών συστηµάτων διοίκησης 
2. Ολική ολοκλήρωση, τα επιµέρους συστήµατα διοίκησης χάνουν την ξεχωριστή ταυτότητά τους και γίνονται ένα 
πολλαπλό σύστηµα.  

Joregensen et al. 
(2006); 
Jorgensen (2008)  

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Αντιστοιχία: αυξηµένη συµβατότητα µε πλέγµατα συσχέτισης µεταξύ των παράλληλων συστηµάτων 
2. Συντονισµός: γενικευµένες διεργασίες µε εστίαση στις λειτουργίες του κύκλου διοίκησης. 
3. Ολοκλήρωση: οργανωσιακή κουλτούρα µάθησης και συνεχών βελτιώσεων της επίδοσης και εµπλοκή των 
εµπλεκοµένων σε σχέση µε τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις.  

BSI, cited in 
Pojasek (2006) 

τέσσερα επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Συνδυασµένα: διακριτά συστήµατα διοίκησης  
2. Ολοκληρώσιµα: αναγνώριση κοινών στοιχείων προτύπων συστηµάτων διοίκησης 
3. Προς ολοκλήρωση: ολοκλήρωση κοινών στοιχείων προτύπων συστηµάτων διοίκησης  
4. Ολοκληρωµένα: υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο ρυθµίζει όλα τα κοινά στοιχεία  

Asif et al. 
(2010b) 

τρία επίπεδα 
ολοκλήρωσης 

1. Μηδενική ολοκλήρωση, ξεχωριστά/ ανεξάρτητα συστήµατα διοίκησης 
2. Μερική ολοκλήρωση,  ευθυγράµµιση σε κάποιο βαθµό πολιτικής,  
3. Πλήρης ολοκλήρωση, µία ενιαία πολιτική, πλήρης ευθυγράµµιση στόχων, προγραµµάτων, ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων και πλήρης ολοκλήρωση διαδικασιών, οδηγιών και εγγράφων δεδοµένων 
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Σχήµα 7: Αντιστοιχία των διαφορετικών επιπέδων ολοκλήρωσης που προβλέπονται στη βιβλιογραφία (προσαρµοσµένο από Bernardo et al., 2009).  
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Βαθµός ολοκλήρωσης ανά επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας 

Ένα επιπλέον ζήτηµα που σχετίζεται µε το βαθµό και τα επίπεδα ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων διοίκησης αφορά τo βαθµό ολοκλήρωσης ανά διοικητικό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τους Karapetrovic (Karapetrovic, 2002a, c), Beckmerhagen et al. 

(2003b), και Jonker and Karapetrovic (2004), η ολοκλήρωση πρέπει να είναι πλήρης 

σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης και σε λειτουργικό επίπεδο. Αυτό συµβαίνει επειδή η 

ανώτατη διοίκηση ενδιαφέρεται για την συνολική επίδοση του οργανισµού και όχι 

απαραίτητα για τη λειτουργία των µεµονωµένων συστηµάτων (Beckmerhagen et al., 

2003b). Συνεπώς το σύστηµα θα πρέπει να είναι πλήρως ολοκληρωµένο προς την 

επίτευξη συνολικών πολιτικών και στόχων (Karapetrovic, 2002b). Αντίστοιχα, 

πλήρης συγχώνευση απαιτείται σε επίπεδο µεµονωµένων εργασιών λειτουργίας. 

Παρά το γεγονός ότι οι  εργασίες περιέχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή όψεις 

ποιότητας, περιβάλλοντος ή υγιεινής και ασφάλειας σε αυτό το επίπεδο, τόσο το 

προϊόν όσο και η λειτουργία είναι φυσικές οντότητες που απαιτούν την πραγµάτωση 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος. Συνεπώς, τα µερικά συστήµατα διοίκησης και η 

σχετική τεκµηρίωση (π.χ. οδηγίες εργασίας και αρχεία) θα είναι πλήρως 

συγχωνευµένα σε αυτό το επίπεδο. Αντίθετα σε επίπεδο µέσης διοίκησης τα 

συστήµατα µπορούν είναι διακριτά. Η µέση διοίκηση κάθε οργανισµού ασχολείται µε 

την επίδοση σε καθέναν από τους τοµείς ποιότητας, περιβάλλοντος, 

χρηµατοοικονοµικών κ.λπ. και συνεπώς µπορεί να είναι απαραίτητο κάποιες 

αρµοδιότητες να διατηρηθούν διακριτές ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις κάθε 

συστήµατος διοίκησης (Beckmerhagen et al., 2003b). Ωστόσο, τα επιµέρους 

συστήµατα διοίκησης θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα, εναρµονισµένα και 

εντελώς συµβατά µεταξύ τους (Karapetrovic, 2002b).  

Οι Renzi & Capelli (2000) υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση σε επίπεδο ανώτατης 

διοίκησης πρέπει να είναι πλήρης γιατί η στρατηγική είναι η ίδια, σε επίπεδο µέσης 

διοίκησης, µέτρια γιατί απαιτούνται τεχνικές ικανότητες και σε λειτουργικό επίπεδο, 

πλήρης επειδή οι  εργαζόµενοι δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτα για τα συστήµατα 

διοίκησης.. 

Αντιθέτως, ο  Seghezzi (1997) υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση θα είναι πλήρης σε 

λειτουργικό επίπεδο (επίπεδο οδηγιών εργασίας) και µερική σε επίπεδο µέσης 
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διοίκησης (επίπεδο διαδικασιών) και ανώτατης διοίκησης (επίπεδο εγχειριδίου 

συστήµατος).  

Τέλος, οι Asif et al. (2010b) αναγνωρίζουν διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, επειδή η 

φύση των θεµάτων ολοκλήρωσης (Pun et al., 1999) είναι διαφορετική σε στρατηγικό, 

διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο. Το στρατηγικό επίπεδο αφορά τον 

ολοκληρωµένο προγραµµατισµό και την αξιοποίηση πόρων, το διοικητικό αφορά το 

σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και την παρακολούθηση της 

εφαρµογής του, ενώ το λειτουργικό την καθαυτό εκτέλεση των εργασιών. Εντούτοις, 

σε αντίθεση µε τις παραπάνω αναφορές, ορίζουν επίσης τρεις βαθµούς ολοκλήρωσης 

για κάθε επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας.  

Χρήσιµες πληροφορίες σε σχέση µε το βαθµό ή τα επίπεδα ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων διοίκησης προκύπτουν από τις εµπειρικές έρευνες των Douglas & Glen 

(2000) και των Bernardo et al. (2009).  

Οι Douglas & Glen (2000) µελέτησαν 28 µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Μεγάλης 

Βρετανίας που είχαν πιστοποιήσει το σύστηµα διοίκησης ποιότητας κατά ISO 9001 

και περιβάλλοντος κατά 14001 σε σχέση µε τα τέσσερα επίπεδα ολοκλήρωσης των 

Wilkinson & Dale (1999). Η πλειοψηφία των οργανισµών που εξετάστηκαν είχαν 

επιτύχει το πολύ το 2ο επίπεδο της ολοκλήρωσης. Όλοι οι  οργανισµοί είχαν 

εφαρµόσει το σύστηµα διοίκησης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες τους (Wilkinson 

& Dale, 1999c) και όσοι από αυτούς προχώρησαν σε ολοκλήρωση του συστήµατος 

διοίκησης περιβάλλοντος µε το σύστηµα διοίκησης ποιότητας βασίστηκαν στους 

αναγνωρισµένες αντιστοιχίες µεταξύ των απαιτήσεων των προτύπων (πχ. έλεγχος 

εγγράφων και επιθεωρήσεις).  

Οι Bernardo et al. (2009) πραγµατοποίησαν έρευνα σε 435 επιχειρήσεις 

πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 και 14001 της Καταλονίας, της Βασκικής κοινότητας 

και της Μαδρίτης σχετικά µε το βαθµό στον οποίο ολοκληρώνονται τα συστήµατα 

διοίκησης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, ο  βαθµός ολοκλήρωσης ανά 

διοικητικό επίπεδο δεν διαφέρει σηµαντικά και συνεπώς οι  θεωρητικές προβλέψεις 

για διαφορετικό βαθµό ολοκλήρωσης ανά ιεραρχικό επίπεδο (Renzi & Cappelli, 

2000; Karapetrovic, 2002b; Beckmerhagen et al., 2003b; Jonker & Karapetrovic, 

2004) δεν αποδεικνύονται/ υποστηρίζονται. Από την άλλη πλευρά, οι  οργανισµοί 

φαίνεται να ξεκινούν την ολοκλήρωση από στρατηγικές περιοχές, όπως η πολιτική, οι 
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στόχοι και το εγχειρίδιο του συστήµατος (Bernardo et al., 2009) όπως προβλέπεται 

από τους Karapetrovic & Willborn (1998c), τον Karapetrovic (2002b) και τους 

Jorgensen et al. (2006), σε αντίθεση µε το Seghezzi (1997) που υποστηρίζει ότι η 

ολοκλήρωση ξεκινά από πιο λειτουργικές περιοχές δηλαδή σε επίπεδο οδηγιών 

εργασίας και ακολουθεί η ολοκλήρωση του εγχειριδίου και των διαδικασιών όπου 

αυτό είναι δυνατό.  

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, µεταξύ των διαδικασιών, το µεγαλύτερο βαθµό 

ολοκλήρωσης παρουσιάζουν οι διαδικασίες που σχετίζονται µε τη µέτρηση, ανάλυση 

και βελτίωση του συστήµατος, ενώ οι  διαδικασίες που σχετίζονται µε την 

πραγµάτωση προϊόντος παρουσιάζουν το µικρότερο βαθµό ολοκλήρωσης. Συνεπώς, 

σύµφωνα µε τους Bernardo et al. (2009) τα έγγραφα που αφορούν τις λειτουργικές 

περιοχές των οργανισµών (ανήκουν δηλαδή στην πραγµάτωση προϊόντος) 

ολοκληρώνονται τελευταία, ίσως επειδή η ολοκλήρωσή τους είναι πιο δύσκολη. 

Όσον αφορά, τα επίπεδα ολοκλήρωσης τα οποία επιτυγχάνουν οι  οργανισµοί, οι 

Bernardo et al. (2009) συµπεραίνουν ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι γενικά 

σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές προβλέψεις, εντούτοις δεν είναι δυνατή η απόλυτη 

συσχέτιση ειδικά µε τα επίπεδα µερικής ολοκλήρωσης (επίπεδα 1 και 2). 

2.4.4 Ορισµός ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης 

Με βάση τα στοιχεία της βιβλιογραφίας που παρατέθηκαν γίνεται εµφανές ότι 

ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η έννοια της ολοκλήρωσης συνδέεται 

µε διάφορες έννοιες και αρχές, όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας και άλλες 

εθελοντικές ή µη πρωτοβουλίες. Αποτελεί κοινό τόπο ωστόσο, ότι η ολοκλήρωση 

σχετίζεται κυρίως µε τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης. Στα πλαίσια των πρότυπων 

συστηµάτων διοίκησης, η ολοκλήρωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα ή 

βαθµούς ωριµότητας που κυµαίνονται από µηδενική ολοκλήρωση (διακριτά 

συστήµατα διοίκησης) ως και πλήρη ολοκλήρωση (δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης). Οι υφιστάµενοι ορισµοί, δεν αποδίδουν στην έννοια της 

ολοκλήρωσης συγκεκριµένο αντικείµενο, καθώς τη συνδέουν µε τις έννοιες της 

αξιοποίησης, της ευθυγράµµισης, της εναρµόνισης, της σύνδεσης και του 

συνδυασµού. Επιπλέον, δεν καλύπτουν το εύρος των στοιχείων και των εννοιών που 

σχετίζονται µε αυτή. Είναι συνεπώς απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένας νέος όρος, µε 
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συγκεκριµένο αντικείµενο, ο  οποίος θα µπορεί να συµπεριλάβει εκτός από τα 

πρότυπα συστήµατα διοίκησης και οποιαδήποτε αρχή, απαίτηση ή φιλοσοφία 

διοίκησης µε την οποία επιθυµεί να συµµορφώνεται ένας οργανισµός, η ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης.  

Ως ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης ορίζεται η διεργασία της ενσωµάτωσης στη 

λειτουργία του οργανισµού οποιασδήποτε απαίτησης, φιλοσοφίας διοίκησης, 

εταιρικής φιλοσοφίας, αρχής, κανονισµού ή προτύπου επιθυµεί ή οφείλει να 

υιοθετήσει ο οργανισµός.  

Η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µπορεί να αφορά και να περιλαµβάνει: 

• οποιαδήποτε κλαδική/ τοπική/ εθνική/ διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία ή 

κατευθυντήρια οδηγία 

• οποιαδήποτε απαίτηση υποχρεωτικής συµµόρφωσης από την τοπική/ εθνική/ 

διεθνή νοµοθεσία  

• οποιαδήποτε απαίτηση εµπλεκόµενου (πελάτες, κοινωνία, εργαζόµενοι, 

µέτοχοι, προµηθευτές κ.λπ.) επιθυµεί να ικανοποιήσει ο  οργανισµός στα 

πλαίσια του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Παρότι, στόχος της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης είναι η δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, το µεγαλύτερο τµήµα της σχετικής 

βιβλιογραφίας πραγµατεύεται το συνδυασµό επιµέρους απαιτήσεων/ στοιχείων των 

προτύπων των συστηµάτων διοίκησης. Ο συνδυασµός των απαιτήσεων των 

προτύπων των συστηµάτων διοίκησης, ορίζεται ως αναµόρφωση προτύπων. Σκοπός 

της αναµόρφωσης προτύπων είναι η δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου που 

περιλαµβάνει όλες τις απαιτήσεις τις επιµέρους απαιτήσεις των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης, ή ενός υπο- προτύπου που αφορά µόνο τις γενικευµένες 

απαιτήσεις τους. 

Ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης 

Στόχος της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και υπό προϋποθέσεις αποτέλεσµά 

της είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µέσω του οποίου 

ελέγχεται συνολικά η λειτουργία του οργανισµού. Όπως συµβαίνει και µε την 

υιοθέτηση ενός προτύπου συστήµατος διοίκησης, η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης ενέχει τον κίνδυνο να δηµιουργήσει ένα παράλληλο µε τις δραστηριότητες 
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του οργανισµού σύστηµα διοίκησης, το οποίο δυσχεραίνει τη λειτουργία του 

οργανισµού επιφέροντας επιπλέον πολυπλοκότητα στη διοίκηση και άσκοπο φόρτο 

εργασίας στο ανθρώπινο δυναµικό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 

του στόχου της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης είναι η τελευταία να σχεδιαστεί 

και να υλοποιηθεί µε τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζει τις 

πραγµατικές δραστηριότητες του οργανισµού. Αυτή ακριβώς είναι και η δυσκολία 

της. 

Σε αντιστοιχία µε τον ορισµό του συστήµατος διοίκησης, το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

1. ενιαίο σχεδιασµό  

2. ενιαία οργάνωση  

3. ενιαία διεύθυνση  

4. ενιαίο έλεγχο  

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο σχεδιασµού το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης 

χαρακτηρίζεται από µία πολιτική που αφορά τη διαχείριση όλων των λειτουργικών 

εκροών τις οποίες επιθυµεί να ελέγξει ο  οργανισµός, η διοίκηση του οργανισµού 

δεσµεύεται για την υλοποίησή της και συµµετέχει ενεργά σε αυτή, παρέχοντας τα 

απαιτούµενα µέσα και πόρους. Η στοχοθέτηση στο ολοκληρωµένο σύστηµα είναι 

ενιαία και λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων λειτουργικών 

εκροών. Οι στόχοι του ολοκληρωµένου συστήµατος είναι συµπληρωµατικοί και όχι 

αντικρουόµενοι. Παραδείγµατος χάριν, για τη βελτίωση της ποιότητας ενός 

προϊόντος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µία διεργασία παραγωγής η οποία να 

χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις αλλά να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και να αποτελεί κίνδυνο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Η διεργασία παραγωγής αυτή δεν µπορεί να αποτελεί επιλογή των προγραµµάτων 

βελτίωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος καθώς δεν λαµβάνει υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις των λειτουργικών εκροών οι  οποίες στη συγκεκριµένη περίπτωση 

χαρακτηρίζονται από αντικρουόµενους στόχους.  

Σε επίπεδο οργάνωσης, η ευθύνη διαχείρισης του ολοκληρωµένου συστήµατος είναι 

κεντρική. Οι ευθύνες και οι  αρµοδιότητες του ολοκληρωµένου συστήµατος 

καθορίζονται µε ενιαίο τρόπο και ανατίθενται µε βάση τις ικανότητες, τις δεξιότητες 

και το πεδίο ενασχόλησης των εργαζοµένων. Για τη στελέχωση του οργανισµού 
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λαµβάνονται υπόψη εκτός των άλλων κριτηρίων του οργανισµού οι  απαιτούµενες 

ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων σε σχέση µε το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης. Η τεκµηρίωση του ολοκληρωµένου συστήµατος είναι ενιαία και σε καµία 

περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται παρωχηµένα έγγραφα. Το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης, µπορεί ν α έχει ένα ενιαίο εγχειρίδιο εφόσον κρίνεται απαραίτητο ή και 

περισσότερα αναλόγως. Επειδή το εγχειρίδιο δεν αποτελεί απόρρητο έγγραφο, ένα 

ενιαίο εγχειρίδιο µπορεί να χρησιµεύσει για λόγους εκπαίδευσης ή και διαφήµισης. 

Από την άλλη πλευρά, το εγχειρίδιο κάθε συστήµατος αποτυπώνει τη γενική αρχή 

του και είναι πιθανό να πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά εγχειρίδια για κάθε 

λειτουργική εκροή. Οι δραστηριότητες του οργανισµού αποτυπώνονται σε ενιαίες 

διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες εργασίας οι  οποίες περιλαµβάνουν τις ενέργειες 

και τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται σε κάθε εργασία ανεξαρτήτως 

λειτουργικής εκροής που αφορούν. Όσον αφορά τα έγγραφα, τα έντυπα και τα αρχεία 

του συστήµατος, αυτά έχουν κοινή τυποποίηση και διαχειρίζονται και ελέγχονται µε 

ενιαίο τρόπο. 

Σε επίπεδο διεύθυνσης το ολοκληρωµένο σύστηµα χαρακτηρίζεται από ενιαία 

λειτουργία βάσει κοινών διαδικασιών. Η εκπαίδευση των εργαζοµένων γίνεται µε 

ενιαίο τρόπο και λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων λειτουργικών 

εκροών τόσο κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων όσο και κατά την αξιολόγηση 

της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία στο εσωτερικό του οργανισµού πραγµατοποιείται 

τόσο κατακόρυφα µε βάση τις προκαθορισµένες γραµµές εξουσίας, όσο και οριζόντια 

στα πλαίσια της διαλειτουργικής συνεργασίας για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Όσον αφορά την επικοινωνία µε τους 

διάφορους εµπλεκόµενους στο εξωτερικό του οργανισµού, αυτή γίνεται µέσα από τις 

καθορισµένες δοµές. Ο αρµόδιος για ζητήµατα εξωτερικής επικοινωνίας θα πρέπει να 

έχει τόσο τη γνώση και ενηµέρωση για τα ζητήµατα που αφορούν το ολοκληρωµένο 

σύστηµα, όσο και τη θέση εκείνη στη διοικητική ιεραρχία που να του επιτρέπει να 

απαντά αλλά και να δεσµεύει τον οργανισµό για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του.  

Τέλος, σε επίπεδο ελέγχου, το ολοκληρωµένο σύστηµα χαρακτηρίζεται από ενιαίο 

έλεγχο. Ο έλεγχος των επιµέρους δραστηριοτήτων του πραγµατοποιείται 

λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για έλεγχο κάθε λειτουργικής εκροής, όπως 

αποτυπώνονται στις ενιαίες διαδικασίες λειτουργίας και τις οδηγίες εργασίας. Οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις του ολοκληρωµένου συστήµατος είναι ενιαίες και αφορούν 
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την καταλληλότητα και την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών του ολοκληρωµένου 

συστήµατος.  Στη διοικητική ανασκόπηση ελέγχεται η καταλληλότητα, επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου συστήµατος ως προς το σύνολο των 

επιθυµητών εκροών. Παράλληλα, οι  ενέργειες άρσης συνεπειών, οι  διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες αφορούν το σύνολο των επιθυµητών λειτουργικών εκροών και 

είναι ενιαίες επιτρέποντας έτσι τη βελτίωση του ολοκληρωµένου συστήµατος 

θεωρώντας πάντα τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων λειτουργικών εκροών. 

Συνοψίζοντας, το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης επιτρέπει τη λήψη 

πολυπαρογοντικών αποφάσεων, οι  οποίες βασίζονται σε αντικειµενικά στοιχεία τα 

οποία αφορούν όλες τις υπό- έλεγχο λειτουργικές εκροές. Με αυτό τον τρόπο, 

καθίσταται δυνατή η συνεχής βελτίωση όλου του οργανισµού αφού αποφεύγεται η 

πιθανότητα θέσπισης αντικρουόµενων στόχων οι οποίοι αναπόφευκτα θα οδηγούσαν 

σε µεµονωµένες δράσεις που θα ήταν ευνοϊκές για µία συγκεκριµένη λειτουργική 

εκροή και δυσµενείς για κάποια άλλη, δηµιουργώντας έτσι σηµαντικές 

δυσλειτουργίες στον οργανισµό. Επιπλέον, µέσω του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου και πόρων που απαιτείται από την 

εφαρµογή διακριτών συστηµάτων διοίκησης τα οποία χαρακτηρίζονται από 

πολλαπλασιασµό της καταβαλλόµενης προσπάθειας παραδείγµατος χάρη µέσω 

διακριτών επιθεωρήσεων, διακριτών συστηµάτων τεκµηρίωσης και διακριτών 

διοικητικών ανασκοπήσεων. Τέλος, σε επίπεδο καθηµερινής λειτουργίας, µέσω του 

ολοκληρωµένου συστήµατος οι  επιχειρηµατικές δραστηριότητες διαχειρίζονται µε 

τον ενιαίο τρόπο που αρµόζει στη φυσική τους υπόσταση, αφού κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα είναι δυνατό να εµπίπτει στα όρια διαφόρων λειτουργικών εκροών. 

 

2.5 Σύνοψη 

Η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης ήρθε στο προσκήνιο τη δεκαετία 

του ’90 µε την έκδοση του προτύπου συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης ISO 

14001 (1996), ως πρόταση για ενιαία χρήση του µε το πρότυπο συστήµατος 

διοίκησης ποιότητας (ΙSO 9001: 1994). Κύριo σκοπό της σήµερα αποτελεί η κάλυψη 

της αναγνωρισµένης ανάγκης για καλύτερη συνεργασία και συντονισµό µεταξύ της 

διοίκησης των διαφόρων λειτουργικών εκροών (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής 

και ασφάλειας κ.λπ.) µιας επιχείρησης. Για να καταστεί δυνατή η µελέτη της 
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ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης εξετάστηκαν ως κεντρικές έννοιες, η έννοια 

του συστήµατος διοίκησης και η ίδια η έννοια της ολοκλήρωσης. 

Όσον αφορά την έννοια του συστήµατος διοίκησης, έγινε η λογική παραδοχή ότι, ως 

σύνθετη, θα συναποτελείται από την ένωση των χαρακτηριστικών του «συστήµατος» 

και των βασικών λειτουργιών της διοίκησης, τα οποία και παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά. Η εξέταση των υφιστάµενων ορισµών του συστήµατος διοίκησης έδειξε 

ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή στη βιβλιογραφία ένας ορισµός που να πληροί τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, προτάθηκε ένας νέος ορισµός του 

συστήµατος διοίκησης, σύµφωνα µε τον οποίο: 

Σύστηµα διοίκησης είναι το σύνολο των αλληλεπιδρώντων στοιχείων µε 

αντικείµενο το σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, και τον έλεγχο του 

οργανισµού για την επίτευξη  προκαθορισµένων στόχων. 

Σύµφυτη µε την έννοια του συστήµατος είναι η έννοια της διεργασίας. Η διεργασία 

αποτελεί σηµαντική έννοια για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και επειδή 

από τη φύση της ενέχει τα χαρακτηριστικά του συντονισµού και της διαλειτουργικής 

συνεργασίας, ανάγκες που έρχεται να καλύψει και η ίδια η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης. Για το λόγο αυτό, παρουσιάστηκε συνοπτικά η έννοια της διεργασίας 

(διεργασιοκεντρική προσέγγιση, υφιστάµενοι ορισµοί, διάκριση διεργασιών). Στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας υιοθετήθηκε ο  ορισµός των 

Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007) σύµφωνα µε τον οποίο:  

Διεργασία είναι ένας φυσικός µηχανισµός µετασχηµατισµού κάποιων 

συγκεκριµένων εισροών σε επιθυµητές εκροές.  

Στην προσπάθεια διερεύνησης της έννοιας της ολοκλήρωσης, κατέστη σαφές ότι 

λαµβάνει διαφορετική ερµηνεία ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται. 

Παράλληλα µπορεί να αφορά την υιοθέτηση πολλαπλών προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης, αρχών και φιλοσοφιών διοίκησης (όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας) ή 

και άλλων πρωτοβουλιών εθελοντικής συµµόρφωσης (όπως cleaner production, ή 

EMAS). Τέλος, µπορεί να περιλαµβάνει βαθµούς ή επίπεδα ωριµότητας και να 

κυµαίνεται µεταξύ µηδενικής ολοκλήρωσης (διακριτά συστήµατα) και πλήρους 

ολοκλήρωσης (δηµιουργία ενός µοναδικού ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εξετάστηκαν αρχικά οι  υφιστάµενοι ορισµοί της 
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ολοκλήρωσης, της ολοκληρωµένης διοίκησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Στη συνέχεια, εξετάστηκε το πεδίο εφαρµογής της ολοκλήρωσης και οι 

υφιστάµενοι θεωρητικά προβλεπόµενοι βαθµοί (ή επίπεδα) ολοκλήρωσης. Τέλος, 

δόθηκαν δύο νέοι ορισµοί, της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και της 

αναµόρφωσης προτύπων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του πλήρως 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης σε αντιστοιχία µε τον ορισµό του 

συστήµατος διοίκησης.  

Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης είναι η διεργασία της ενσωµάτωσης στη 

λειτουργία του οργανισµού οποιασδήποτε απαίτησης, φιλοσοφίας διοίκησης, 

εταιρικής φιλοσοφίας, αρχής, κανονισµού ή προτύπου επιθυµεί ή οφείλει να 

υιοθετήσει ο  οργανισµός, ενώ αναµόρφωση προτύπων ο συνδυασµός των 

επιµέρους απαιτήσεων/ στοιχείων των προτύπων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 

ενιαίας οµ άδας απαιτήσεων µε την οποία επιθυµεί να συµµορφώνεται ο 

οργανισµός. 

Κοινό τόπο της σχετικής βιβλιογραφίας αποτελεί ότι στα πλαίσια της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης εξετάζονται κυρίως τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης. Για το 

λόγο αυτό, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα κύρια πρότυπα συστηµάτων διοίκησης, 

δηλαδή το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και 

ασφάλειας και ασφάλειας τροφίµων. Τέλος, παρουσιάστηκε η έννοια της διεργασίας 

στα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης, η οποία είναι κρίσιµη για την περαιτέρω 

ανάλυση του θέµατος της παρούσας εργασίας.  

Συνοψίζοντας, στην π αρούσα ενότητα εξετάστηκαν και ορίστηκαν οι  έννοιες του 

συστήµατος διοίκησης και της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Επιµέρους 

θέµατα τα οποία παρουσιάστηκαν σχετίζονται µε τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

και την έννοια της διεργασίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη µελέτη της 

ολοκλήρωσης των συστηµάτων διοίκησης. 
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3 Θεωρητική θεµελίωση της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης 

Οι πρώιµες βιβλιογραφικές αναφορές στο θέµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης αφορούν τη θεωρητική θεµελίωσή της. Σε αντίθεση µε την 

κατηγοριοποίηση των Asif et al. (2010b) οι οποίοι υπαινίσσονται τη δυνατότητα 

χρονικής κατάταξης της βιβλιογραφίας µε την έννοια της σταδιακής εξέλιξης και 

ωρίµανσης του θέµατος, ο  όρος  «πρώιµες» εδώ χρησιµοποιείται περισσότερο 

ποιοτικά παρά χρονολογικά. Έτσι, οι  πρώιµες βιβλιογραφικές αναφορές σχετίζονται 

σε πρώτο επίπεδο µε τη «νοµιµοποίηση» της έννοιας της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, ενώ σε δεύτερο επίπεδο µε επιµέρους ζητήµατα τα οποία γενικά θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν προϋποθέσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

Στα πλαίσια της περαιτέρω θεωρητικής θεµελίωσης της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης παρουσιάζονται οι  θεωρητικές προβλέψεις καθώς και χρήσιµες 

πληροφορίες από µελέτες περιπτώσεων και έρευνες πεδίου σχετικά µε τα κίνητρα και 

τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν για τους οργανισµούς. Στη συνέχεια, εξετάζεται 

η ίδια η δυνατότητα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µε σκοπό να 

καθοριστεί αν εκτός από σκόπιµη είναι και εφικτή. Έτσι, στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζονται: 

• Κίνητρα και οφέλη  

• Προβλήµατα και δυσκολίες  

• Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 

 

3.1 Κίνητρα και οφέλη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Ήδη από την πρώτη εµφάνιση του προτύπου περιβαλλοντικής διοίκησης (1996), η 

ολοκλήρωση των πρότυπων συστηµάτων διοίκησης άρχισε να οριοθετείται 

εννοιολογικά και να προβλέπονται τα πρώτα πιθανά οφέλη της υλοποίησης ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Η συνεχής έκδοση νέων προτύπων 

γενικευµένης εφαρµογής και η ευρεία διάχυσή τους, καθώς και η δηµιουργία ειδικών 

κλαδικών προτύπων µε των  οποίων τις απαιτήσεις/ προδιαγραφές οφείλουν να 

συµµορφώνονται οι  οργανισµοί έδωσαν διάσταση στην έννοια της ολοκλήρωσης 
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συστηµάτων διοίκησης. Γενικά, παρά τις όποιες δυσκολίες, οι  περισσότεροι 

οργανισµοί προχωρούν στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους σε µικρό 

ή µεγαλύτερο βαθµό. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν η διερεύνηση των λόγων 

που λειτουργούν ως κίνητρα για την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους.  

Πέρα από το γεγονός ότι τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης είναι τόσο όµοια µεταξύ 

τους που ο  συνδυασµός τους φαίνεται τουλάχιστον λογική (Karapetrovic & Jonker, 

2003; Zeng et al., 2005; Zeng et al., 2008), ένας από τους συχνότερα αναφερόµενους 

λόγους για τους οποίους τα συστήµατα διοίκησης θα έπρεπε να ολοκληρωθούν ή 

τουλάχιστον να συντονιστούν είναι η δυνατότητα δηµιουργίας συνέργειας 

(Zwetsloot, 1995; Wilkinson & Dale, 1999c; Seghezzi, 2001; Karapetrovic & Jonker, 

2003; Freshner & Engelhardt, 2004; Jonker & Karapetrovic, 2004; Zutshi & Sohal, 

2005; Bobrek & Sokovic, 2006; Jorgensen et al., 2006; Karapetrovic, 2007; Rocha et 

al., 2007; Badreddine et al., 2009; Griffith & Bhutto, 2009; Asif et al., 2010a). 

Σύµφωνα µε τον Griffith (2000) η συνέργεια µεταξύ των συστηµάτων διοίκησης 

οφείλεται όχι µόνο στην ό µοια φιλοσοφία, και τα κοινά στοιχεία αλλά και στη 

δυναµική τους φύση. Καθένα από αυτά αναπτύσσεται µέσα από µια διεργασία 

σχεδιασµού, παρακολούθησης, ελέγχου και ανασκόπησης. Οι κύριες εισροές της 

ενεργού ηγεσίας, της δέσµευσης σε συγκεκριµένη πολιτική και στόχους, ο ξεκάθαρος 

καθορισµός ρόλων και διαδικασιών και η συχνή ανασκόπηση και ανάπτυξη, όλα 

συνδέονται για να ενισχύσουν την ιδιότητα της συνέργειας (Griffith, 2000). 

Ο Zwetsloot (1995) αναγνωρίζει τρία επίπεδα συνέργειας µεταξύ της διοίκησης 

ποιότητας, της διοίκησης περιβάλλοντος και της διοίκησης ασφάλειας των 

εργαζοµένων:  

• Συνέργεια κοινών όψεων (common aspect synergy), ενιαία αντιµετώπιση 

ζητηµάτων που εφάπτονται περισσότερων του ενός πεδίων διοίκησης, ως 

ευκαιρία για ολοκληρωµένους ορισµούς προβληµάτων και επιχειρηµατικών 

ευκαιριών, βελτιωµένη συνεργασία και σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων 

• Συνέργεια συστήµατος διοίκησης (management system synergy), συνειδητή 

χρήση των ίδιων εργαλείων διοίκησης ως ευκαιρία για joint management των 

συλλογικών διεργασιών µάθησης του οργανισµού, καλύτερη αποδοχή της 

οργανωσιακής κουλτούρας, βελτίωση αποδοτικότητας και  αύξηση 

παραγωγικότητας 
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• Οργανωσιακή συνέργεια (organizational synergy), αλληλεπίδραση της 

γενικευµένης διοίκησης µε τα µερικά συστήµατα διοίκησης ως ευκαιρία για 

αµοιβαία ενίσχυση και συνεισφορά στη «συνέχεια» του οργανισµού 

 

Η πραγµατική συνέργεια ό µως προέρχεται από την αναγνώριση του ίδιου κύριου 

χαρακτηριστικού σε όλα τα συστήµατα- τη διαχείριση του απρόβλεπτου συµβάντος 

(Hortensius et al., 2004; Badreddine et al., 2009). Η θέση αυτή, δεν είναι καινούρια 

αφού ήδη από το 1998, ο  Moore υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση δεν είναι παρά «η 

υλοποίηση ενός µοναδικού συστήµατος διοίκησης το οποίο εστιάζει στη στρατηγική 

διαχείριση των κύριων επιχειρηµατικών κινδύνων. Συµβαίνει απλά πολλοί από τους 

κύριους επιχειρηµατικούς κινδύνους να εµπίπτουν στην κατηγορία της ποιότητας, της 

υγιεινής και ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης» (Griffith & Bhutto, 

2008).  Η διαχείριση κινδύνου µπορεί να αποτελέσει παράγοντα ολοκλήρωσης 

(Labodova, 2004; Badreddine et al., 2009) και παράλληλα να αποτελέσει πεδίο 

συνέργειας για τον καλύτερο ορισµό των προβληµάτων και των ευκαιριών ενός 

οργανισµού εξαιτίας των διεπαφών των διαφόρων λειτουργικών εκροών της 

διοίκησης. Γ ια παράδειγµα, µια µείωση στην παραγωγή µη συµµορφούµενου 

προϊόντος συνεπάγεται (Labodova, 2004): 

1. Μείωση του «κινδύνου» οικονοµικών απωλειών εξαιτίας της 

επανεπεξεργασίας ή του scrap 

2. Μείωση του κινδύνου παράδοσης στον πελάτη προϊόντων εκτός 

προδιαγραφών ποιότητας 

3. Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ελάττωση καταναλισκόµενης 

ενέργειας και ποσότητας πρώτων υλών, µείωση παραγόµενων αποβλήτων) 

4. Μείωση του κινδύνου για την ασφάλεια των εργαζοµένων (καλύτερη 

κατανόηση διεργασιών, µείωση πιθανότητας ατυχήµατος) 

5. Μείωση του κινδύνου για την ασφάλεια των πελατών (το µη συµµορφούµενο 

προϊόν µπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για την ασφάλειά τους). 

 

Οι λόγοι για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µπορούν να 

αναζητηθούν στα κίνητρα υιοθέτησης περισσότερων του ενός προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης, στα προβλήµατα που προκύπτουν από την ανεξάρτητη υλοποίησή τους 

και τέλος στα προσδοκώµενα από την ολοκλήρωσή τους οφέλη.  
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Τα κίνητρα για την υιοθέτηση ενός ΠΣΔ και κατά συνέπεια και ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Salomone, 2008; Karapetrovic et al., 2010) µπορούν να 

διακριθούν σε εσωτερικά και εξωτερικά (Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). Ως 

εσωτερικά νοούνται τα κίνητρα που πηγάζουν από την αποδοχή της αξίας των ΠΣΔ 

ως αποτελεσµατικών εργαλείων διοίκησης και συνοψίζονται στην επιθυµία 

βελτίωσης του οργανισµού όσον αφορά τον έλεγχο µιας λειτουργικής εκροής αλλά 

και του ίδιου του συστήµατος διοίκησης του οργανισµού (Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007). Μπορεί να προκύπτουν ως λύση σε επαναλαµβανόµενες αστοχίες 

του συστήµατος διοίκησης του οργανισµού (Matias & Coelho, 2002; Holdsworth, 

2003; Whitelaw, 2004; Zeng et al., 2007) ή ως ευκαιρία για αποτελεσµατικότερη και 

αποδοτικότερη διοίκηση (Wilkinson & Dale, 1998a; Matias & Coelho, 2002; Zeng et 

al., 2005; Kraus & Grosskopf, 2008).  Ως εξωτερικά νοούνται τα κίνητρα τα οποία 

απορρέουν από µια πίεση που ασκείται στον οργανισµό από το εξωτερικό περιβάλλον 

(Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). Τα κυριότερα εξωτερικά κίνητρα συνοψίζονται 

στον Πίνακα 3.  

Τα εσωτερικά κίνητρα (λόγοι) που ωθούν τους οργανισµούς σ τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µπορούν να εξεταστούν καλύτερα σε σχέση 

µε τα οφέλη τα οποία αναµένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης. Τα πλεονεκτήµατα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

σε συνδυασµό µε την επίλυση των προβληµάτων της µη- ολοκλήρωσης αποτελούν 

κίνητρα για τους οργανισµούς και µπορούν να ο µαδοποιηθούν σε οικονοµικά, 

οργανωσιακά και λειτουργικά.  

Τα οικονοµικά κίνητρα- οφέλη σχετίζονται κυρίως µε την πιθανή µείωση του 

κόστους παραγωγής (για παράδειγµα) µέσω της µείωσης της σπατάλης πρώτων υλών 

και ενέργειας (Freshner & Engelhardt, 2004) αλλά και του αποτελεσµατικότερου 

ελέγχου των λειτουργικών δραστηριοτήτων και του καλύτερου καταµερισµού των 

πόρων του οργανισµού. 
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Πίνακας 3: Εξωτερικά κίνητρα για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης 

 Υποστηρικτική βιβλιογραφία 

Πιέσεις αγοράς/ πελατών 

MacDonald et al. (2003); Karapetrovic (2007), 

Karaeptrovic et al. (2010); Rajkovic et al., (2009); 

Salomone, (2008); Zeng et al. (2010)  

Πιέσεις δηµόσιας αρχής  
Rajkovic et al., (2009); Salomone, (2008); Karapetrovic, 

(2010)  

Βελτίωση εικόνας 

Karapetrovic & Wilborn, (1998a); Jacobsson, (2000); 

Douglas & Glen, (2000); Wagner, (2007); Griffith & 

Bhutto, (2008); Rajkovic et al., (2009); Salomone, (2008); 

Khanna et al. (2009); Karapetrovic, (2010) 

Για λόγους ανταγωνισµού 

(π.χ. απόκτηση 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, αύξηση 

µεριδίου αγοράς κ.λπ.) 

Renzi & Cappelli, (2000); Karapetrovic et al. (2006); 

Wagner, (2007); Griffith & Bhutto, (2008); Rajkovic et al., 

(2009); Asif et al. (2010b); Karapetrovic, (2010);  Zeng et 

al., (2010), Casadesus et al. (2011) 

Άλλοι λόγοι 

Πιέσεις τοπικής κοινωνίας (Griffith & Bhutto, 2008; 

Rajkovic et al., 2008), Πιέσεις από τους οργανισµούς 

πιστοποίησης (Salomone, 2008), Πιέσεις συµβούλων (Asif 

et al., 2010b) 

 

Τα οργανωσιακά κίνητρα/ οφέλη σχετίζονται µεταξύ άλλων µε την ευθυγράµµιση 

των σκοπών, των πόρων και των λειτουργιών του οργανισµού, τον καθορισµό ρόλων 

και αρµοδιοτήτων, την προαγωγή της διαλειτουργικής συνεργασίας και της οµαδικής 

εργασίας και τη µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας από τη µία περιοχή διοίκησης 

στην άλλη. 

Τέλος, τα λειτουργικά κίνητρα/ οφέλη µπορούν να εκφραστούν σε όρους 

απλοποίησης διαδικασιών, µείωσης γραφειοκρατίας και περιττού διπλασιασµού/ 

πολλαπλασιασµού απαιτούµενης προσπάθειας και τελικά µε όρους βελτίωσης 

επιχειρηµατικών επιδόσεων. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα κυριότερα εσωτερικά 

κίνητρα/ οφέλη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µε την υποστηρικτική τους 

βιβλιογραφία.
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Πίνακας 4: Εσωτερικά κίνητρα και οφέλη της δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Οικονοµικά 
Κίνητρα/ Οφέλη 
 

Μείωση κόστους (παραγωγής, λειτουργίας, 
εσωτερικών επιθεωρήσεων, εκπαίδευσης, 
πιστοποίησης, µη συµµόρφωσης µε απαιτήσεις/ 
νοµοθεσία)  

Cichowicz (1996); Douglas & Glen (2000); Renzi & Cappelli (2000); Von Ahsen & 
Funck (2001); Matias & Coelho (2002); Ofori et al. (2002); Beckmerhagen et al. 
(2003b); Karapetrovic & Jonker (2003); Mcdonald et al. (2003); Freshner & Engelhardt 
(2004); Hamid et al. (2004); Whitelaw (2004); Zutshi & Sohal (2005); Jorgensen et al. 
(2006); Zeng et al. (2007); Griffith & Bhutto (2008); Khanna et al. (2009); Asif et al. 
(2010b); Zeng et al. (2010); Casadesus et al. (2011).  

Καλύτερος καταµερισµός και χρησιµοποίηση 
πόρων (χρηµατοοικονοµικών υλικών, 
πληροφορίας κ.λπ.) 

Douglas & Glen (2000); Renzi & Cappelli (2000); Zutshi & Sohal (2005); Rocha et al. 
(2007); Zeng et al. (2007); Griffith & Bhutto (2008); Kraus & Grosskopf (2008); Zeng et 
al. (2008); Lopez- Fresno (2010).  

Εξοικονόµηση ανθρώπινων πόρων Zeng et al. (2005, 2010); Salomone (2008).  

Οργανωσιακά 
Κίνητρα/ Οφέλη 

Ολιστική εικόνα για ορθολογικότερη λήψη 
αποφάσεων 

Zwetsloot (1995); Zutshi & Sohal (2005); Griffith & Bhutto (2008, 2009); Kraus & 
Grosskopf (2008); Lopez- Fresno (2010).  

Ευθυγράµµιση σκοπών και στόχων (Στρατηγικός 
Σχεδιασµός) 

Del Brio et al. (2001); Hamid et al. (2004); Zutshi & Sohal (2005); Jorgensen et al. 
(2006); Wagner (2007); Kraus & Grosskopf (2008); Khanna et al. (2009).  

Ευθυγράµµιση εσωτερικής λειτουργίας (σκοπών, 
διεργασιών και πόρων) 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Del Brio et al. (2001); Beckmerhagen et al. (2003b); 
Zeng et al. (2005); Griffith and Bhutto (2008); Kraus & Grosskopf (2008); Salomone 
(2008); Zeng et al. (2008); Tari et al. (2009); Lopez- Fresno (2010).  

Μείωση οργανωσιακής αστοχίας Karapetrovic & Willborn (1998c); Wagner (2007); Asif et al. (2010b).  

Καλύτερος καθορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων Von Ahsen & Funck (2001); Hamid et al. (2004); Jorgensen et al. (2006); Rajkovic et al. 
(2008); Salomone (2008).  

Προαγωγή διαλειτουργικής επικοινωνίας, 
συντονισµού και οµαδικής εργασίας 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Douglas & Glen (2000); Von Ahsen & Funck (2001); 
Matias & Coelho (2002); Zutshi & Sohal (2005); Zeng et al. (2007); Griffith & Bhutto 
(2008, 2009); Rajkovic et al. (2008); Khanna et al. (2009); Lopez- Fresno (2010).  

Καλύτερη αποδοχή από τους εργαζοµένους Karapetrovic & Willborn (1998a); Zutshi & Sohal (2005); Asif et al. (2009); Rajkovic et 
al. (2009); Asif et al. (2010b); Lopez- Fresno (2010); Zeng et al. (2010).  

Δηµιουργία οργανισµού µάθησης) Zwetsloot (1995); Karapetrovic & Willborn (1998a); Douglas & Glen (2000); Renzi & 
Cappelli (2000); Zutshi & Sohal (2005); Griffith & Bhutto (2008, 2009).  

Μέσο για βιώσιµη ανάπτυξη Coelho et al. (2001); Freshner & Engelhardt (2004); Rocha et al. (2007); Griffith & 
Bhutto (2008).  
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Λειτουργικά 
Κίνητρα/ Οφέλη 

Βελτίωση διεργασιών/ λειτουργικών 
δραστηριοτήτων 

Holdsworth (2003); Mcdonald et al. (2003); Freshner & Engelhardt (2004); Jorgensen et 
al. (2006); Khanna et al. (2009); Asif et al. (2010b).  

Απλοποίηση συστηµάτων και διαδικασιών Douglas & Glen (2000); Ofori et al. (2002); Beckmerhagen et al. (2003b); Zutshi & 
Sohal (2005); Zeng et al. (2008, 2010).  

Μείωση τεκµηρίωσης και γραφειοκρατίας 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Douglas & Glen (2000); Griffith (2000); Renzi & 
Cappelli (2000); Del Brio et al. (2001); Von Ahsen & Funck (2001); Matias & Coelho 
(2002); Beckmerhagen et al. (2003b); Zeng et al. (2005, 2007, 2010); Griffith & Bhutto 
(2008, 2009); Kraus & Grosskopf (2008); Rajkovic et al. (2008); Salomone (2008); 
Khanna et al. (2009); Tari et al. (2009); Asif et al. (2010b).  

Ελαχιστοποίηση πλεονασµού/ διπλασιασµού 
προσπάθειας 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Wilkinson & Dale (1999a); Griffith (2000); Wilkinson 
& Dale (2001); Beckmerhagen et al. (2003b); Hamid et al. (2004); Zeng et al. (2005, 
2007); Kraus & Grosskopf (2008); Tari et al. (2009).  

Εξοικονόµηση χρόνου Von Ahsen & Funck (2001); Zutshi & Sohal (2005); Salomone (2008); Khanna et al. 
(2009); Asif et al. (2010b); Casadesus et al. (2011).  

Ενοποίηση εσωτερικών & εξωτερικών 
επιθεωρήσεων 

Karapetrovic & Willborn (1998a); Wilkinson & Dale (1999a, b); Douglas & Glen (2000); 
Karapetrovic (2002b); Zutshi & Sohal (2005); Kraus & Grosskopf (2008); Rajkovic et al. 
(2008); Salomone (2008); Khanna et al. (2009). , b) 

Ενοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης Douglas & Glen (2000); Zutshi & Sohal (2005); Salomone (2008); Khanna et al. (2009); 
Tari et al. (2009).  

Δηµιουργία κοινού πλαισίου συνεχούς βελτίωσης 
(αποτελεσµατικότερες διορθωτικές και 
προληπτικές ενέργειες) 

Mcdonald et al. (2003); Kraus & Grosskopf (2008); Khanna et al. (2009); Zeng et al. 
(2010).  

Μείωση λειτουργικών προβληµάτων, 
ατυχηµάτων και αστοχιών 

Zutshi & Sohal (2005); Karapetrovic et al. (2006); Griffith & Bhutto (2008); Zeng et al. 
(2008); Asif et al. (2010b).  

Βελτίωση επιχειρηµατικών επιδόσεων/ 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Douglas & Glen (2000); Renzi & Cappelli (2000); 
Mcdonald et al. (2003); Freshner & Engelhardt (2004); Hamid et al. (2004); Zutshi & 
Sohal (2005); Karapetrovic et al. (2006); Wagner (2007); Zeng et al. (2007); Griffith & 
Bhutto (2008, 2009); Rajkovic et al. (2008, 2009); Tari et al. (2009); Asif et al. (2010b); 
Lopez- Fresno (2010); Casadesus et al. (2011).  
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3.2 Δυσκολίες και προβλήµατα ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης 

Όπως συµβαίνει µε κάθε άλλο σύστηµα ή απόφαση για αλλαγή, η ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης συνοδεύεται επίσης από µια σειρά δυσκολιών και εµποδίων 

που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η έρευνα της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι αυτός 

ο τοµέας της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. 

Κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίσουν οι  οργανισµοί προέρχονται από θεωρητικές προβλέψεις της 

βιβλιογραφίας (Karapetrovic & Willborn, 1998a; Karapetrovic, 2002b; Matias & 

Coelho, 2002; Jorgensen et al., 2004; Jorgensen, 2008; Rajkovic et al., 2008; Asif et 

al., 2009) και µελέτες περιπτώσεων (Wilkinson & Dale, 1998a; Coelho et al., 2001; 

Beckmerhagen et al., 2003b; Zutshi & Sohal, 2005). Επιπλέον, στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται κάποιες µεµονωµένες έρευνες πεδίου στην Κίνα (Zeng et al., 2005; 

Zeng et al., 2007), το Ηνωµένο Βασίλειο (Douglas & Glen, 2000) και την Ιταλία 

(Salomone, 2008) οι οποίες µας δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι  οργανισµοί στην προσπάθειά τους για ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης. Η συστηµατική µελέτη της βιβλιογραφίας κατέστησε 

εµφανές ότι οι  κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι  οργανισµοί στην 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους σχετίζονται µε: 

• Τη διαθεσιµότητα πόρων 

• Τις στάσεις και τις αντιλήψεις στο εσωτερικό του οργανισµού 

• Την υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

• Τη διαθεσιµότητα τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης  

Διαθεσιµότητα πόρων 

Κατά γενική οµολογία, η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης είναι ένα δύσκολο 

εγχείρηµα το οποίο απαιτεί σηµαντική επένδυση χρόνου, χρηµατοοικονοµικών και 

ανθρώπινων πόρων.  

Η έλλειψη χρόνου από τη διοίκηση και τους εργαζοµένους (Rajkovic et al., 2008) 

καθώς και η έλλειψη χρηµατοοικονοµικών πόρων (Rajkovic et al., 2008; Asif et al., 

2009; Rajkovic & Aleksic, 2009) αποτελούν σηµαντικά εµπόδια στην ολοκλήρωση 

των µερικών συστηµάτων διοίκησης και την υλοποίησή τους, κυρίως για τις 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Asif et al., 2009). Όσον αφορά την ανάθεση χρηµατο-

οικονοµικών πόρων υπάρχουν δύο κίνδυνοι (Zutshi & Sohal, 2005): η ανάθεση 

υπερβολικών πόρων η οποία έχει ως αποτέλεσµα το κόστος να υπερκαλύπτει τα 

οφέλη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και η ανάθεση µη επαρκών πόρων 

εξαιτίας της οποίας δεν επιτυγχάνονται τελικά τα αναµενόµενα από την ολοκλήρωση 

οφέλη. 

Η διαθεσιµότητα ανθρώπινων πόρων µπορεί επίσης να έχει επίδραση στην υλοποίηση 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Η γνώση που απαιτείται γίνεται 

συνεχώς σηµαντικότερη όχι µόνο για την υλοποίηση αλλά και για τη διατήρηση και 

λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (Coelho et al., 2001; Zeng et 

al., 2007). Η έλλειψη γνώσης και εκπαίδευσης της διοίκησης και του προσωπικού 

όσον αφορά τις απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης και την 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης µπορεί να αποτελέσει σ ηµαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα. Σε αυτή την περίπτωση οι  υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να προχωρήσουν σε αυτή µε 

βάση τις δικές τους αντιλήψεις και εµπειρίες (Asif et al., 2009). Aκόµα κι αν έχουν 

ισχυρή προσωπική δέσµευση στην υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος, η 

έλλειψη γνώσης και εµπειρίας µπορεί να οδηγήσει σε κακή εφαρµογή η οποία έχει ως 

συνέπεια τη µείωση της ευελιξίας του οργανισµού (Asif et al., 2009) και την αύξηση 

της γραφειοκρατίας (Matias & Coelho, 2002).  Επιπλέον, αν αναζητηθεί εξωτερική 

υποστήριξη, εκτός από το επιπλέον κόστος που θα επιφέρει, αυτή θα είναι χρήσιµη 

µόνο στην υλοποίηση καθώς η θεσµοθέτηση και διατήρηση του συστήµατος είναι 

ευθύνη των κύριων χρηστών οι  οποίοι µπορεί να µην έχουν την απαραίτητη 

εξειδίκευση (γνώση) (Asif et al., 2009). 

Πράγµατι, η διαθεσιµότητα πόρων αποτελεί σηµαντική δυσκολία για τους 

οργανισµούς και ειδικότερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη 

διαθεσιµότητα χρηµατοοικονοµικών πόρων, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 

τουλάχιστον στην περίπτωση που τα συστήµατα διοίκησης προϋπάρχουν, λογικά δεν 

θα απαιτηθεί µεγάλη επένδυση. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει ήδη το 

ένα σύστηµα διοίκησης. Ακόµα ό µως και στην περίπτωση που δεν προϋπάρχει 

κάποιο σύστηµα διοίκησης ήδη, πρόκειται δηλαδή για υλοποίηση ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης από την αρχή, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος 

λόγος να έχει µεγαλύτερο κόστος από την υλοποίηση διακριτών συστηµάτων 
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διοίκησης. Αντιθέτως, στην περίπτωση της εξαρχής υλοποίησης ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης αποφεύγονται οι  περιττοί πλεονασµοί σε τεκµηρίωση και 

προσπάθεια και οι  αλληλοεπικαλύψεις σε πολλές περιοχές της διοίκησης. Επειδή 

όµως οι  οργανισµοί ανεξάρτητα από το µέγεθός τους έχουν συγκεκριµένους πόρους 

που µπορούν να διαχειριστούν, ενδεχοµένως βραχυπρόθεσµα να µην είναι διαθέσιµοι 

οι απαραίτητοι πόροι. Μακροπρόθεσµα ωστόσο, το κόστος της υλοποίησης 

διακριτών συστηµάτων διοίκησης- ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης θα είναι 

το ίδιο, ή και µεγαλύτερο.  

Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα ανθρώπινων πόρων, αυτή µάλλον εισάγει 

σηµαντικότερη δυσκολία στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης. Κάθε 

οργανισµός έχει στη διάθεσή του συγκεκριµένo αριθµό εργαζοµένων για την κάλυψη 

των αναγκών του. Έτσι, αν αποφασίσει να προχωρήσει σε ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής του µε ίδιες δυνάµεις, κάποιοι από τους εργαζόµενους θα 

πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και αρµοδιότητες και ενδεχοµένως 

χρειαστεί για κάποιο έστω διάστηµα να ασχοληθούν αποκλειστικά µε αυτό το 

εγχείρηµα. Αυτό βρίσκει εφαρµογή και στην περίπτωση που αναζητηθεί εξωτερική 

υποστήριξη από κάποιο σύµβουλο επιχειρήσεων. Ένα επιπλέον εµπόδιο που 

σχετίζεται µε τους ανθρώπινους πόρους είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης και 

κατάρτισης. Καθώς δεν υπάρχει επίσηµη τεχνική για την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης, ακόµα και αν η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναµικό είναι 

εξοικειωµένο µε τις απαιτήσεις των συστηµάτων διοίκησης, θα πρέπει σε µεγάλο 

βαθµό να αυτοσχεδιάσουν για την ολοκλήρωσή τους. Συνεπώς, η έλλειψη διαθέσιµου 

ανθρώπινου δυναµικού, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σχετικής ειδίκευσης και 

κατάρτισης εισάγουν αντικειµενική δυσκολία στην ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης. 

Στάσεις και αντιλήψεις 

Ως εγχείρηµα αναδιάρθρωσης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, η 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης απαιτεί αφενός την ενεργό υποστήριξη της 

ανώτατης διοίκησης (Wilkinson & Dale, 1998a) και αφετέρου την εµπλοκή και την 

κινητοποίηση των εργαζοµένων (Rajkovic et al., 2008). Οι αρνητικές εταιρικές 

στάσεις απέναντι στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και η 

µη ευνοϊκή εταιρική κουλτούρα (Wilkinson & Dale, 1999c; Jorgensen et al., 2004) 

αναφέρονται συχνά ως οι  σηµαντικότεροι παράγοντες που µπορούν να στερήσουν 
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την υποστήριξη από την υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

(Zeng et al., 2007). Παραδοσιακά οι  οργανισµοί έχουν ξεχωριστές ανταγωνιστικές 

οµάδες προσωπικού για κάθε σύστηµα διοίκησης και η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης µπορεί να δηµιουργήσει διαµάχες και αντιπαραθέσεις µεταξύ των οµάδων 

αυτών (Zutshi & Sohal, 2005; Zeng et al., 2007). Επιπλέον, η αναµενόµενη απώλεια 

της µοναδικής ταυτότητας κάθε λειτουργίας είναι πιθανό να προκαλέσει δισταγµό και 

απόρριψη της προσπάθειας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης από τη µέση 

διοίκηση, τους παραδοσιακά υπεύθυνους δηλαδή για τη διοίκηση της ποιότητας, της 

υγιεινής και ασφάλειας και του περιβάλλοντος (Karapetrovic, 2002b; Jonker & 

Karapetrovic, 2004). Επιπλέον, ανασταλτικό παράγοντα µπορεί να αποτελέσει και η 

αντίσταση των εργαζοµένων απέναντι στην αλλαγή  εξαιτίας του φόβου απώλειας 

του αισθήµατος ιδιοκτησίας του χώρου εργασίας τους Asif et al., (2009) αλλά και του 

φόβου απόλυσης εξαιτίας της συγχώνευσης των επιµέρους συστηµάτων διοίκησης 

(Beckmerhagen et al., 2003b).  

Είναι γεγονός ότι η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης απαιτεί µια 

αναδιάρθρωση τόσο της δοµής όσο και του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισµού. 

Είναι συνεπώς κατανοητό και ως ένα βαθµό αναµενόµενο να δηµιουργήσει 

επιφυλακτικότητα και ανησυχία στους εργαζοµένους. Η αντίσταση των εργαζοµένων 

στην αλλαγή  απο τελεί καλά τεκµηριωµένο αντικείµενο της οργανωσιακής 

συµπεριφοράς (Χυτήρης, 2001) µε σηµαντικές επιπτώσεις στην επιτυχία κάθε 

αλλαγής, οι οποίες βρίσκουν σαφώς εφαρµογή και στην περίπτωση της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης.  Η αντίδραση των εργαζοµένων ωστόσο µπορεί εν µέρει 

τουλάχιστον να αντιµετωπιστεί µέσα από την ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την 

εµπλοκή των εργαζοµένων στη διαδικασία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

(Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009). Εξάλλου, αποτελεί ευθύνη της διοίκησης να 

εξηγήσει στους εργαζόµενους τους λόγους για τους οποίους σχεδιάζεται αυτή η 

αλλαγή και να καθησυχάσει τους φόβους τους. 

Υλοποίηση ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Οι διαφορές µεταξύ των προτύπων συστηµάτων διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 

1998c; Coelho et al., 2001; Matias & Coelho, 2002; Beckmerhagen et al., 2003a, b) 

και η ανεπαρκής εναρµόνιση των απαιτήσεών τους παρά τις προσπάθειες του 

Διεθνούς Οργανισµού Τ υποποίησης (Wilkinson & Dale, 2002), δυσχεραίνουν το 

εγχείρηµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Εξαιτίας της διαφορετικής 
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φύσης των προτύπων, κάθε σύστηµα διοίκησης προορίζεται για διαφορετικό σκοπό, 

έχει τη δική του δοµή (Seghezzi, 2001; Karapetrovic, 2002b) και πεδίο εφαρµογής 

(Wilkinson & Dale, 2001; Asif et al., 2009) και προσανατολίζεται στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων διαφορετικών εµπλεκοµένων (Zutshi & Sohal, 2005; Rajkovic et al., 

2008). Οι διαφορές στο πεδίο εφαρµογής των προτύπων, δηλαδή το τι αφορά και 

ποιον επηρεάζει, εµποδίζουν την τελεία ανταπόκριση των απαιτήσεών τους 

καθιστώντας προβληµατική την ένταξη κάποιων στοιχείων στο ολοκληρωµένο 

σύστηµα διοίκησης (Matias & Coelho, 2002). Έτσι, για την υλοποίηση των στοιχείων 

αυτών των προτύπων απαιτείται διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των υπολοίπων 

συστηµάτων διοίκησης (Hamid et al., 2004). Για παράδειγµα, η «προετοιµασία για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» δεν απαιτείται στο σύστηµα διοίκησης ποιότητας 

και δεν µπορεί να ενταχθεί σε αυτό παρά µόνο µε επέκταση του συστήµατος 

διοίκησης ποιότητας πέρα από το αναγνωρισµένο πεδίο εφαρµογής του (Matias & 

Coelho, 2002). H ανεπαρκής συµβατότητα των προτύπων (Wilkinson & Dale, 2002), 

η έλλειψη ενός ενιαίου προτύπου (Jorgensen et al., 2006; Jorgensen, 2008), η 

αδυναµία εύρεσης κοινών παρονοµαστών για τις διάφορες επιχειρηµατικές 

λειτουργίες (Karapetrovic, 2002b; Beckmerhagen et al., 2003b; Jonker & 

Karapetrovic, 2004) και η δυσκολία οργάνωσης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης (Labodova, 2004) αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι οργανισµοί στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους (Salomone, 2008). 

Στα παραπάνω προβλήµατα, πρέπει να προστεθεί η έλλειψη υποστηρικτικών 

σχηµάτων και εξειδικευµένων εργαλείων και παραδειγµάτων ανά τοµέα (Rajkovic et 

al., 2008) και η σηµαντική έλλειψη µελετών περιπτώσεων από τη βιβλιογραφία που 

να αποτυπώνουν τις εµπειρίες οργανισµών που προχώρησαν σε ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής τους (Zeng et al., 2005). Συνεπώς, η σηµαντικότερη δυσκολία 

που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί όσον αφορά την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης είναι η έλλειψη µιας κοινώς αποδεκτής γενικευµένης µεθοδολογίας η 

οποία να καθοδηγεί τους οργανισµούς στην υπέρβαση των παραπάνω εµποδίων 

(Coelho et al., 2001; Jonker & Karapetrovic, 2004; Asif et al., 2009).  

Διαθεσιµότητα τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης 

Η έλλειψη πόρων (κυρίως σε επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρωπίνου 

δυναµικού) και η έλλειψη µιας γενικευµένης µεθοδολογίας για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης είναι πιθανό να οδηγήσουν τους οργανισµούς στην 



 70 

αναζήτηση εξωτερικής υποστήριξης κ αι καθοδήγησης στο εγχείρηµα της 

ολοκλήρωσης. Υπό αυτό το πρίσµα µπορούν να εξηγηθούν τα αποτελέσµατα των 

εµπειρικών ερευνών των Zutsi & Sohal (2005), Zeng et al. (2007) και Salomone 

(2008), σύµφωνα µε τα οποία µεταξύ των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

οργανισµοί στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης περιλαµβάνονται η 

έλλειψη τεχνικής καθοδήγησης και η έλλειψη υποστήριξης από τους οργανισµούς 

πιστοποίησης. Η έρευνα των Zeng et al. (2007) αποτυπώνει την έλλειψη 

συµβουλευτικών εταιρειών που µπορούν να παρέχουν επαρκή τεχνική καθοδήγηση 

σε εργοληπτικούς οργανισµούς της Κίνας, εύρηµα το οποίο συµφωνεί µε την 

παρατήρηση των Zutsi & Sohal (2005) στην Αυστραλία σύµφωνα µε τους οποίους 

υπάρχει δυσκολία εύρεσης της απαραίτητης εξειδικευµένης υποστήριξης για την 

ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των προτύπων. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν 

και οι Zeng et al. (2007) και Salomone (2008), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι µία από τις 

βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η απουσία τεχνικής καθοδήγησης, εξειδικευµένου 

υλικού και οδηγιών ανά τοµέα ενασχόλησης.  

Εκτός από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι  οργανισµοί στην ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής τους, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιφυλάξεις τους όσον 

αφορά αυτή καθαυτό την απόφαση για ολοκλήρωσή τους. Χρήσιµη πληροφόρηση για 

τις επιφυλάξεις αυτές µπορεί να αντληθεί από θεωρητικές προβλέψεις, έρευνες 

πεδίου και µελέτες περιπτώσεων που περιλαµβάνουν σχετικές αναφορές. Είναι 

γεγονός ότι σπανίζουν στη βιβλιογραφία οι  έρευνες πεδίου όσον αφορά την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και οι  λιγοστές διαθέσιµες εστιάζουν κυρίως 

στους λόγους για τους οποίους οι  οργανισµοί επιλέγουν την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης και όχι το αντίθετο. Ελλείψει δεδοµένων για σύγκριση 

στοιχείων, δεν είναι δυνατή η ιεράρχηση ή η  οµαδοποίησή τους, κρίνεται σκόπιµη 

ωστόσο η αναφορά τους για λόγους πληρότητας. Οι επιφυλάξεις των οργανισµών 

αφορούν: 

1. την προσθήκη αξίας που επιφέρει η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

(Beckmerhagen et al., 2003b) 

2. τις επιθεωρήσεις: τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές µπορεί να 

εξακολουθήσουν να διεξάγονται ξεχωριστά (Beckmerhagen et al., 2003b) 
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3. τον κίνδυνο µη απόδοσης του απαιτούµενου βαθµού σηµασίας σε κάθε 

µεταβλητή: ποιότητα, περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια (Salomone, 2008) 

4. τον κίνδυνο µείωσης ευελιξίας (Asif et al., 2009) και αύξησης της 

γραφειοκρατίας (Wilkinson & Dale, 1999a; Matias & Coelho, 2002) του 

οργανισµού  

5. τον κίνδυνο µη ικανοποίησης των απαιτήσεων των οργανισµών πιστοποίησης 

(Wilkinson & Dale, 1998a) 

6. τον κίνδυνο µη ικανοποίησης των απαιτήσεων τεκµηρίωσης για πιστοποίηση 

(Wilkinson & Dale, 1998a) 

7. τον κίνδυνο δαπάνης υπερβολικών ή ό χι ικανοποιητικών πόρων (έχει ως 

αποτέλεσµα είτε το κόστος να υπερκαλύπτει τα οφέλη, είτε να µην 

επιτυγχάνονται τα αναµενόµενα οφέλη) (Zutshi & Sohal, 2005) 

8. τον κίνδυνο απόρριψης του νέου συστήµατος διοίκησης από το ανθρώπινο 

δυναµικό (Matias & Coelho, 2002; Zutshi & Sohal, 2005) 

9. τον κίνδυνο σύγχυσης των προτύπων από το προσωπικό (Salomone, 2008) 

10. την αρνητική προηγούµενη εµπειρία µε αποτυχηµένα προγράµµατα 

ποιότητας, διοίκησης µε στόχους ή άλλα συστήµατα διοίκησης (Coelho et al., 

2001; Beckmerhagen et al., 2003b) 

11. την έλλειψη πιέσεων για εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος δ ιοίκησης 

από τους πελάτες και τον ανταγωνισµό (Beckmerhagen et al., 2003b) και 

τέλος 

12. την άποψη ότι “τα υπάρχοντα συστήµατα είναι επαρκή και οφείλουν να 

παραµείνουν ως έχουν” (Beckmerhagen et al., 2003b). 

3.3 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία από την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, κυρίως µέσα 

από την ερευνητική δραστηριότητα και τις µελέτες περιπτώσεων έχει αναδείξει µία 

οµάδα παραγόντων οι οποίοι εν γένει διευκολύνουν και θεωρούνται κρίσιµοι για την 

επιτυχία της. Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης σχετίζονται άµεσα µε τα κύρια προβλήµατα/ δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν ο ι οργανισµοί κατά την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και 

συνίστανται ως ένα βαθµό σε καλές πρακτικές για την υπέρβασή τους.  
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Σύµφωνα µε τον Seghezzi (1997) ένας από τους πλέον κρίσιµους παράγοντες για την 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης είναι η εύρεση µιας γενικευµένης έννοιας 

διοίκησης η οποία δύναται να υποστηρίξει την ολοκλήρωση όλων των µερικών 

συστηµάτων διοίκησης (ιδιαίτερα εκείνων που στηρίζονται σε πρότυπα) αλλά και των 

αρχών που συναποτελούν τη διοίκηση ενός οργανισµού. Κατά το Seghezzi (2001), τη 

γενικευµένη αυτή έννοια διοίκησης µπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε γενικευµένο 

µοντέλο επιχειρηµατικών διεργασιών (όπως το µοντέλο διοίκησης του St Gallen, ή 

ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας κατά  ISO 9001: 2000). Την άποψη αυτή 

υποστηρίζουν επίσης οι Κarapetrovic (2002b), Karapetrovic & Jonker (2003), Jonker 

& Karapetrovic (2004) κ.α.  

Οι πλέον συνηθισµένοι κ ρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης αλλά και του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

περιλαµβάνουν (Πίνακας 5): 

• τη δέσµευση και συµµετοχή της διοίκησης,  

• το σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος µε βάση τις ειδικές ανάγκες 

του οργανισµού,  

• την υποστήριξη και την εµπλοκή των εργαζοµένων, και τέλος  

• τη µέτρηση των επιδόσεων και τη συνεχή βελτίωση  
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Πίνακας 5: Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχία της ολοκλήρωσης συστηµάτων 
διοίκησης 

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας Υποστηρικτική βιβλιογραφία 

Δέσµευση και συµµετοχή της διοίκησης 

Jackson (1998), Beechner & Koch (1997), 
Scipioni et al. (2001), Mackau (2003), Freshner 
& Engelhardt (2004), Zutshi & Sohal (2005), 
Rocha et al. (2007), Zeng et al. (2007), Asif et 
al. (2009) 

Παροχή απαιτούµενων πόρων Beechner & Koch (1997), Freshner & 
Engelhardt (2004), Zutshi & Sohal (2005)  

Δηµιουργία οµάδας έργου  Mackau (2003), Freshner & Engelhardt (2004) 
Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες και 
συνθήκες του οργανισµού 

  

Με βάση τις ανάγκες του οργανισµού 
Freshner & Engelhardt (2004), Holdsworth 
(2003), Karapetrovic & Jonker (2003), Matias 
& Coelho (2002), McDonald et al. (2003) 

Με βάση τα υπάρχοντα συστήµατα Bamber (2000), Jackson (1998) 

Με βάση τις δραστηριότητες/ διεργασίες 
του οργανισµού 

Griffith & Bhutto (2008), Griffith (2000), Pun 
& Hui (2002), Holdsworth (2003), Mackau 
(2003),  Asif et al. (2009) 

Υποστήριξη και εµπλοκή των εργαζοµένων   

Κουλτούρα και διαχείριση αλλαγής 
Jorgensen et al. (2006), McDonald et al. 
(2003), Wilkinson & Dale (2002), Zeng et al. 
(2007) Asif et al. (2009) 

Επικοινωνία Aboulnaga (1998), Bamber (2000), Freshner & 
Engelhardt (2004), Ζutsi & Sohal (2005) 

Εκπαίδευση εργαζοµένων Mackau (2003) Zutsi & Sohal (2005),  Pojasek 
(2006), Asif et al. (2009) 

Συµµετοχή των εργαζοµένων 
Aboulnaga (1998), Bamber (2000), Holdsworth 
(2003), McDonald et al. (2003), Ζutsi & Sohal 
(2005), Pojasek (2006), Asif et al. (2009) 

Μέτρηση επιδόσεων και συνεχής βελτίωση Scipioni et al. (2001), Freshner & Engelhardt 
(2004) 

Ενοποιηµένες επιθεωρήσεις Karapetrovic (2002b), McDonald (2003), Zutsi 
& Sohal (2005), Zeng et al. (2007) 

Συνεχής βελτίωση 
Hoyle (2003), Jackson (1998),Wilkinson & 
Dale (1999a), Freshner & Engelhardt (2004), 
Zutshi & Sohal (2005) 
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Η δέσµευση και η υποστήριξη της διοίκησης 

Η ηγεσία του οργανισµού θα πρέπει να συµµετέχει προσωπικά στην επικοινωνία των 

σκοπών και των προγραµµάτων του οργανισµού, στην κινητοποίηση και την 

ανταµοιβή των εργαζοµένων (Beechner & Koch, 1997; Scipioni et al., 2001; Rocha et 

al., 2007; Zeng et al., 2007). Για τη διατήρηση και την πρόοδο του συστήµατος είναι 

απαραίτητη η κανονική/ τακτική διεξαγωγή της διοικητικής ανασκόπησης µε τη 

συµµετοχή προσωπικού από όλα τα διοικητικά επίπεδα του οργανισµού (Zutshi & 

Sohal, 2005). Επιπλέον, η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει τους απαραίτητους για την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης αλλά και την λειτουργία του ολοκληρωµένου 

συστήµατος πόρους (Freshner & Engelhardt, 2004). Όπως προαναφέρθηκε, η διάθεση 

λιγότερων πόρων από αυτούς που είναι απαραίτητοι είναι πιθανό να εµποδίσει την 

αποκόµιση όλων των πλεονεκτηµάτων της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ενώ 

η παροχή περισσότερων πόρων µπορεί να µειώσει σηµαντικά το λόγο πλεονεκτήµατα 

προς κόστος ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (Zutshi & Sohal, 2005). Ένα 

ακόµη  ζήτηµα που σχετίζεται µε τη δέσµευση της διοίκησης αφορά τον καθορισµό 

υπευθύνου για την υλοποίηση και διατήρηση του συστήµατος (Zutshi & Sohal, 

2005). Το άτοµο σε αυτή τη θέση θα πρέπει να είναι ένας εκπρόσωπος από τα µεσαία 

ως τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα (Bonk-Kassner et al., 1997; Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007), κάποιος που έχει απευθείας πρόσβαση στην ανώτατη διοίκηση 

(παίρνει απευθείας εντολές από την ανώτατη διοίκηση και τις µεταφέρει ώστε το 

προσωπικό που ανήκει στα χαµηλότερα διοικητικά επίπεδα τ ου οργανισµού να 

µπορεί να χρησιµοποιήσει εντολές και συστήµατα για την παροχή υπηρεσιών).  

Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες 

και συνθήκες του οργανισµού 

Κατά γενική οµολογία, για το σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη οι  ειδικές ανάγκες και συνθήκες του οργανισµού (Matias & 

Coelho, 2002; Holdsworth, 2003; Karapetrovic & Jonker, 2003; McDonald et al., 

2003; Freshner & Engelhardt, 2004). Δεδοµένου ότι οι  περισσότεροι οργανισµοί 

εφαρµόζουν ήδη κάποιο σύστηµα διοίκησης, είναι πιθανό ότι πολλές από τις 

απαιτήσεις των προτύπων, ικανοποιούνται ήδη σε κάποιο βαθµό. Έτσι, υποστηρίζεται 

ότι η δόµηση του ολοκληρωµένου συστήµατος πρέπει να στηριχθεί στα υπάρχοντα 

συστήµατα και διεργασίες (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Bamber et al., 2000). 

Για το λόγο αυτό οι  περισσότεροι ερευνητές συνιστούν την αξιολόγηση της 
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τρέχουσας κατάστασης (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998a; 

Beckmerhagen et al., 2003b; Mackau, 2003). Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνα των 

Griffith & Bhutto (2008) για να είναι αποτελεσµατικό ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης θα πρέπει να δηµιουργηθεί γύρω από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

του οργανισµού- δηλαδή µε την προσέγγιση ενός µοντέλου επιχειρηµατικών 

διεργασιών (Seghezzi, 1997). Τη δηµιουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος µε 

βάση τις διεργασίες του οργανισµού υποστηρίζουν µεταξύ άλλων οι  Griffith (2000) 

και Griffith & Bhutto (2009), Pun & Hui (2002),  Holdsworth (2003), Mackau (2003) 

και ο Asif  et al. (2009; 2010a).  

Υποστήριξη και εµπλοκή των εργαζοµένων 

Η υποστήριξη και εµπλοκή των εργαζοµένων στην ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης θεωρείται κρίσιµος παράγοντας για την κάµψη της αντίστασης στην 

αλλαγή και την επιτυχία του εγχειρήµατος (Mackau, 2003; Asif et al., 2009). Το 

ζήτηµα της αντίστασης στην αλλαγή θεωρείται σηµαντικό και από τους Jorgensen et 

al. (2006), McDonald et al. (2003), Wilkinson & Dale (2001), Zeng et al. (2007) και 

Asif et al.  (2009) και για το λόγο αυτό συνίσταται η ενηµέρωση και εκπαίδευση των 

εργαζοµένων καθ’ όλη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

Η ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε την επερχόµενη αλλαγή, τους λόγους και 

το χρόνο στον οποίο θα λάβει χώρα (Aboulnaga, 1998), τα οφέλη που θα προκύψουν 

(Zutshi & Sohal, 2005), το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της θεωρείται σηµαντική 

για την κάµψη της αντίστασης στην αλλαγή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί, επίσης στην 

επικοινωνία σε όλο τον οργανισµό (Zutshi & Sohal, 2005) όσον αφορά την πορεία 

υλοποίησης των στόχων και την πρόοδο του ολοκληρωµένου συστήµατος (Bamber et 

al., 2000). Η επικοινωνία µε όλους τους εµπλεκόµενους αποτελεί σύµφωνα µε τους 

Zutsi & Sohal (2005) τον αποτελεσµατικότερο τρόπο υπέρβασης πολλών 

προκλήσεων και εµποδίων της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

Η εκπαίδευση των εργαζοµένων θεωρείται κρίσιµη για κάθε στάδιο της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (Mackau, 2003) και θα πρέπει να εξασφαλίζει 

ότι οι  εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται τόσο το αποτέλεσµα όσο και τη σηµασία του 

συστήµατος που υλοποιείται (Zutshi & Sohal, 2005). Επιπλέον, θα πρέπει να είναι 

εστιασµένη στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υποστήριξη του 

ολοκληρωµένου συστήµατος (Pojasek, 2006), όπως για παράδειγµα στην καταγραφή 
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και ανάλυση διεργασιών και στην ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι  εργαζόµενοι θα πρέπει να συµµετέχουν στην 

ανάπτυξη των διαδικασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος (Nikonov, 2006), στην 

εύρεση του γενεσιουργού αιτίου των προβληµάτων και στην επιλογή και τον 

προγραµµατισµό των διορθωτικών ενεργειών (Pojasek, 2006), ενώ σύµφωνα µε τους 

Zutsi & Sohal (2005) οι εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης να συµµετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων.  

Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας κουλτούρας ανοιχτής στην 

αλλαγή και ενός πνεύµατος συνεργασίας, στοιχεία τα οποία σύµφωνα µε τους Zutsi & 

Sohal (2005) είναι απαραίτητα για την επιτυχία της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης. 

Μέτρηση επιδόσεων και συνεχής βελτίωση 

Κρίσιµη για την επιτυχία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης θεωρείται επίσης 

η ανάπτυξη µεθόδων για τη µέτρηση των επιδόσεων του ολοκληρωµένου 

συστήµατος.  Ο Holdsworth (2003) υποστηρίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια 

επίδοσης, λίστες ελέγχου και χρονοδιαγράµµατα για την παρακολούθηση της πορείας 

της ολοκλήρωσης κάθε συστήµατος και διεργασίας, ενώ σύµφωνα µε τους Freshner 

& Engelhardt (2004) σηµαντικό είναι να παρέχεται τακτική ανάδραση από τα 

αποτελέσµατα των διεργασιών και των ενεργειών βελτίωσης. Κρίσιµη επίσης 

θεωρείται και η διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης (Conti, 1998) και εσωτερικών και 

εξωτερικών επιθεωρήσεων για τον εντοπισµό µη συµµορφώσεων στα συστήµατα και 

τις διεργασίες (McDonald et al., 2003; Zutshi & Sohal, 2005). Ένας ακόµη 

παράγοντας που θεωρείται κρίσιµος για την επιτυχή υλοποίηση του ολοκληρωµένου 

συστήµατος είναι η διεξαγωγή ολοκληρωµένων επιθεωρήσεων (Karapetrovic, 2002a; 

Zutshi & Sohal, 2005). Δεδοµένου ότι η διαδικασία διεξαγωγής επιθεωρήσεων είναι 

πανοµοιότυπη, η διενέργεια ξεχωριστών επιθεωρήσεων προκαλεί σπατάλη χρόνου 

και πόρων (Zutshi & Sohal, 2005). Εκτός από την εστίαση στη συνολική βελτίωση 

του συστήµατος, οι  από κοινού επιθεωρήσεις έχουν ως αποτέλεσµα την καλύτερη 

κατανοµή και χρήση υλικών, ανθρώπινων πόρων και πληροφορίας καθώς και µια 

ενοποιηµένη προσέγγιση αντιµετώπισης προβληµάτων που αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα και των υπολοίπων σχετιζόµενων 

συστηµάτων (2007). Εντούτοις, η διεξαγωγή ολοκληρωµένων επιθεωρήσεων 

αποτελεί δύσκολο πόνηµα λόγω της διαφορετικής φύσης των στοιχείων που πρέπει 
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να ελεγχθούν καθώς των ικανοτήτων και γνώσεων που θα πρέπει να έχουν οι 

επιθεωρητές του ολοκληρωµένου συστήµατος (Renzi & Cappelli, 2000) Για την 

υπέρβαση του προβλήµατος αυτού οι Zutsi & Sohal (2005) προτείνουν τη δηµιουργία 

διεπιστηµονικών οµάδων επιθεώρησης πλεονέκτηµα της οποίας αποτελεί, εκτός από 

την εξοικονόµηση πόρων, η έµφαση που δίδεται στην κατανόηση της σηµασίας των 

επιθεωρήσεων από τους υπόλοιπους εργαζόµενους και η διευκόλυνση της απόκτησης 

της δέσµευσής τους στο ολοκληρωµένο σύστηµα (Zutshi & Sohal, 2005). Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων, της αυτοαξιολόγησης και των επιθεωρήσεων 

αποτελούν εισροές για τη βελτίωση του ολοκληρωµένου συστήµατος, η οποία 

θεωρείται κρίσιµη για την αποτελεσµατική υλοποίηση και διατήρησή του (Jackson, 

1998; Wilkinson & Dale, 1999a; Hoyle, 2003; Zutshi & Sohal, 2005). Σηµαντική 

τέλος, θεωρείται η τεκµηρίωση και η εισαγωγή στην κανονική λειτουργία των 

επιτυχών ενεργειών βελτίωσης (Freshner & Engelhardt, 2004). 
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3.4 Σύνοψη 

Η ενότητα αυτή έχει ως αντικείµενο την περαιτέρω θεωρητική νοµιµοποίηση της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ασχολείται δηλαδή µε τους λόγους για τους 

οποίους προτείνεται να προχωρήσει ένας οργανισµός στην ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής του και τα ζητήµατα εκείνα που πρέπει απαραιτήτως να λάβει 

υπόψη. 

Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάστηκαν καταρχήν τα κίνητρα που οδηγούν τους 

οργανισµούς στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής του, σε συνδυασµό µε τα 

οφέλη που αναµένεται να αποκοµίσουν από αυτή, τα οποία διακρίθηκαν σε 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

Τα πλέον αναφερόµενα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται µε την βελτίωση της εικόνας 

του οργανισµού (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 1998c; Douglas & Glen, 

2000; Jacobsson, 2000; Wagner, 2007) και την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος (βλ. ενδεικτικά Asif et al., 2010a; Karapetrovic et al., 2010; Zeng et 

al., 2010 Casadesus et al., 2011). 

Τα εσωτερικά κίνητρα/ αναµενόµενα οφέλη διακρίθηκαν σε οικονοµικά (σχετίζονται 

κυρίως µε µείωση κόστους µέσω της αποφυγής σπατάλης) οργανωσιακά (σχετίζονται 

µε τον ορθολογικό καθορισµό ευθυνών και αρµοδιοτήτων) και λειτουργικά 

(σχετίζονται κυρίως µε την απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας). Τα κυριότερα από 

αυτά είναι: 

• η µείωση κόστους παραγωγής, λειτουργίας, µη συµµόρφωσης κ.λπ. (βλ. 

ενδεικτικά Freshner & Engelhardt, 2004; Whitelaw, 2004; Zutshi & Sohal, 

2005; Jorgensen et al., 2006) 

• ο καλύτερος συντονισµός µέσω της προαγωγής της επικοινωνίας και της 

διαλειτουργικής συνεργασίας (βλ. ενδεικτικά Douglas & Glen, 2000; Griffith, 

2000; von Ahsen & Funck, 2001; Salomone, 2008) 

• η µείωση τεκµηρίωσης/ γραφειοκρατίας (βλ. ενδεικτικά Zeng et al., 2007; 

Salomone, 2008; Zeng et al., 2008; Griffith & Bhutto, 2009; Tari et al., 2009). 

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι  κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

οργανισµοί κατά την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους, οι  οποίες 

αφορούν: 
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• Τη διαθεσιµότητα πόρων (βλ. ενδεικτικά Rajkovic et al., 2008; Asif et al., 

2009; Rajkovic & Aleksic, 2009) 

• Τις στάσεις και τις αντιλήψεις στο εσωτερικό του οργανισµού (βλ. ενδεικτικά 

Wilkinson & Dale, 1999c; Jorgensen et al., 2006; Zeng et al., 2007) 

• Την καθαυτό υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (βλ. 

ενδεικτικά Matias & Coelho, 2002; Zutshi & Sohal, 2005; Salomone, 2008) 

• Τη διαθεσιµότητα τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης (βλ. ενδεικτικά 

Zeng et al., 2005; Salomone, 2008). 

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι  κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη σχετική βιβλιογραφία. Για 

την επιτυχή ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης ενός οργανισµού πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εξής παράγοντες: 

• διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Beechner & Koch, 

1997; Scipioni et al., 2001; Rocha et al., 2007) 

• σχεδιασµός του συστήµατος µε βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες του 

οργανισµού (βλ. ενδεικτικά Bamber et al., 2000; Karapetrovic & Jonker, 

2003; Freshner & Engelhardt, 2004) 

• υποστήριξη και εµπλοκή των εργαζοµένων (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; 

Wilkinson & Dale, 2001; Pojasek, 2006) 

• µέτρηση επιδόσεων και συνεχής βελτίωση (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 

2002b; Holdsworth, 2003). 

Συνεπώς, για την επιτυχή ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης απαιτείται µια 

µεθοδολογία η οποία θα λαµβάνει υπόψη τους παραπάνω κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας, θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις προαναφερθείσες δυσκολίες και θα 

επιτρέπει την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του οργανισµού, επιτρέποντας 

µε αυτό τον τρόπο στον οργανισµό να αποκοµίσει τα πολλαπλά οφέλη που 

σχετίζονται µε αυτή.  
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4 Δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης προέκυψε 

από την ανάγκη για συνδυασµό των προτύπων συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ‘90, ερευνητές όπως οι  Puri 

(1996), Affisco et al. (1997), Wilkinson & Dale (1998b; 1999c), Renfrew & Muir 

(1998) και MacDonald (2003) εξέτασαν τόσο τις οµοιότητες όσο και τις διαφορές 

µεταξύ των προτύπων διοίκησης ποιότητας (ISO 9000:1994) και περιβαλλοντικής 

διοίκησης (ISO 14001: 1996). Άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να προτείνουν λύσεις 

σε θεωρητικό επίπεδο για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (βλ. 

ενδεικτικά Beechner & Koch, 1997; Karapetrovic, 2002b; Karapetrovic & Jonker, 

2003; Castka et al., 2004; Jonker & Karapetrovic, 2004; Khalil & Tariq, 2006; 

Wagner, 2007; Jorgensen, 2008). Επιπλέον, τα παραπάνω θέµατα έχουν εξεταστεί και 

µέσα από τη µελέτη περιπτώσεων (βλ. ενδεικτικά Bamber et al., 2000; Coelho et al., 

2001; Shen & Walker, 2001; Freshner & Engelhardt, 2004; Zutshi & Sohal, 2005; 

Arifin et al., 2009; Tari et al., 2009; Asif et al., 2010b; Lopez- Fresno, 2010).  

Η σχετική βιβλιογραφία έχει ως στόχο της να διευκολύνει τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης παραθέτοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις και 

µεθοδολογίες (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Seghezzi, 2001; Holdsworth, 2003; 

Nikonov, 2006; Leopoulos et al., 2010). Το µεγαλύτερο τµήµα της βιβλιογραφίας 

πραγµατεύεται την αναµόρφωση προτύπων για τη δηµιουργία οµάδων απαιτήσεων µε 

τις οποίες οφείλει να συµµορφώνεται ένας οργανισµός (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 

1998; Pun et al., 1999; Rocha et al., 2007; Griffith & Bhutto, 2009), ενώ ένα δεύτερο 

µεγάλο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας ασχολείται µε την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 2003; Labodova, 2004; Asif et 

al., 2009). Ένα τρίτο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας αφορά την  ένταξη  των 

πρότυπων συστηµάτων διοίκησης σε κάποιο γενικευµένο µοντέλο διοίκησης, όπως το 

µοντέλο διοίκησης του St Gallen ή το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM 

(βλ. ενδεικτικά Seghezzi, 1998; Pun et al., 1999; Wilkinson & Dale, 2001; Tari & 

Molina-Azorin, 2010). Ενώ, αποτελεί κοινό τόπο ότι τα γενικευµένα µοντέλα 

διοίκησης, µπορούν να υποστηρίξουν τη διοίκηση οποιασδήποτε λειτουργικής 

εκροής, καθώς αποτελούν από µόνα τους ολοκληρωµένες προτάσεις διοίκησης, η 

ιδέα αυτή ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες των οργανισµών για ολοκλήρωση των 
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συστηµάτων διοίκησης. Παράλληλα, τα γενικευµένα µοντέλα διοίκησης αναφέρονται 

απλά ως ικανά να στεγάσουν το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης και, τουλάχιστον 

για την ώρα, δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές εφαρµογές τους στην ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης. Για τους παραπάνω λόγους, το τµήµα αυτό της σχετικής 

βιβλιογραφίας δεν εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

Εντούτοις, για λόγους πληρότητας, τα γενικευµένα αυτά µοντέλα διοίκησης και η 

σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζονται στο Παράρτηµα.  

Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία η δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης είναι µια διεργασία δύο φάσεων (Σχήµα 8): 

1. Αναµόρφωση προτύπων  

2. Την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

 

Σχήµα 8: Οι δύο φάσεις της δηµιουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Η πρώτη φάση, αναµόρφωση προτύπων, πραγµατεύεται το συνδυασµό ή την 

εναρµόνιση των απαιτήσεων των προτύπων µε σκοπό τη δηµιουργία ο µάδων 

απαιτήσεων µε τις οποίες οφείλει ή επιθυµεί να συµµορφώνεται ο  οργανισµός. 

Παρότι το µεγαλύτερο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας πραγµατεύεται την 

αναµόρφωση προτύπων, η φάση αυτή δεν απαιτείται αναγκαστικά για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Ωστόσο, µπορεί να διευκολύνει την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης (2η φάση), ανάγοντάς τη σε ζήτηµα απλής 

εφαρµογής ενός «νέου» προτύπου. Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση 
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συστηµάτων διοίκησης µπορεί να καταλήξει στη δηµιουργία ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης, ανεξάρτητα από την αναµόρφωση προτύπων (1η φάση). Για 

το λόγο αυτό, η φάση της αναµόρφωσης προτύπων µπορεί να λειτουργήσει µόνο 

υποστηρικτικά στη φάση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, και ως εκ τούτου 

είναι προαιρετική (Σχήµα 8). Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της αναµόρφωσης 

προτύπων, στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διακρίνονται σε: 

• Δηµιουργία υπερ-προτύπου, που περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεων 

των προς εφαρµογή προτύπων (βλ. ενδεικτικά von Ahsen & Funck, 2001; 

Rocha & Karapetrovic, 2005; Zeng et al., 2007) 

• Δηµιουργία υπό- προτύπου, που περιλαµβάνει µόνο τις γενικευµένες  

απαιτήσεις των προτύπων και ειδικών λειτουργικών σπονδύλων που 

προδιαγράφουν εξειδικευµένες απαιτήσεις (βλ. ενδεικτικά MacGregor 

Associates, 1996; Beckmerhagen et al., 2003b) 

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο προσεγγίσεων αποτελεί η ενιαία διαχείριση των 

γενικευµένων απαιτήσεων των προτύπων. Ειδοποιός διαφορά τους, από την άλλη, 

είναι η διαχείριση των εξειδικευµένων απαιτήσεων των προτύπων, οι  οποίες 

σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση αναγνωρίζονται, αντιστοιχίζονται και 

συνδυάζονται, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη αναγνωρίζονται και αποτελούν ειδικούς 

λειτουργικούς σπονδύλους στη δοµή του υπο- προτύπου.  

Η δεύτερη φάση της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, πραγµατεύεται τ ις καθαυτό ενέργειες της 

υλοποίησής του. Οι ενέργειες αυτές παρατίθενται µέσω µιας κάποιας διαδικασίας 

υλοποίησης η οποία µπορεί να αναλύεται περισσότερο ή λιγότερο κατά περίπτωση. 

Κι εδώ, στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διακρίνονται δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις:  

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης προτύπων 

(βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c; 

Karapetrovic, 2003) 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων (βλ. ενδεικτικά Asif et al., 2009; Badreddine et al., 

2009) 



 83 

Στις περιπτώσεις που υφίσταται η πρώτη φάση, η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης ακολουθεί την έµµεση προσέγγιση (αναµόρφωση των προτύπων των 

συστηµάτων διοίκησης και εφαρµογή τους). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης ακολουθεί την άµεση προσέγγιση (απευθείας 

ένταξη των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού). 

.Συνοψίζοντας, στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι δύο φάσεις για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης:  

• η αναµόρφωση προτύπων και  

• η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. 

 

4.1 Αναµόρφωση προτύπων 

Δεδοµένου του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο τµήµα της βιβλιογραφίας της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης αφορά την ολοκλήρωση πρότυπων 

συστηµάτων διοίκησης, για την εξέταση της εφικτότητας του εγχειρήµατος της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, θα πρέπει αρχικά να εξεταστούν τα ίδια τα 

πρότυπα των συστηµάτων διοίκησης όσον αφορά τη δυνατότητα συνδυασµού των 

συστηµάτων που προκύπτουν από αυτά (Renzi & Cappelli, 2000).  

Ορισµένοι ερευνητές εξετάζουν και προτείνουν ακόµα και την πιθανότητα 

δηµιουργίας ενός υπερ- προτύπου (Matias & Coelho, 2002) που να αφορά τη 

διοίκηση ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας ή υπό- προτύπου των 

γενικευµένων απαιτήσεών τους (Jorgensen et al., 2006). Άλλοι ερευνητές όπως o 

Karapetrovic (2003) υποστηρίζουν ότι οι  οργανισµοί δεν χρειάζονται ένα 

αναµορφωµένο πρότυπο, αλλά µια µέθοδο για την εναρµόνιση των απαιτήσεων των 

προτύπων. Η ανάπτυξη µιας τέτοιας µεθόδου απασχολεί µεγάλο τµήµα της 

βιβλιογραφίας αφού η αναµόρφωση των προτύπων αποτελεί κατά γενική οµολογία 

τον ακρογωνιαίο λίθο του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Για το λόγο αυτό 

εξετάζονται οι δύο γενικές κατευθύνσεις αναµόρφωσης προτύπων: 

• η δηµιουργία υπέρ- προτύπου  

• η δηµιουργία υπό- προτύπου 
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Στην ενότητα αυτή εξετάζεται αρχικά η δυνατότητα αναµόρφωσης των προτύπων 

µέσα από τη σύγκρισή τους (οµοιότητες και διαφορές). Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

οι σχετικές πρωτοβουλίες των εθνικών κυρίως οργανισµών τυποποίησης και τέλος οι 

κυριότερες διαθέσιµες προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων.  

4.1.1 Σύγκριση προτύπων  

Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικές τεχνικές επιτροπές ISO/ TC 176 

και ISO/ TC 207 και όπως προαναφέρθηκε σε πολύ διαφορετικό χρόνο, η πρόθεση 

του Διεθνούς Οργανισµού Τ υποποίησης ήταν εξαρχής τα δύο πρότυπα να είναι 

συµβατά ως προς την εφαρµογή τους, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τη διοίκηση 

υγιεινής και ασφάλειας. Ήδη από την πρώτη έκδοση του προτύπου διοίκησης 

περιβάλλοντος (ISO 14001: 1996) τονίζεται ότι παρά το γεγονός ότι το πρότυπο δεν 

περιέχει απαιτήσεις ή στοιχεία διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας, οι  οργανισµοί 

µπορούν να προχωρήσουν σε συνδυασµό  στοιχείων τ ου συστήµατος διοίκησης 

περιβάλλοντος µε στοιχεία άλλων συστηµάτων διοίκησης όπως το σύστηµα 

διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας και το σύστηµα διοίκησης ποιότητας (IOS, 1996, 

2004). Επιπλέον, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι  οργανισµοί µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ως βάση του συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος, το σύστηµα 

διοίκησης ποιότητας κατά ISO 9001 και ακόµη ότι το σύστηµα περιβαλλοντικής 

διοίκησης δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα στοιχεία των 

συστηµάτων διοίκησης του οργανισµού. Το ISO 14001 ενθαρρύνει µάλιστα τους 

οργανισµούς να υλοποιήσουν το σύστηµα περιβαλλοντικής διοίκησης 

προσαρµόζοντας όπου είναι δυνατό τα στοιχεία των ήδη εγκατεστηµένων 

συστηµάτων διοίκησης (IOS, 1996). Συνεπώς, µια πρώτη ευθεία αναφορά στην 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης προέρχεται από τον ίδιο τον Διεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης ο οποίος τονίζει ότι τα συστήµατα διοίκησης µπορούν να 

συνδυαστούν καθώς χαρακτηρίζονται από κοινές αρχές συστηµάτων διοίκησης. 

Γίνεται έτσι εµφανές ότι ο σκοπός του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης δεν ήταν 

ποτέ η ανάπτυξη ανεξάρτητων συστηµάτων διοίκησης τόσο µεταξύ τους, όσο και µε 

τη γενική διοίκηση του οργανισµού. Αυτός είναι και ο  λόγος για τον οποίο στα 

παραρτήµατα των προτύπων υπάρχουν πλέγµατα συσχέτισης τα οποία περιέχουν τις 

αντιστοιχίες των απαιτήσεών τους µε σκοπό την κατάδειξη της δυνατότητας 

συνδυασµού τους. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τον ίδιο το Διεθνή Οργανισµό 
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Τυποποίησης, η εφαρµογή κάποιων από τα στοιχεία των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης θα διαφέρει επειδή τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης έχουν διαφορετικό 

σκοπό και διαφορετικές οµάδες εµπλεκοµένων (IOS, 1996). Τέλος, όσον αφορά το 

πρότυπο διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας, εκδόθηκε, από το Βρετανικό Οργανισµό 

Τυποποίησης (BSI) ώστε να  είναι συµβατό µε τα πρότυπα διοίκησης ποιότητας ISO 

9001: 1994 και ISO 14001: 1996 και µάλιστα τονίζεται ότι αναθεωρείται µετά τις 

αναθεωρήσεις των δύο τελευταίων ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της 

συµβατότητάς τους (OHSAS, 1999).  

Έτσι, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης χαρακτηρίζονται από οµοιότητες και κοινές 

ενότητες απαιτήσεων, έχουν ωστόσο και διαφορές (και διαφορετικές ενότητες 

απαιτήσεων) οι  οποίες σχετίζονται άµεσα µε το σκοπό τον οποίο υπηρετούν. Εκτός 

λοιπόν από τις ο µοιότητες των προτύπων, για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης που προδιαγράφουν θα πρέπει να κατανοήσουµε και τις 

διαφορές τους (Aboulnaga, 1998). 

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η αναµόρφωσή τους µέσα από:  

• τις οµοιότητες και  

• τις επιµέρους διαφορές τους 

Οµοιότητες- Κοινές οµάδες απαιτήσεων προτύπων συστηµάτων διοίκησης 

Όπως είναι γνωστό, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης χαρακτηρίζονται από  

οµοιότητες και µάλιστα περιλαµβάνουν και κάποιες κοινές ενότητες απαιτήσεων. 

Επιπλέον, είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης θα 

πρέπει να βασιστεί σε αυτές τις κοινές ενότητες απαιτήσεων των προτύπων 

(Aboulnaga, 1998; Griffith, 2000; Karapetrovic & Jonker, 2003; Rocha & 

Karapetrovic, 2005; Zeng et al., 2007). Συνεπώς, το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να 

εξεταστεί αφορά το κατά πόσο τα ίδια τα πρότυπα επιτρέπουν την αναµόρφωσή τους 

και κατά συνέπεια η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης που προδιαγράφουν 

αφορά τις οµοιότητες και τις κοινές ενότητες απαιτήσεών τους. Στα πλαίσια αυτά, 

εξετάζονται οι εξής κρίσιµες οµοιότητες των προτύπων συστηµάτων διοίκησης: 

• Ο  κύκλος της συνεχούς βελτίωσης 

• Η έννοια της διεργασίας 
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• Η διαχείριση κινδύνου  

Καταρχήν, όλα τα πρότυπα προδιαγράφουν απαιτήσεις για τις δραστηριότητες του 

σχεδιασµού, της υλοποίησης, του ελέγχου και της βελτίωσης της διοίκησης της 

λειτουργικής εκροής την  οποία αφορούν (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6: Ο κύκλος της συνεχούς βελτίωσης στα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 
(προσαρµοσµένος από Bedreddine et al., 2009) 

Πρότυπα ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 

Σχεδιασµός Πολιτική και Στόχοι 
Ποιότητας 

Πολιτική και Στόχοι 
Υγιεινής και ασφάλειας 

Πολιτική και Στόχοι 
Περιβάλλοντος 

Υλοποίηση Πραγµάτωση 
προϊόντος 

Υλοποίηση και Εφαρµογή 
προγραµµάτων υγιεινής και 
ασφάλειας 

Υλοποίηση και 
Εφαρµογή 
περιβαλλοντικών 
προγραµµάτων 

Έλεγχος Ανάλυση και 
βελτίωση 

Έλεγχος και διορθωτικές 
ενέργειες 

Έλεγχος και 
διορθωτικές 
ενέργειες 

Δράση Διοικητική 
ανασκόπηση Διοικητική ανασκόπηση Διοικητική 

ανασκόπηση 
 

Συνεπώς, κάθε πρότυπο συστήµατος διοίκησης είναι συµβατό µε την προσέγγιση 

PDCA, ακολουθεί δηλαδή τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης (Matias & Coelho, 

2002; Beckmerhagen et al., 2003b).  

Επιπλέον, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην ενότητα Διεργασίες στα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης (§2.3.2), κεντρική σε κάθε πρότυπο ανεξάρτητα από το αν 

αναφέρεται ρητά, είναι η έννοια της διεργασίας. Κάθε πρότυπο περιλαµβάνει 

απαιτήσεις για το σχεδιασµό και τον έλεγχο των κρίσιµων για τη διοίκηση κάθε 

λειτουργικής εκροής διεργασιών, ενώ παράλληλα προδιαγράφει µία σειρά από 

διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες στο βαθµό που είναι απαραίτητο ανάλογα 

µε την υπό έλεγχο λειτουργική εκροή. Παραδείγµατα των διοικητικών και 

υποστηρικτικών διεργασιών των προτύπων περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την 

επικοινωνία, τον έλεγχο µη συµµορφούµενων και τη διοικητική ανασκόπηση 

(Jorgensen et al., 2006). 

Κάποιοι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει τη διαχείριση κινδύνου ως ο µοιότητα των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης (Griffith, 2000; Savić, 2001; Whitelaw, 2004). 

Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα α υτά προδιαγράφουν συστήµατα για την 
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αποτελεσµατική διοίκηση των αντίστοιχων λειτουργικών εκροών, κανένα από τα 

πρότυπα δεν περιέχει απόλυτα κριτήρια ή επίπεδα επιδόσεων που πρέπει να 

επιτευχθούν. Καθένα από αυτά απαιτεί τη θέσπιση σχετικών στόχων και τη λήψη των 

κατάλληλων µέτρων, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των κατάλληλων 

ενεργειών, για την επίτευξή τους. Όσον αφορά τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

υγιεινής και ασφάλειας και περιβάλλοντος η θέσπιση στόχων σχετίζεται άµεσα µε 

την διαχείριση του σχετικού κινδύνου. Συγκεκριµένα, η αναγνώριση κινδύνου και η 

αποτελεσµατική αντιµετώπισή του αποτελεί απαίτηση τόσο του προτύπου διοίκησης 

υγιεινής και ασφάλειας όσο και του προτύπου διοίκησης περιβάλλοντος (ανάλυση 

κινδύνων υγιεινής και ασφάλειας και ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

αντίστοιχα). Εντούτοις, το πρότυπο διοίκησης ποιότητας δεν περιλαµβάνει µια τόσο 

ξεκάθαρη απαίτηση διαχείρισης κινδύνου. Ωστόσο, απαιτεί τον καθορισµό και τον 

έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων ποιότητας (ΙSO, 

2008). Υπό αυτό το πρίσµα η διοίκηση ποιότητας σχετίζεται µε τη µείωση του 

κινδύνου της µη επίτευξης στόχων ποιότητας. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι 

κεντρικό θέµα όλων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης αποτελεί η διαχείριση 

κινδύνου (Labodova, 2004). Οι ακόλουθες γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου 

µπορούν να αναγνωριστούν και στα τρία πρότυπα (Hortensius et al., 2004): 

αναγνώριση κρίσιµων όψεων και κινδύνων, αξιολόγηση και ιεράρχησή τους, 

καθορισµός απαιτήσεων (επίπεδα επιδόσεων) που πρέπει να ικανοποιηθούν και 

αναγνώριση και χρήση µηχανισµών ελέγχου. Συγκεκριµένα, το ISO 14001 (2004) 

απαιτεί: 

• την αναγνώριση των περιβαλλοντικών όψεων που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισµού και τον 

καθορισµό των σηµαντικότερων εξ αυτών (4.3.1) 

• την αναγνώριση των νοµικών απαιτήσεων και τον καθορισµό του τρόπου µε 

τον οποίο βρίσκουν εφαρµογή στις σηµαντικές περιβαλλοντικές όψεις του 

οργανισµού (4.3.2).  

• Τον καθορισµό σκοπών και στόχων και τη δηµιουργία προγραµµάτων για τη 

βελτίωση των δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωρισµένες περιβαλλοντικές 

όψεις (4.3.3) και τέλος, 

• το λειτουργικό έλεγχο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις σηµαντικές 

περιβαλλοντικές όψεις (4.4.6).   
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Αντίστοιχα, το OHSAS 18001 (2007) απαιτεί: 

• τον καθορισµό πηγών κινδύνου, την αξιολόγηση, την ιεράρχηση πιθανών 

κινδύνων και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων για τον έλεγχό τους (4.3.1). 

Τα µέτρα ελέγχου του κινδύνου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας.  

• Τη θέσπιση στόχων και την υλοποίηση προγραµµάτων για τη βελτίωση των 

επιδόσεών του στην υγιεινή και ασφάλεια και όπου είναι δυνατό να εξαλείψει 

τους πιθανούς κινδύνους (4.3.3/ 4.3.4), και  

• Το λειτουργικό έλεγχο εκείνων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του 

οργανισµού που σχετίζονται µε τους αναγνωρισµένους κινδύνους (4.4.6). 

Τέλος, όσον αφορά τη διοίκηση ποιότητας, το ISO 9001 (2008b) απαιτεί:  

• τον καθορισµό των απαιτήσεων που σχετίζονται µε τα προϊόντα του 

οργανισµού (7.2.1)  

• το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των απαιτούµενων για τη σύµφωνη µε τις 

απαιτήσεις πραγµάτωση προϊόντος (7.1)  

• τον έλεγχο, την επικύρωση των διεργασιών αυτών (7.5 και 8- 8.2), και 

• τη λήψη µέτρων για την επαναφορά των διεργασιών αυτών υπό- έλεγχο (8.5) 

και του προϊόντος εντός προδιαγραφών (8.3). 

Υπάρχει δηλαδή ένας σαφής προσανατολισµός όλων των προτύπων στην αναγνώριση 

και την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου. 

Εκτός των ανωτέρω, είναι γεγονός ότι τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

περιλαµβάνουν κοινές ενότητες απαιτήσεων. Συγκεκριµένα, κάθε πρότυπο 

συστήµατος διοίκησης περιλαµβάνει απαιτήσεις οι  οποίες είναι όµοιες (αν όχι 

πανοµοιότυπες) και είναι κατά κανόνα ανεξάρτητες από την λειτουργική εκροή της 

οποίας τον έλεγχο πραγµατεύεται. Οι κοινές απαιτήσεις αυτές, αφορούν σε µεγάλο 

βαθµό τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες που απαιτούνται για τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο κάθε λειτουργικής εκροής. Στη βιβλιογραφία, οι  κοινές 

απαιτήσεις των προτύπων αναφέρονται κυρίως ως παραδείγµατα για την υποστήριξη 

της συµβατότητας των προτύπων και της ολοκλήρωσης των συστηµάτων διοίκησης. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας εξαντλητικός κατάλογος των 

απαιτήσεων αυτών. Οι ενότητες απαιτήσεων των προτύπων που αναφέρονται 
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συνήθως ως κοινές είναι (βλ. Πίνακας 7): Πολιτική και αρχές, θέσπιση σκοπών και 

στόχων, τεκµηρίωση και έλεγχός της, επιθεωρήσεις και διοικητική ανασκόπηση.  

Πίνακας 7: Κοινές ενότητες απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης 

Κοινές ενότητες απαιτήσεων Βιβλιογραφική υποστήριξη 

Πολιτική και αρχές 

Griffith (2000); Matias & Coelho (2002); Pun & Hui 

(2002); Jorgensen et al. (2004; 2006); Zeng et al. 

(2005); Rajkovic & Aleksic (2009); Rajkovic et al. 

(2009) 

Θέσπιση σκοπών και στόχων 

Renzi & Capelli (2000); Griffith (2000); Pun & Hui 

(2002); Karapetrovic & Jonker (2003); Jorgensen et al. 

(2004; 2006); Whitelaw (2004) 

Τεκµηρίωση και έλεγχός της 

Cichowicz (1996); Affisco et al. (1997); Griffith 

(2000); Matias & Coelho (2002); Pun (2002); 

Jorgensen et al. (2004; 2006); Zeng et al. (2005) 

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Cichowicz (1996); Affisco et al. (1997); Renzi & 

Capelli (2000); Griffith (2000); Matias & Coelho 

(2002); Pun & Hui (2002); Jorgensen et al. (2004; 

2006) 

Διοικητική ανασκόπηση 
Affisco et al. (1997); Griffith (2000); Pun & Hui 

(2002); Jorgensen et al. (2006) 

 

Άλλες ενότητες απαιτήσεων που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία ως κοινές είναι:  

• διορθωτική και προληπτική δράση (Affisco et al., 1997; Matias & Coelho, 

2002; Jorgensen et al., 2004; Jorgensen et al., 2006), 

• συνεχής βελτίωση (Matias & Coelho, 2002; Karapetrovic & Jonker, 2003; 

Rajkovic et al., 2009), 

• επικοινωνία (Matias & Coelho, 2002; Jorgensen et al., 2004; Jorgensen et al., 

2006), 

• παρακολούθηση και µετρήσεις (Matias & Coelho, 2002; Rajkovic et al., 

2009),  

• ανάλυση και διαχείριση µη συµµορφούµενων (Affisco et al., 1997; Jorgensen 

et al., 2004; Jorgensen et al., 2006),  
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• καθορισµός εκπροσώπου διοίκησης (Renzi & Cappelli, 2000; Zeng et al., 

2005),  

• σχέδια και προγράµµατα για την επίτευξη στόχων (Griffith, 2000; Renzi & 

Cappelli, 2000),  

• ευθύνη της διοίκησης (Matias & Coelho, 2002; Rajkovic & Aleksic, 2009), 

• διοίκηση διεργασιών (Matias & Coelho, 2002; Rajkovic et al., 2009),  

• διαδικασίες (Griffith, 2000),  

• ικανοποίηση αναγκών των εµπλεκοµένων (Renzi & Cappelli, 2000),  

• επαλήθευση (Matias & Coelho, 2002),  

• δέσµευση της διοίκησης (Jorgensen et al., 2004; 2006), και  

• σχεδιασµός ελέγχου λειτουργίας (Cichowicz, 1996).   

Από την παραπάνω παράθεση των ενοτήτων απαιτήσεων που αναφέρονται γενικά 

στη βιβλιογραφία ως κοινές, συνάγεται εύκολα ότι παρότι γενικά δεν υπάρχει 

συµφωνία µεταξύ των ακαδηµαϊκών, έχουν αναγνωριστεί σε µεγάλο βαθµό οι κοινές 

ενότητες απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης, γεγονός που αν µη τι 

άλλο καταδεικνύει τη δυνατότητα αναµόρφωσης των προτύπων. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε, η οδηγία ISO Guide 72: 2001 (IOS, 2001) για τις 

τεχνικές επιτροπές ανάπτυξης των προτύπων ΙSO 9001 και ISO 14001 (ISO/ TC 176 

και ISO/ TC 207 αντίστοιχα) µε αντικείµενο την αύξηση της συµβατότητας και την 

ευθυγράµµιση των απαιτήσεων των προτύπων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ISO 

Guide 72 (2001), οι  µελλοντικές αναθεωρήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 

14001, θα πρέπει να είναι προσανατολισµένες στην αύξηση της συµβατότητάς του 

στις εξής γενικές κοινές θεµατικές ενότητες: πολιτική, σχεδιασµός, υλοποίηση και 

λειτουργία, αξιολόγηση επιδόσεων, βελτίωση, και διοικητική ανασκόπηση. Στον 

Πίνακα 8, παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία που εντάσσονται 

(σύµφωνα µε το ISO Guide 72, 2001) στις παραπάνω κοινές θεµατικές ενότητες των 

προτύπων, ενώ παράλληλα επιχειρείται η σύγκρισή τους µε τις κοινές ενότητες 

απαιτήσεων των προτύπων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην οικεία βιβλιογραφία. 
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Πίνακας 8: Σύγκριση των στοιχείων του ISO Guide 72 (2001) και των στοιχείων της 
βιβλιογραφίας 

ISO Guide 72 (2001) Κοινές ενότητες 
απαιτήσεων1 

Πολιτική 

Πολιτική και αρχές ● 
Σχεδιασµός 
Αναγνώριση αναγκών, απαιτήσεων και ανάλυση κρίσιµων 
ζητηµάτων ❍ 

Επιλογή κρίσιµων ζητηµάτων  ❍ 

Θέσπιση σκοπών και στόχων ● 

Αναγνώριση πόρων ❍ 
Αναγνώριση οργανωσιακής δοµής, ρόλων ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων ● 

Σχεδιασµός λειτουργικών διεργασιών (operational process) ❍ 

Ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για 
προβλέψιµα συµβάντα ❍ 

Υλοποίηση και λειτουργία 
Έλεγχος λειτουργίας ● 
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων ❍ 

Εκπαίδευση ● 

Διαχείριση άλλων πόρων ❍ 

Τεκµηρίωση και έλεγχός της ● 

Επικοινωνία ● 

Σχέση µε τους προµηθευτές και τους υπεργολάβους ❍ 
Αξιολόγηση επιδόσεων 
Παρακολούθηση και µετρήσεις ● 
Ανάλυση και διαχείριση µη συµµορφούµενων  ● 

Επιθεωρήσεις συστήµατος ● 
Βελτίωση 
Διορθωτική και προληπτική δράση ● 
Συνεχής βελτίωση ● 
Διοικητική ανασκόπηση 
Διοικητική ανασκόπηση ● 
1  ● Αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ως κοινή ενότητα απαιτήσεων 
   ❍ Δεν αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ως κοινή ενότητα απαιτήσεων 
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Με µια πρώτη ανάγνωση του παραπάνω πίνακα, είναι εµφανές ότι ενώ κάποια 

ενότητες απαιτήσεων αναφέρονται τόσο στο ISO Guide 72 όσο και στη 

βιβλιογραφία, δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία ως προς τις κοινές απαιτήσεις των 

προτύπων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: η αναγνώριση αναγκών και απαιτήσεων και η 

ανάλυση κρίσιµων ζητηµάτων, η επιλογή κρίσιµων ζητηµάτων, η ετοιµότητα 

αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για προβλέψιµα συµβάντα, η διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση άλλων πόρων και η σχέση µε τους προµηθευτές και 

τους υπεργολάβους.  

Από την άλλη πλευρά, στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως κοινά και άλλα στοιχεία τα 

οποία δεν περιλαµβάνονται στο ISO Guide 72, όπως για παράδειγµα: 

• η διοίκηση διεργασιών (Matias & Coelho, 2002; Rajkovic et al., 2009), και  

• η δηµιουργία προγραµµάτων για την επίτευξη των στόχων (Griffith, 2000; 

Renzi & Cappelli, 2000) 

Το γεγονός ότι πολλές από τις ενότητες απαιτήσεων που  αναφέρονται στο ISO Guide 

72 (2001), δεν αναγνωρίζονται ως κοινές από την ερευνητική κοινότητα µπορεί να 

εξηγηθεί λαµβάνοντας υπόψη τρεις κρίσιµους παράγοντες: 

1. οι γενικές θεµατικές ενότητες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο ISO 

Guide 72 αποτελούν στην πραγµατικότητα γενικές κατευθύνσεις και όχι 

λεπτοµερή αποτύπωση των κοινών απαιτήσεων των προτύπων 

2. το ISO Guide 72 ως οδηγία για µελλοντική αύξηση της συµβατότητας των 

προτύπων µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία είναι πρόθεση του ISO 

να συµπεριλαµβάνονται στις µελλοντικές εκδόσεις των προτύπων, και 

3. οι κοινές ενότητες απαιτήσεων των προτύπων στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

επί παραδείγµατι και συνεπώς δεν µπορούν να θεωρηθούν διεξοδική λίστα 

των στοιχείων που είναι πράγµατι κοινά. 

Επιπλέον, το γεγονός και µόνο ότι οι  διάφορες οµάδες απαιτήσεων των προτύπων 

έχουν διαφορετικές ονοµασίες είναι πιθανό να εµποδίζει καταρχήν την αντιστοίχησή 

τους µε άλλες όµοιες ή περίπου όµοιες απαιτήσεις.  

Ακόµη, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι οι  απαιτήσεις των προτύπων που 

αναφέρονται ως κοινές είναι πιθανό να υπόκεινται σε επιµέρους διαφοροποιήσεις ανά 

πρότυπο, οι  οποίες για κάποιους ερευνητές να είναι τόσο σηµαντικές ώστε να µην 
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κατατάσσουν το στοιχείο αυτό στις κοινές απαιτήσεις των προτύπων, ενώ για άλλους 

όχι. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αν και σε πρώτη ανάλυση µπορεί να µην είναι τόσο 

εµφανείς, όταν πρόκειται για την αναµόρφωση των προτύπων µπορεί να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα σηµαντικές. Για παράδειγµα, µία από τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων 

αφορά τη δηµιουργία της πολιτικής του συστήµατος διοίκησης. Το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διοίκησης, απαιτεί η πολιτική του συστήµατος διοίκησης 

περιβάλλοντος να είναι γνωστή σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για ή εκ µέρους 

του οργανισµού καθώς επίσης να είναι διαθέσιµη στο κοινό (απαίτηση δηµοσίευσης 

της περιβαλλοντικής πολιτικής). Αντιθέτως, σύµφωνα µε το π ρότυπο διοίκησης 

ποιότητας, η  πολιτική οφείλει να είναι γνωστή και κατανοητή µόνο στο εσωτερικό 

του οργανισµού. Επιπλέον, η πολιτική ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο πρέπει να 

αναθεωρείται όσον αφορά τη συνέχιση της καταλληλότητάς της. Από την άλλη 

πλευρά, η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να υλοποιείται και να διατηρείται, δεν 

αναφέρεται ωστόσο στο πρότυπο ότι πρέπει να αναθεωρείται ως προς την συνέχιση 

της καταλληλότητάς της. Υποθέτοντας ότι η πολιτική του ολοκληρωµένου 

συστήµατος ενός οργανισµού αφορά τόσο τη διοίκηση ποιότητας όσο και τη 

διοίκηση περιβάλλοντος, τίθενται τα εξής ερωτήµατα, η πολιτική του 

ολοκληρωµένου συστήµατος είναι δηµοσίως γνωστή ή όχι και επιπλέον αναθεωρείται 

µε βάση την καταλληλότητά της ή όχι. 

Μια πιο λεπτοµερής σύγκριση των κοινών απαιτήσεων των προτύπων διοίκησης 

ποιότητας ISO 9001: 1994 και ISO 9001: 2000, διοίκησης περιβάλλοντος ISO 14001: 

1996 και διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας OHSAS 18001: 1999 παρουσιάζεται από 

τους Wilkinson & Dale (2002) (Πίνακας 9).  



 94 

Πίνακας 9: Σύγκριση των κοινών απαιτήσεων των προτύπων (προσαρµοσµένο από Wilkinson & Dale, 2002) 

 

 ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 ISO 14001: 1996 OHSAS 18001: 1999 

Συµµετοχή στη συνεχή 
βελτίωση - 

Όσοι εµπλέκονται µε την 
παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών που ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του πελάτη 

Όσοι εµπλέκονται σε 
δραστηριότητες µε 
περιβαλλοντικές επιδράσεις που 
µπορεί να ελέγξει και να 
επηρεάσει ο οργανισµός 

Όλοι οι εργαζόµενοι και 
οι εµπλεκόµενοι 

Συµµετοχή στη 
στοχοθέτηση - - 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαζοµένων) 

όπως ISO 14001:1996 

Δηµοσιοποίηση πολιτικής Σε όλο τον οργανισµό όπως ISO 9001:1994 Σε όλους τους εργαζόµενους και 
τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως ISO 14001:1996 

Γνώση πολιτικής/ 
διαδικασιών και της 
σηµαντικότητάς τους 

Εργαζόµενοι σε κάθε 
σχετικό ιεραρχικό επίπεδο 
και δραστηριότητα  

όπως ISO 9001:1994 όπως ISO 9001:1994 Όλοι οι εργαζόµενοι 

Παροχή εκπαίδευσης 
Σε όλο το προσωπικό του 
οποίου η εργασία επηρεάζει 
την ποιότητα 

όπως ISO 9001:1994 
Σε όλο το προσωπικό του οποίου 
η εργασία έχει σηµαντική 
επίδραση στο περιβάλλον 

Σε όλους τους 
εργαζόµενους 

Παροχή πληροφορίας - 
Μεταξύ διαφόρων επιπέδων 
και λειτουργιών, 
προµηθευτών και πελατών 

Από και προς τους εργαζόµενους 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως ISO 14001:1996 

Εµπλοκή στην ανάπτυξη 
της πολιτικής Ανώτατη διοίκηση όπως ISO 9001:1994 όπως ISO 9001:1994 Ανώτατη διοίκηση και 

εργαζόµενοι 

Σχέσεις µε προµηθευτές 
και υπεργολάβους 

Αξιολόγηση προµηθευτών,  
επαλήθευση 
προµηθευόµενων και 
έλεγχος εισερχόµενων 
προϊόντων, ιχνηλασιµότητα 
προϊόντων. 

όπως ISO 9001:1994 

Αναγνώριση σηµαντικών 
περιβαλλοντικών όψεων,   
επικοινωνία απαιτήσεων, 
ιχνηλασιµότητα προϊόντων/ 
υπηρεσιών. 

Αναγνώριση κινδύνων 
υγιεινής και ασφάλειας, 
επικοινωνία απαιτήσεων 
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Διαφορές προτύπων συστηµάτων διοίκησης 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο για την αναµόρφωση των προτύπων και την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης που περιγράφουν, θα πρέπει εκτός από τις ο µοιότητες των 

προτύπων να εξετάσει κανείς και τις διαφορές τους. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται οι 

διαφορές των προτύπων συστηµάτων διοίκησης ανάλογα µε: 

• Τη δοµή τους 

• Τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία  

• το πεδίο εφαρµογής τους 

• τη λειτουργική εκροή που προδιαγράφουν 

Όπως προαναφέρθηκε τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης αφορούν διαφορετικά 

πεδία διοίκησης και έχουν διαφορετικό σκοπό. Το ISO 9001: 1994 αφορά τη 

διασφάλιση ποιότητας και σκοπός του είναι η ικανοποίηση του πελάτη (IOS, 1994), 

το ISO 14001: 1996 αφορά την περιβαλλοντική διοίκηση και σκοπός του είναι η 

υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και η πρόληψη της ρύπανσης σε 

ισορροπία µε τις κοινωνικο- οικονοµικές ανάγκες (IOS, 1996), ενώ το OHSAS 

18001: 1999 αφορά τη διοίκηση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και σκοπός του 

είναι η διευκόλυνση των οργανισµών στον έλεγχο των κινδύνων και η βελτίωση των 

επιδόσεών τους όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (BSI, 1999).  

Εξετάζοντας τα πρότυπα ISO 9001: 1994, ISO 14001: 1996 και OHSAS 18001: 1999, 

παρατηρείται εύκολα ότι τo πρώτο είχε διαφορετική δοµή. Το ISO 9001: 1994 

περιείχε 20 διακριτές (ασύνδετες) ενότητες απαιτήσεων, ενώ τα άλλα δύο µόλις 6. Το 

ISO 9001: 1994 περιέγραφε ένα σύστηµα το οποίο δεν είχε κάποια διακριτή δοµή, 

ενώ τα δύο τελευταία ακολουθούν τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης του Deming. 

Μάλιστα, στις απαιτήσεις του ISO 9001: 1994 δεν περιλαµβανόταν η συνεχής 

βελτίωση. Εντούτοις, µε την αναθεώρηση του ISO 9001 το 2000 και µετέπειτα το 

2008, το πρότυπο προδιαγράφει απαιτήσεις για το σύστηµα διοίκησης ποιότητας 

(αντί διασφάλισης) και οι  ενότητές του µετατρέπονται σε 8. Το πρότυπο 

περιλαµβάνει πλέον απαίτηση για συνεχή βελτίωση επιδόσεων ποιότητας, το 

σύστηµα διοίκησης ποιότητας βασίζεται στη διεργασιοκεντρική προσέγγιση και ο 

κύκλος της συνεχούς βελτίωσης εφαρµόζεται σε κάθε διεργασία. Συνεπώς, παρά τις 

συνεχείς αναθεωρήσεις, το πρότυπο συστήµατος διοίκησης εξακολουθεί να 
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χαρακτηρίζεται από διαφορετική σε σχέση µε τα υπόλοιπα πρότυπα δοµή (Wilkinson 

& Dale, 2002). 

Μια άλλη βασική διαφορά µεταξύ των προτύπων αφορά τη συµµόρφωση µε τη 

νοµοθεσία (Aboulnaga, 1998; Matias & Coelho, 2002). Το ISO 9001: 1994 δεν 

αναφερόταν στη συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις παρά 

µόνο στην ενότητα 4.4.4 Εισροές του σχεδιασµού προϊόντων, όπου τονιζόταν ότι στις 

απαιτήσεις του σχεδιασµού  περιλαµβάνονται και οι  ρυθµιστικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις. Δεν απαιτούσε συνεπώς γενικά συµµόρφωση µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Με τις αναθεωρήσεις του Ι SO 9001 (2000, 2008) ο  οργανισµός 

υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις σχετικές µε το σύστηµα διοίκησης ποιότητας 

κανονιστικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις (νοµικές απαιτήσεις σύµφωνα µε το ISO 

9001: 2008). Από την άλλη πλευρά, τόσο το ISO 14001: 1996 (και 2004) όσο και το 

OHSAS 18001: 1999 (και 2007) απαιτούν τη δηµιουργία διαδικασίας για την 

αναγνώριση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας που βρίσκουν εφαρµογή στον 

οργανισµό (απαίτηση 4.3.2) καθώς και τη δέσµευση του οργανισµού για 

συµµόρφωση µε αυτές (απαίτηση 4.2).  

Μια άλλη σηµαντική διαφορά σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής των συστηµάτων 

διοίκησης (MacGregor Associates, 1996; Wilkinson & Dale, 2002). Τo πρότυπo 

περιβαλλοντικής διοίκησης µπορεί να εφαρµοστεί σε όλο τον οργανισµό ή σε 

επιλεγµένες επιχειρηµατικές µονάδες ή δραστηριότητες. Σηµείο εστίασής του είναι οι 

περιβαλλοντικές όψεις που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του οργανισµού και συνεπώς οι  διοικητικές δραστηριότητές του 

συστήµατος εστιάζουν στις λειτουργίες εκείνες τ ου οργανισµού που επιφέρουν 

σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίστοιχα, το πρότυπο συστήµατος 

υγιεινής και ασφάλειας εφαρµόζεται στο χώρο των εγκαταστάσεων του οργανισµού 

(στο χώρο δηλαδή στον οποίο εργάζονται άνθρωποι). Σηµείο εστίασης του προτύπου 

υγιεινής και ασφάλειας είναι ο  κίνδυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων και συνεπώς οι  διοικητικές δραστηριότητες του συστήµατος υγιεινής 

και ασφάλειας (σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος- παρακολούθηση, µέτρηση, 

επιθεώρηση- και βελτίωση) εστιάζουν/ αφορούν στις λειτουργίες εκείνες που 

σχετίζονται µε τους αναγνωρισµένους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Τέλος, το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας εφαρµόζεται σε 

όλο τον οργανισµό (π.χ. εφόσον ο  οργανισµός περιλαµβάνει τµήµα σχεδιασµού και 
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ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών δεν µπορεί να εξαιρεθεί το τµήµα αυτό από την 

εφαρµογή του προτύπου). Σηµείο εστίασης του προτύπου διοίκησης ποιότητας 

αποτελούν οι  δραστηριότητες εκείνες που  µπορεί να επιδράσουν στην ικανοποίηση 

του πελάτη και περιλαµβάνουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η βασικότερη ωστόσο διαφορά των προτύπων συστηµάτων διοίκησης προέρχεται 

από την αναγνώριση ότι καθένα από αυτά προδιαγράφει τον έλεγχο διαφορετικής 

λειτουργικής εκροής (εκροής- στόχου). Ενώ οι  κοινές α παιτήσεις των προτύπων 

είναι κυρίως διαλειτουργικές και γενικές στη φύση τους, οι εξειδικευµένες απαιτήσεις 

τους προσδιορίζουν διαφορετικά κρίσιµα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για τον αποτελεσµατικό έλεγχο κάθε λειτουργικής εκροής. Έτσι, τα πρότυπο 

συστηµάτων διοίκησης ποιότητας προσανατολίζεται στην επίτευξη επιδόσεων 

ποιότητας, το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης στην επίτευξη περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, και το πρότυπο συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας στην 

επίτευξη επιδόσεων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Παρότι, κανένα από τα 

πρότυπα συστηµάτων διοίκησης δεν καθορίζει κριτήρια επιδόσεων (Pun et al., 1999), 

σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι η µη αποτελεσµατική διοίκηση µπορεί να επιφέρει 

διαφορετικές επιπτώσεις ανά λειτουργική εκροή (Hortensius et al., 2004). Η µη 

αποτελεσµατική διοίκηση υγιεινής και ασφάλειας µπορεί να επιφέρει επιβλαβείς 

επιπτώσεις για την ευηµερία των εργαζοµένων του οργανισµού και οι  πιθανές 

συνέπειες αυτής για τον οργανισµό περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων αστικές και 

ποινικές ευθύνες. Αντίστοιχα, η µη αποτελεσµατική διοίκηση της ποιότητας έχει ως 

επίπτωση τη δυσαρέσκεια του πελάτη και πιθανή συνέπεια αυτής, εκτός της απώλειας 

µεριδίου αγοράς, µπορεί να είναι και η αστική ευθύνη της αποζηµίωσης στον πελάτη 

εξαιτίας της παροχής ελαττωµατικού προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι οι βασικές διαφορές των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης σχετίζονται άµεσα µε την λειτουργική εκροή της οποίας τη 

διοίκηση αφορούν. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 10) συνοψίζονται οι 

προαναφερθείσες διαφορές, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 
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Πίνακας 10: Κύριες διαφορές προτύπων συστηµάτων διοίκησης 

 ISO 9001: 1994 ISO 14001: 1996 OHSAS 18001: 1999 ISO 9001: 2000 
Πεδίο διοίκησης 
(Hortensius et al., 2004) Διασφάλιση ποιότητας  Διοίκηση περιβάλλοντος Διοίκηση υγιεινής και 

ασφάλειας Διοίκηση ποιότητας 

Κύριος σκοπός 
(Hortensius et al., 2004) Ικανοποίηση του πελάτη 

Υποστήριξη της προστασίας 
του περιβάλλοντος και η 
πρόληψη της ρύπανσης  

Η διευκόλυνση στον έλεγχο των 
κινδύνων για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων 

Ικανοποίηση του πελάτη 

Κύριοι εµπλεκόµενοι 
(Hortensius et al., 2004) Πελάτης 

Κυβέρνηση (ρυθµιστής), 
ενδιαφερόµενοι για το 
περιβάλλον 

Εργαζόµενοι, κυβέρνηση 
(ρυθµιστής) Πελάτης 

Πεδίο εφαρµογής 
(Wilkinson & Dale, 2002) 

Δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε την 
ικανοποίηση του πελάτη 

Οργανισµός ή χώρος 
εγκαταστάσεων, ή 
µεµονωµένες δραστηριότητες 

Χώρος εγκαταστάσεων, χώρος 
εργασίας 

Δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε την 
ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του πελάτη  

Σηµείο εστίασης 
(Hortensius et al., 2004) 

Χαρακτηριστικά ποιότητας 
προϊόντος 

Περιβαλλοντικές όψεις 
(δραστηριοτήτων, προϊόντος, 
υπηρεσίας) 

Κίνδυνοι (σχετικοί µε τις 
δραστηριότητες και λειτουργίες 
του οργανισµού) 

Χαρακτηριστικά ποιότητας 
(διεργασιών και προϊόντος) 

Απαιτήσεις που 
σχετίζονται µε το σηµείο 
εστίασης (Wilkinson & 
Dale, 2002; Hortensius et 
al., 2004) 

Απαιτήσεις πελάτη, 
ρυθµιστικές απαιτήσεις 
(µόνο στο σχεδιασµό 
προϊόντος) 

Ρυθµιστικές απαιτήσεις, 
απαιτήσεις/ ανάγκες των 
εµπλεκόµενων, απαιτήσεις 
που αποτελούν αποτέλεσµα 
της ανάλυσης κινδύνου 
(ανάλυση περιβαλλοντικών 
όψεων)  

Απαιτήσεις/ ανάγκες 
εµπλεκόµενων (εργαζοµένων), 
απαιτήσεις που αποτελούν 
αποτέλεσµα της ανάλυσης 
κινδύνου (hazard analysis) 

Απαιτήσεις πελάτη, 
απαιτήσεις που σχετίζονται 
µε την προβλεπόµενη 
χρήση, ρυθµιστικές 
απαιτήσεις, απαιτήσεις που 
καθορίζονται από τον 
οργανισµό 

Εστίαση διοικητικών 
δραστηριοτήτων 
(Hortensius et al., 2004) 

Παραγωγή προϊόντος/ 
παροχή υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης πελατών 

Σηµαντικές περιβαλλοντικές 
όψεις 

Αναγνωρισµένοι κίνδυνοι 
υγιεινής και ασφάλειας 

Υλοποίηση των 
χαρακτηριστικών ποιότητας 
των προϊόντων και 
συνολική επίδοση 
ποιότητας οργανισµού  

Επιπτώσεις µη 
αποτελεσµατικής 
διοίκησης (Hortensius et 
al., 2004) 

Δυσαρέσκεια του πελάτη, 
αστική ευθύνη, µείωση 
µεριδίου αγοράς και 
οικονοµικές απώλειες 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ποινικές ευθύνες, αστική 
ευθύνη, κακή εικόνα και 
οικονοµικές απώλειες 

Επιπτώσεις για την ευηµερία 
των εργαζοµένων, ποινικές 
ευθύνες, αστική ευθύνη, 
απώλεια ανθρώπινου δυναµικού 
και οικονοµικές απώλειες 

Δυσαρέσκεια του πελάτη, 
αστική ευθύνη, ποινικές 
ευθύνες, µείωση µεριδίου 
αγοράς και οικονοµικές 
απώλειες 
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4.1.2 Σχετικές µε την αναµόρφωση προτύπων πρωτοβουλίες των 

οργανισµών τυποποίησης 

Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης προέκυψε 

από την ανάγκη για συνδυασµό των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος. Ερευνητές, όπως οι Beechner & Koch (1997) και οι Renfrew & Muir 

(1998) υποστήριξαν ότι τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος είναι τόσο όµοια µεταξύ τους που θα έπρεπε να συγχωνευθούν σε ένα 

ενιαίο πρότυπο. Το ζήτηµα αυτό, απασχόλησε και τον εθνικό οργανισµό τυποποίησης 

της Βρετανίας (BSI) ο  οποίος ανέθεσε στην εταιρεία συµβούλων MacGregor 

Associates να µελετήσουν τις τάσεις της αγοράς για το µέλλον της ανάπτυξης των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος και να εξετάσουν το 

ενδεχόµενο συγχώνευσής τους σε ένα πρότυπο. Οι MacGregor Associates (1996) 

θεώρησαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη µελλοντική ανάπτυξη των προτύπων 

συστήµατος διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος, τις οποίες ονόµασαν:  

• ολοκλήρωση, και  

• ευθυγράµµιση 

Ως ολοκλήρωση των προτύπων θεωρήθηκε η δηµιουργία ενός µοναδικού  «κύριου» 

υπο- προτύπου που καλύπτει τις γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος µε προαιρετικούς υποστηρικτικούς 

σπονδύλους που καλύπτουν εξειδικευµένες απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, η 

ευθυγράµµιση ορίστηκε ως «παράλληλα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης καθένα από 

τα οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριµένη λειτουργική εκροή. Τα πρότυπα αυτά θα 

χαρακτηρίζονται από µε µεγάλο βαθµό ο µοιότητας τόσο στη δοµή όσο και στο 

περιεχόµενο (MacGregorAssociates, 1996). Στην περίπτωση της ολοκλήρωσης των 

προτύπων, τα «κύρια»6 στοιχεία θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα συστήµατα, γεγονός 

το οποίο σύµφωνα µε τους MacGregor Associates (1996) συνεπάγεται ότι οι 

οργανισµοί οφείλουν να υλοποιήσουν όλα τα συστήµατα ακόµα και αν κάτι τέτοιο 

δεν αποτελεί πρόθεσή τους (Wilkinson & Dale, 1999c). Ακολουθώντας την πρώτη 

προσέγγιση, οι  MacGregor Associates (1996) υποστηρίζουν ότι «οι απαιτήσεις των 

                                                
6 Οι όροι «κύρια» και «κοινά» στοιχεία χρησιµοποιούνται από τους MacGregor Associates (1996) 
στην ολοκλήρωση και ευθυγράµµιση προτύπων αντίστοιχα, εντούτοις αναφέρονται στα στοιχεία 
εκείνα των προτύπων τα οποία «είναι όµοια τουλάχιστον επιφανειακά». Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν 
από τους συνδέσµους του παραρτήµατος Β, του ISO 14001: 1996 και των στοιχείων του ISO 14004: 
1996 και BS 8800: 1996 και είναι: πολιτική, ευθύνη της διοίκησης, διοικητική ανασκόπηση, 
υλοποίηση και λειτουργία, ανθρώπινοι πό ροι και εκπαίδευση, µέτρηση και παρακολούθηση (σµβ 
εσωτερικών επιθεωρήσεων), διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες (Wilkinson & Dale, 1999c). 
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κοινών στοιχείων θα γίνουν προοδευτικά πιο πολύπλοκες», ενώ µε την δεύτερη 

προσέγγιση «η επακόλουθη ενσωµάτωση και άλλων πεδίων ενδιαφέροντος 

(disciplines), όπως η υγιεινή και ασφάλεια δε θα ακύρωνε τη δοµή που 

δηµιουργήθηκε σε σχέση µε την ποιότητα και το περιβάλλον» (Wilkinson & Dale, 

1999c)7. 

Ακόµη, εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των απαιτήσεων προτύπων ISO 

9001 και ISO 14001 ως προς το περιεχόµενο αλλά και κυρίως ως προς το πεδίο 

εφαρµογής τους, οι οποίες σύµφωνα µε τους MacGregor Associates (1996) δεν είναι 

πιθανό να τροποποιηθούν στις µελλοντικές α ναθεωρήσεις των προτύπων, η 

ολοκλήρωση των προτύπων είναι µη ρεαλιστική, η ευθυγράµµισή τους ωστόσο µπορεί 

να είναι δυνατή (Wilkinson & Dale, 1999a).  

Οι MacGregor Associates (1996) παρατηρούν επίσης ότι η πρώτη προσέγγιση µπορεί 

να υποχρεώσει τους οργανισµούς να συµµορφωθούν µε περισσότερες απαιτήσεις 

(π.χ. συνεχής βελτίωση) από όσες απαιτούνται από το υπό εφαρµογή πρότυπο (π.χ. 

ISO 9001: 19948). Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη προσέγγιση, σύµφωνα µε την 

οποία τα πρότυπα παραµένουν διακριτά αλλά έχουν όµοια κοινά στοιχεία, επιτρέπει 

την υιοθέτηση των στοιχείων εκείνων που αφορούν το εφαρµοζόµενο πρότυπο και 

θεωρείται η πιο ευέλικτη από τις δύο (Wilkinson & Dale, 1999c).  

Παράλληλα, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη σε δύο φάσεις από το BSI 

(MacGregor Associates, 1996) σε επιχειρήσεις του Hνωµένου Βασιλείου 

πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 και ISO 14001/ BS 7750 (Wilkinson & Dale, 2001), η 

επιχειρηµατική κοινότητα δεν υποστήριζε την προσέγγιση της ολοκλήρωσης των 

προτύπων των συστηµάτων  διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος. Στην πρώτη 

φάση της έρευνας του BSI, οι  απόψεις των επιχειρήσεων που συµµετείχαν (157 

απαντήσεις από τα 300 ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν) δ εν έδειξαν κάποια 

ξεκάθαρη προτίµηση όσον αφορά την πρώτη (63% των ερωτηθέντων) ή τη δεύτερη 

(57% των ερωτηθέντων) προσέγγιση για τη µελλοντική ανάπτυξη των προτύπων 

(Wilkinson & Dale, 2000, 2001). Στη δεύτερη φάση της έρευνας, στάλθηκαν 

ερωτηµατολόγια µόνο σε εκείνες τις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης που ήταν 

πιστοποιηµένες κατά ISO 9000 και ISO 14001 (συνολικά 40), από τις οποίες 

λήφθηκαν 14 απαντήσεις. Στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη δεύτερη φάση 
                                                
7 Η άποψη αυτή αµφισβητήθηκε από τους Wilkinson & Dale (199b), σύµφωνα µε τους οποίους η 
προσθήκη συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας µάλλον µειώνει παρά αυξάνει την 
πολυπλοκότητα των κοινών στοιχείων (δες και Wilkinson & Dale, 1999b). 
8 Το ISO 9001: 1994 δεν περιλάµβανε απαίτηση για συνεχή βελτίωση 
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ανακοινώθηκε ότι η πρώτη προσέγγιση δεν είναι εφικτή, και ως µόνη εναλλακτική 

για ταυτόχρονη επιθεώρηση των δύο συστηµάτων δόθηκε η προσέγγιση της 

ευθυγράµµισης των προτύπων (Wilkinson & Dale, 2000). Παράλληλα, ανακοινώθηκε 

στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη δεύτερη φάση της έρευνας ότι στην πρώτη 

φάση επικράτησε η προσέγγιση της ευθυγράµµισης των προτύπων (Wilkinson & 

Dale, 2000, 2001). Σε σύνολο 14 επιχειρήσεων, στη δεύτερη φάση, 10 αποφάνθηκαν 

ότι προτιµούν την ευθυγράµµιση των προτύπων, 3 την ολοκλήρωσή τους και 1 

παρέµεινε ουδέτερος (Wilkinson & Dale, 2001).  

Οι ορισµοί και τα αποτελέσµατα της µελέτης των MacGregor Associates (1996), 

υιοθετήθηκαν τόσο από το Βρε τανικό Οργανισµό Τυποποίησης όσο και από το 

Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης. Μάλιστα η ειδική οµάδα τεχνικής υποστήριξης του 

Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης, ISO/ TAG 12, η οποία συστάθηκε για τη 

διερεύνηση  της µελλοντικής ανάπτυξης των προτύπων των οικογενειών ISO 9000 

και 14000 συνέστησε τα ακόλουθα (IOS, 1998): 

1. πανοµοιότυποι σχετικοί όροι  και ορισµοί και συνεπής χρήση της ορολογίας 

στις δύο οικογένειες προτύπων 

2. αύξηση της συµβατότητας9 των προτύπων ISO 9000 και ISO 14000 και κατά 

το δυνατόν ευθυγράµµιση 

3. ολοκλήρωση των προτύπων επιθεωρήσεων των δύο οικογενειών ώστε να 

αποτελούνται από ένα κοινό πυρήνα µε υποστηρικτικά διακριτά modules για 

την ποιότητα και το περιβάλλον10 

4. η ευθύνη για την αύξηση της συµβατότητας των προτύπων αυτών ανήκει στις 

τεχνικές επιτροπές TC 176 και TC 207 οι  οποίες είναι υπεύθυνες για την 

ανάπτυξη των ISO 9000 και ISO 14000 αντίστοιχα. 

Ακολουθώντας τις συστάσεις του ISO/ TAG 12 (1998), ο Διεθνής Οργανισµός 

Τυποποίησης, απέρριψε τόσο τη δηµιουργία υπέρ- προτύπου συστήµατος διοίκησης 
                                                
9 Ο όρος «συµβατότητα» συνεπάγεται ότι τα κοινά στοιχεία των προτύπων ISO 9000 και ISO 14000 
µπορούν να υλοποιηθούν µε ενιαίο τρόπο, ολικώς ή  µερικώς, από τους οργανισµούς χωρίς άσκοπο 
διπλασιασµό ή επιβολή αντικρουόµενων απαιτήσεων. Το λεκτικό των κοινών στοιχείων δεν απαιτείται 
να είναι πανοµοιότυπο, αν και συνιστάται στο βαθµό του δυνατού (ISO/ TAG 12: 1998). 
10 Αποτέλεσµα της σύστασης αυτής αποτέλεσε η έκδοση του ISO 19011: Οδηγίες για την επιθεώρηση 
των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος. Η τελική µορφή και δοµή του ΙSO 19011 
εγείρει σηµαντικές αµφιβολίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της πρώτης προσέγγισης των MacGregor 
Associates (1996). Κρίνοντας από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των συστάσεων του ISO/ TAG 12 
στο ISO 19011, φαίνεται πιθανότερο η  πρώτη προσέγγιση των MacGregor Associates (1996) να 
αφορούσε στην πραγµατικότητα ένα ενιαίο πρότυπο ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας 
και περιβάλλοντος το οποίο στηρίζεται στον κοινό πυρήνα των ISO 9000 και 14000, οι εξειδικευµένες 
απαιτήσεις των οποίων αποτελούν διακριτές υπο- ενότητές του (δες και ISO 19011: 2002, ενότητα 7.3 
σελ. 22- 25) 
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ποιότητας και περιβάλλοντος (συγχώνευση των προτύπων των οικογενειών ISO 9000 

και Ι SO 14000), όσο και τη δηµιουργία υπό- προτύπου των γενικευµένων 

απαιτήσεών τους και προαιρετικών, υποστηρικτικών σπονδύλων εξειδικευµένων 

απαιτήσεων ποιότητας, περιβάλλοντος (προσέγγιση ολοκλήρωσης των MacGregor 

Associates, 1996). Με αυτό τον τρόπο, η µελλοντική ανάπτυξη των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης, προσανατολίστηκε στην αύξηση της συµβατότητας και την 

ευθυγράµµιση των απαιτήσεων των προτύπων. Αποτέλεσµα της παραπάνω 

προσπάθειας ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η αναθεωρηµένη έκδοση του ISO 9001: 

2000. Παράλληλα, σύµφωνα µε το ISO Guide 72 (2001)11 τα µελλοντικά πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης οφείλουν να ακολουθούν µία συνεκτική δοµή συµβατή µε την 

PDCA (ISO 14001) και τη διεργασιοκεντρική (ISO 9001: 2000) και να 

περιλαµβάνουν τις (κοινές) ενότητες απαιτήσεων: πολιτική, σχεδιασµός, υλοποίηση 

και λειτουργία, αξιολόγηση επιδόσεων, βελτίωση και, διοικητική ανασκόπηση. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των MacGregor Associates (1996) τέθηκαν υπό ευθεία 

αµφισβήτηση από έρευνα των Wilkinson & Dale (2001) µεταξύ των µελών του BSI 

σύµφωνα µε την οποία το 73.9% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη δηµιουργία ενός 

προτύπου ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος, ενώ 

µόλις το 34.8% θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η  αύξηση της συµβατότητας των 

προτύπων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος. Εντούτοις, δεν είναι εµφανές αν 

το πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος (η πρώτη 

εναλλακτική της έρευνας των Wilkinson & Dale, 2001) είναι το υπο- πρότυπο µε 

τους προαιρετικούς, υποστηρικτικούς σπονδύλους εξειδικευµένων απαιτήσεων των 

MacGregor Associates (1996) ή πρόκειται για ένα υπερ- πρότυπό τους. Συνεπώς, δεν 

είναι γνωστό αν οι δύο έρευνες είναι συγκρίσιµες.  Παράλληλα, σύµφωνα µε την ίδια 

έρευνα των Wilkinson & Dale (2001), η έλλειψη συµβατότητας µεταξύ των 

προτύπων, δεν εµπόδισε τους οργανισµούς να προχωρήσουν σε συνδυασµό τους και 

συγχώνευση της τεκµηρίωσης των αντίστοιχων συστηµάτων τους παρά τις όποιες 

δυσκολίες αντιµετωπίζουν. Συνεπώς, οι  οργανισµοί προχωρούν σε ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης παρά την απουσία ενός ενιαίου προτύπου και επιπλέον η 

ευθυγράµµιση των προτύπων πιθανώς να µην έχει στην πραγµατικότητα τη σηµασία 

που της είχε αρχικά αποδοθεί (Wilkinson & Dale, 2002).  

                                                
11 Οδηγία για τις τεχνικές επιτροπές ανάπτυξης προτύπων συστηµάτων διοίκησης µε σκοπό την 
περαιτέρω αύξηση της συµβατότητας των προτύπων 
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Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της έρευνας των MacGregor Associates (1996), 

έκδοση ενός ενιαίου προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και 

υγιεινής και ασφάλειας βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των οργανισµών 

τυποποίησης, εθνικών και διεθνούς. Μάλιστα, παρά τις προσπάθειες για αύξηση της 

συµβατότητας στη δοµή και το περιεχόµενο των προτύπων συστηµάτων διοίκησης η 

έκδοση υπέρ- προτύπου ή υπό - προτύπου και σπονδύλων δεν αναµένεται άµεσα 

(Matias & Coelho, 2002; Jonker & Karapetrovic, 2004).  

Όσον αφορά τις απόψεις της ερευνητικής κοινότητας για την αναµόρφωση των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης από το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης, µπορούν 

να ενταχθούν στις δύο κατευθύνσεις που ορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας: 

• δηµιουργία υπερ- προτύπου  

• δηµιουργία υπο- προτύπου και σπονδύλων  

Η έκδοση ενός υπερ-προτύπου υποστηρίζεται µεταξύ άλλων από τους Μatias & 

Coelho (2002) και Karapetrovic (2002b). Μάλιστα, το υπερ- πρότυπο στο οποίο 

αναφέρεται ο  Karapetrovic (2002b) θα στηρίζεται στον κοινό πυρήνα των 

γενικευµένων απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001 και 14001, οι  εξειδικευµένες 

απαιτήσεις των οποίων θα αποτελούν υπο- ενότητές του. Από την άλλη πλευρά, η 

ιδέα αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα πρακτική, καθώς το ενιαίο αυτό πρότυπο θα έπρεπε 

να αναθεωρείται κάθε φορά ώστε να συµπεριλάβει τις απαιτήσεις και νέων προτύπων 

(Jonker & Karapetrovic, 2004). 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, οι Jorgensen et al., (2006) υποστηρίζουν τη δηµιουργία 

ενός υπο- προτύπου βασισµένου στα στοιχεία των γενικευµένων διοικητικών 

διεργασιών12. Επιπλέον του υπο- προτύπου, µεµονωµένοι πρόσθετοι σπόνδυλοι 

ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και κοινωνικής λογοδοσίας θα 

εξακολουθούν να υπάρχουν, καλύπτοντας όµως µόνο εξειδικευµένες απαιτήσεις για 

κάθε πεδίο διοίκησης (Jorgensen & Simonsen, 2002). Τέλος, το υπο- πρότυπο δε θα 

πρέπει να είναι πιστοποιήσιµο, καθώς σύµφωνα µε τον Jorgensen (2008) η 

πιστοποίηση έχει νόηµα µόνο σε συνδυασµό µε κάποιο από τους σπονδύλους. Στην 

ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι  Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007), οι  οποίοι 
                                                
12 Οι οµοιότητες ή γενικευµένες διεργασίες σε ένα σύστηµα διοίκησης είναι: δέσµευση της διοίκησης, 
καθορισµός πολιτικής, προγραµµατισµός σκοπών και στόχων, διαδικασίες εκπαίδευσης εργαζοµένων, 
διαδικασίες επικοινωνίας, επιθεωρήσεις, έλεγχος εγγράφων και αρχείων, έλεγχος µη 
συµµορφούµενων, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες και διοικητική ανασκόπηση (Jorgensen et 
al., 2006) 
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υποστηρίζουν την έκδοση ενός υπο- προτύπου το οποίο θα προδιαγράφει τα 

συστηµικά χαρακτηριστικά του συστήµατος διοίκησης και επιµέρους σπονδύλων οι 

οποίοι θα προδιαγράφουν σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις απαιτήσεις για τον έλεγχο 

συγκεκριµένης κάθε φορά λειτουργικής εκροής- στόχου (Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007). Το υπο- πρότυπο θα είναι πιστοποιήσιµο για να διασφαλίζεται ότι 

ο οργανισµός διαθέτει τη δοµή που θα επιτρέπει την συστηµατική  διοίκηση κάθε 

λειτουργικής εκροής. Η πρόταση αυτή είναι επίσης ανάλογη της «ολοκλήρωσης» των 

MacGregor Associates (1996) έχει ωστόσο µια ειδοποιό διαφορά: το υπο- πρότυπο 

για το οποίο κάνουν λόγο οι Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007) δεν συνεπάγεται σε 

καµία περίπτωση την υποχρεωτική υιοθέτηση όλων των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης (MacGregorAssociates, 1996), και δεν είναι απαραίτητο να αναθεωρείται 

για να συµπεριλάβει  απαιτήσεις που προκύπτουν από την έκδοση νέων προτύπων 

(Jonker & Karapetrovic, 2004). Απεναντίας, οι σπόνδυλοι οι  οποίοι θα περιγράφουν 

απαιτήσεις για τον έλεγχο νέων λειτουργικών εκροών θα εντάσσονται στην ήδη 

υπάρχουσα δοµή του γενικευµένου συστήµατος διοίκησης το οποίο προέκυψε από 

την εφαρµογή του υπο- προτύπου (Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007). 

Εξαιτίας του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοινότητας αλλά και των πιέσεων του 

επιχειρηµατικού κόσµου για απαντήσεις στο ζήτηµα της ολοκλήρωσης των πρότυπων 

συστηµάτων διοίκησης, οι  εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης ανέπτυξαν πρωτοβουλία 

σχετικά µε το ζήτηµα της αναµόρφωσης προτύπων (Πίνακας 11). Οι σχετικές 

πρωτοβουλίες βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις θεωρητικές προβλέψεις  και αφορούν 

τόσο τη δηµιουργία υπέρ- προτύπου (βλ. ενδεικτικά  NTS, 1996), όσο και τη 

δηµιουργία υπό- προτύπου (βλ. ενδεικτικά AS/ NZS 4581: 1999 (SAI, 1999) και PAS 

99: 2006 (BSI, 2006)).  
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Πίνακας 11: Σχετικές µε την αναµόρφωση προτύπων πρωτοβουλίες των οργανισµών 
τυποποίησης 

ΕΤOΣ Οργανισµός/ Τεχνικό έγγραφο Περιγραφή 

1996 

Management Principles for 
Enhancing Quality of Products and 
Services, Occupational Health and 
Safety, and the Environment, ΝΤS 

Πλαίσιο ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και 
υγιεινής και ασφάλειας  

1998 ISO/ TAG 12, IOS 
Συστάσεις για το µέλλον της ανάπτυξης 
των προτύπων των οικογενειών ISO 9000 
και ISO 14000 

1999 

AS/ NZS 4581 - Management 
system integration - Guidance to 
business, government and 
community organizations, SAI 

Προσδιορισµός και επισκόπηση των 
συστατικών που είναι κοινά σε κάθε 
σύστηµα διοίκησης µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της δηµιουργίας ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 
ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και 
ασφάλειας. 

2001 HB 10190: Integrated Management 
System- The Framework, BSI 

Πλαίσιο ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης µε βάση τις κοινές ενότητες 
απαιτήσεων των προτύπων 

2001 ISO Guide 72, IOS 
Οδηγίες για την αιτιολόγηση και την 
ανάπτυξη προτύπων συστηµάτων 
διοίκησης  

2003 

ΗΒ 139: Guidance on Integrating 
the Requirements of Quality, 
Environment, and Health and Safety 
Management System Standards, SAI 

Οδηγός για τον εντοπισµό και το 
συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων 
συστήµατος διοίκησης ποιότητας, 
περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία. 

2006 

PAS 99-  Publicly Available 
Specification of common 
management system 
requirements as a framework for 
integration, BSI 

Προδιαγραφή των κοινών απαιτήσεων των 
συστηµάτων διοίκησης ως πλαίσιο για την 
ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Το 
κύριο πρότυπο που περιγράφουν οι 
MacGregor Associates (1996). 

 

Άλλοι οργανισµοί τυποποίησης (όπως για παράδειγµα ο  εθνικός οργανισµός 

τυποποίησης της Αυστραλίας) προχώρησαν στην έκδοση οδηγιών για τον εντοπισµό 

και το συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης ποιότητας, 

περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας, HB 139 (SAI, 2003).  

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικά και σε καµία περίπτωση δεν 

καλύπτουν πλήρως το φάσµα των πρωτοβουλιών των οργανισµών τυποποίησης 

σχετικά µε την αναµόρφωση προτύπων. Παρότι η παρουσίαση και κριτική εξέταση 

των παραπάνω πρωτοβουλιών εκπίπτει του αντικειµένου της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες, περισσότερο 

ή λιγότερο αποτελεσµατικές, έχουν το µειονέκτηµα ότι απευθύνονται σε 

περιορισµένο κοινό, εντός των ορίων δικαιοδοσίας του εκάστοτε εθνικού οργανισµού 
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τυποποίησης. Δεν µπορεί να θεωρηθεί συνεπώς ότι µπορούν να τύχουν σήµερα 

ευρείας αναγνώρισης και χρήσης. Δεδοµένου µάλιστα ότι ο Διεθνής Οργανισµός 

Τυποποίησης έχει απορρίψει την αναµόρφωση των προτύπων των οικογενειών ISO 

9000 και 14000, καθώς επίσης και την υιοθέτηση του OHSAS 18001, ως επίσηµο 

διεθνές πρότυπο, δεν αναµένεται κάποια από αυτές να µετεξελιχθεί σε διεθνές 

πρότυπο τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η 

προδιαγραφή PAS 99 (BSI, 2006) και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται ακολούθως εν 

συντοµία.  

Η προδιαγραφή PAS 99 (2006), επαναφέρει στο προσκήνιο τη δηµιουργία του κύριου 

υπό- προτύπου των MacGregor Associates (1996) το οποίο θα καλύπτει τις 

γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων. Το γενικευµένο υπό- πρότυπο συστήµατος 

διοίκησης που προδιαγράφεται, κάνει χρήση των στοιχείων του ISO Guide 72 (2001), 

τα οποία εντάσσει στη δοµή του PDCA. Σκοπός του είναι η διευκόλυνση των 

οργανισµών που επιθυµούν να εφαρµόσουν περισσότερα του ενός πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης στην ευθυγράµµιση των κοινών τους απαιτήσεων. Το PAS 99 

(2006), δεν είναι πιστοποιήσιµο, και όπως αναφέρει δεν καλύπτει τις εξειδικευµένες 

απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Συνεπώς, οι οργανισµοί θα πρέπει 

να συµµορφώνονται επιπλέον µε τις απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001 κ.λπ.) σε περίπτωση που επιθυµούν να 

πιστοποιήσουν το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. 

Η προδιαγραφή αυτή αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια θετική εξέλιξη για την 

αναµόρφωση των προτύπων ως στάδιο της δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατά της είναι ότι συνοψίζει σε 

ικανοποιητικό βαθµό τις µέχρι τώρα εξελίξεις στην αναµόρφωση προτύπων. 

Αναγνωρίζει για παράδειγµα, την ανάγκη για ενιαία διαχείριση των κοινών 

απαιτήσεων των προτύπων και επιπλέον παρέχει ένα πλαίσιο (PDCA) για τη δόµηση 

του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης Η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή 

ωστόσο, εκτός του ότι δεν πιστοποιείται, δεν παρέχει την παραµικρή εξασφάλιση 

στους οργανισµούς ότι συνεπάγεται τη συµµόρφωση µε τις γενικευµένες απαιτήσεις 

των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Υπάρχει συνεπώς ο  κίνδυνος, ο  πυρήνας του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (το κύριο δηλαδή υπό- πρότυπο) να πρέπει να 

αναθεωρείται συνεχώς ώστε να µπορεί να συµπεριλάβει τις γενικευµένες απαιτήσεις 

νέων προτύπων, όπως ακριβώς προβλέπουν οι Jonker & Karapetrovic (2004).  
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4.1.3 Υφιστάµενες προσεγγίσεις αναµόρφωσης προτύπων 

Ελλείψει ενός επίσηµου, διεθνώς αναγνωρισµένου εγγράφου για την ολοκλήρωση 

των συστηµάτων διοίκησης, τόσο οι  οργανισµοί όσο και η ερευνητική κοινότητα, 

προχώρησαν στην ανάπτυξη µεθόδων και µεθοδολογιών για τη διευκόλυνση της 

αναµόρφωσης προτύπων αλλά και της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων συστηµάτων 

διοίκησης.  

Υποστηρικτική της αναµόρφωσης των προτύπων είναι σε µεγάλο βαθµό η 

προηγούµενη ανάλυση περί ο µοιοτήτων και κοινών στοιχείων των προτύπων. 

Πράγµατι, οι περισσότεροι ερευνητές της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, στην 

προσπάθειά τους να καταδείξουν την εφικτότητα του εγχειρήµατος, υποστηρίζουν σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό την αναµόρφωση των προτύπων, ακόµη και όταν 

αυτό δεν αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό τους. Έτσι, στις περισσότερες 

βιβλιογραφικές αναφορές, η αναµόρφωση προτύπων αποτελεί απαραίτητο στάδιο, ή 

και προϋπόθεση, της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. 

Μια από τις πλέον συνήθεις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αναµόρφωση 

των προτύπων είναι τα πλέγµατα συσχέτισης των παραρτηµάτων των προτύπων που 

απεικονίζουν αντιστοιχίες µεταξύ των διαφόρων απαιτήσεων των προτύπων 

(Wilkinson & Dale, 1999c). Από την άλλη πλευρά, κάποιοι ερευνητές έχουν 

προχωρήσει στην ανάπτυξη και άλλων µεθόδων για την αντιστοίχηση απαιτήσεων, οι 

οποίες αν και διαφέρουν σε ορισµένες περιπτώσεις αισθητά από τα πλέγµατα 

συσχέτισης των προτύπων (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Pun & Hui, 2002; 

Karapetrovic, 2003; Rocha & Karapetrovic, 2005; Griffith & Bhutto, 2009) και 

κάποιες φορές συµπεριλαµβάνουν και άλλες έννοιες (όπως αρχές διοίκησης ολικής 

ποιότητας Pun et al., 1999), δεν εκπίπτουν της κατηγορίας αυτής επειδή ουσιαστικά 

το αποτέλεσµά τους δεν είναι παρά η δηµιουργία οµάδων απαιτήσεων µε τις οποίες 

οφείλει να συµµορφωθεί ο οργανισµός.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, οι δύο γενικές κατευθύνσεις της 

αναµόρφωσης προτύπων είναι: 

• Η δηµιουργία υπερ- προτύπου, και 

• Η δηµιουργία υπο- προτύπου 

Το µεγαλύτερο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας ασχολείται µε τη δηµιουργία ενός 

υπέρ- προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας περιβάλλοντος και υγιεινής και 

ασφάλειας. Το υπερ- πρότυπο αυτό καλύπτει τόσο τις γενικευµένες όσο και τις 
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εξειδικευµένες απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Η 

δηµιουργία του υπερ- προτύπου µπορεί να βασιστεί: 

• Σε κάποια από τις υφιστάµενες δοµές των προτύπων  

• Σε κάποια εξωτερική των προτύπων δοµή 

Η δεύτερη κατεύθυνση της βιβλιογραφίας της αναµόρφωσης π ροτύπων αφορά τη 

δηµιουργία ενός υπό- προτύπου το οποίο περιλαµβάνει µόνο τις γενικευµένες  

απαιτήσεις των υφιστάµενων προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Οι εξειδικευµένες 

ανά λειτουργική εκροή απαιτήσεις τους, αποτελούν σπονδύλους στην δοµή του υπο- 

προτύπου.  

(i) Δηµιουργία υπερ- προτύπου 

Όπως προαναφέρθηκε η δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας απασχολεί το µεγαλύτερο 

τµήµα της βιβλιογραφίας της αναµόρφωσης προτύπων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

αναµόρφωση των υφιστάµενων προτύπων, ώστε να προκύψει ένα «νέο» πρότυπο, το 

υπερ- πρότυπο, το οποίο θα αφορά τη διοίκηση όλων των λειτουργικών εκροών 

(κατά κύριο λόγο ποιότητα, περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια). Στη σχετική 

βιβλιογραφία µπορούν να αναγνωριστούν δύο γενικές προσεγγίσεις: 

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση κάποια από τις υφιστάµενες δοµές των 

προτύπων, και  

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση κάποια εξωτερική των προτύπων δοµή 

Η πρώτη κατηγορία αφορά προσπάθειες ένταξης των απαιτήσεων του ενός προτύπου 

στη δοµή ενός άλλου, για παράδειγµα οι απαιτήσεις του ISO 9001 στη δοµή του ISO 

14001 (PDCA). Αντιθέτως, η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει την ανάπτυξη  νέων 

εξωτερικών προς τα πρότυπα δοµών για την οµαδοποίηση των απαιτήσεων των 

προτύπων, όπως για παράδειγµα το «σύστηµα των συστηµάτων» των Karapetrovic & 

Willborn (1998a). 

Δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση κάποια από τις υφιστάµενες δο µές των 

προτύπων 

Η προσέγγιση αυτή της δηµιουργίας υπερ- προτύπου πηγάζει από τα πλέγµατα 

συσχέτισης των απαιτήσεων που παρατίθενται στα παραρτήµατα των προτύπων και 

είναι ευρέως διαδεδοµένη παρά το γεγονός ότι ιστορικά υπάρχουν πολλές διαφωνίες 

όσον αφορά την αντιστοίχηση των απαιτήσεων. Δεδοµένου µάλιστα του γεγονότος, 
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ότι κατά την πρώτη έκδοση του προτύπου συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος, 

πολλοί οργανισµοί είχαν ήδη εφαρµόσει το πρότυπο συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας η αντιστοίχηση των απαιτήσεων του συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος 

στα στοιχεία του συστήµατος διοίκησης ποιότητας είναι συχνότερη από την 

αντίστροφη προσέγγιση (Karapetrovic & Willborn, 1998c), η οποία θέλει τις 

απαιτήσεις του προτύπου διοίκησης ποιότητας να προστίθενται στα στοιχεία του 

συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος. Η αντιστοίχηση των απαιτήσεων των 

προτύπων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος στις απαιτήσεις του προτύπου ή 

στα στοιχεία του συστήµατος διοίκησης υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001) δεν 

είναι τόσο διαδεδοµένη, πιθανώς επειδή το πρότυπο αυτό είναι το τελευταίο που 

εκδόθηκε και ως εκ τούτου, οι  περισσότεροι οργανισµοί έχουν µεγαλύτερη 

εξοικείωση µε τα πρότυπα των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιστοίχηση των απαιτήσεων των προτύπων 

θεωρείται η ύπαρξη συµβατότητας τόσο στη δοµή όσο και στο περιεχόµενό τους 

(Wilkinson & Dale, 2001). Επειδή ακριβώς η δοµή των προτύπων είναι σηµαντική 

για το συνδυασµό των απαιτήσεών τους, οι Wilkinson & Dale (2001), υποστηρίζουν 

ότι µε την εισαγωγή της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στην αναθεωρηµένη 

έκδοση του προτύπου ISO 9001 (2000), δεν εξυπηρετείται η αύξηση της 

συµβατότητας των προτύπων, αφού το πρότυπο διοίκησης ποιότητας έχει 

διαφορετική δοµή από τα πρότυπα διοίκησης περιβάλλοντος και υγιεινής και 

ασφάλειας. Η απόφαση για αύξηση συµβατότητας των προτύπων από το Διεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης, αποτέλεσε ασφαλώς ένα θετικό βήµα, αποτέλεσµα της 

οποίας είναι και η εισαγωγή απαιτήσεων συνεχούς βελτίωσης και επικοινωνίας στο 

πρότυπο ISO 9001: 2000. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Wilkinson & Dale (2002), η 

εισαγωγή διαφορετικών οµάδων απαιτήσεων για την ευθύνη της διοίκησης (5) και τη 

διαχείριση πόρων (6) στο ISO 9001: 2000, ενώ στο ISO 14001 πολλές από αυτές τις 

απαιτήσεις περιλαµβάνονται στην απαίτηση δοµή και ευθύνη (4.4.1) δεν υποστηρίζει 

την αύξηση της συµβατότητας µεταξύ των προτύπων. Παράλληλα, η εισαγωγή της 

οµάδας απαιτήσεων της πραγµάτωσης προϊόντος (ενότητα 7, ISO 9001: 2000) 

οδήγησε σε ένα µεγάλο αριθµό απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού 

και ανάπτυξης, οι  οποίες δεν βρίσκουν αντίκρισµα στην 4.4.6 έλεγχος λειτουργίας 

του ISO 14001 (Wilkinson & Dale, 2002).  

Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της µεγάλης οµοιότητας τόσο στη δοµή όσο και στο 

περιεχόµενο και την αρίθµηση των απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας, η αντιστοίχηση των 



 110 

απαιτήσεών τους θεωρείται εν γένει ευκολότερη (MacGregorAssociates, 1996; Khalil 

& Tariq, 2006), ενώ ερευνητές όπως οι Wilkinson & Dale (1999c) υποστηρίζουν ότι 

η αντιστοίχηση των απαιτήσεων ποιότητας µε τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής 

διοίκησης απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή.  

Η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τις υφιστάµενες δοµές των προτύπων µπορεί 

να στηρίζεται: 

1. στη δοµή του προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

2. στη δοµή του προτύπου συστήµατος διοίκησης περιβάλλοντος/ ή υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δύο τρόποι µπορούν κάλλιστα να 

χρησιµοποιηθούν τόσο για τη διαδοχική όσο και για την ταυτόχρονη εφαρµογή των 

προτύπων των συστηµάτων διοίκησης. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι  δύο 

αυτοί τρόποι είναι πανοµοιότυποι στη λογική τους. Υπάρχει ωστόσο µια ειδοποιός 

διαφορά, η οποία, ίσως προκρίνει τη δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή 

του ISO 14001 έναντι του ISO 9001 και η οποία οφείλεται ακριβώς στη δοµή του 

πρώτου. Η αναµόρφωση προτύπων µε βάση τη δοµή του ISO 14001, οδηγεί στη 

δηµιουργία ο µάδων απαιτήσεων οι  οποίες επίσης ακολουθούν το PDCA (ή 

εντάσσονται στα στοιχεία του) και συνεπώς είναι πιο κατανοητές στη δοµή τους. Με 

τον τρόπο αυτό δηλαδή περιγράφονται οι απαιτήσεις για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται, ελέγχεται και ανασκοπείται/ 

βελτιώνεται, κάτι το οποίο ισχύει (στο ουσιαστικό του µέρος) και για την πρώτη 

περίπτωση ειδικά µε τις αναθεωρηµένες εκδόσεις του ISO 9001 (2000; 2008), δεν 

είναι ωστόσο τόσο καταφανές. 

Δηµιουργία υπερ- προτύπου µε χρήση της δοµής του προτύπου διοίκησης ποιότητας 

Όπως προαναφέρθηκε, η περίπτωση αυτή είναι η πλέον διαδεδοµένη µορφή της 

δηµιουργίας υπερ- προτύπου όπως προκύπτει και από τις έ ρευνες των Douglas & 

Glen (2000) και των Griffith & Bhutto (2008) και υποστηρίζεται από πληθώρα 

ερευνητών (Karapetrovic & Willborn, 1998c).  

Η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του προτύπου συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας, µπορεί να ακολουθεί τη δοµή του ISO 9001 (1994) ή τη δοµή του ISO 

9001 (2000; 2008). Παρά το γεγονός ότι η έκδοση, του ISO 9001 (1994) είναι 

παρωχηµένη, τόσο εξαιτίας της ριζικής αναθεώρησής του, αλλά και κυρίως λόγω της 

υποχρεωτικής αναβάθµισης των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας µε βάση την 
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αναθεωρηµένη έκδοση, η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001 

(1994) θα πρέπει να αναφερθεί αφενός για λόγους πληρότητας και αφετέρου, επειδή 

είναι ακριβώς αυτή η έκδοση του προτύπου η οποία οδήγησε ερευνητές όπως οι 

Karapetrovic & Willborn (1998c), οι  Wilkinson & Dale (1999), οι  Pun et al. (1999) 

κ.α. να αναζητήσουν άλλες δοµές οι οποίες κρίνονται προσφορότερες για την ένταξη 

και τ ο συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων. Από την άλλη πλευρά, η 

δηµιουργία  υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001 (2000), παρά το γεγονός 

ότι αναφέρεται συχνά ως εναλλακτική (Seghezzi & Schweickardt, 2001; Zeng et al., 

2007) δεν αναλύεται στη βιβλιογραφία.  

Με βάση το ISO 9001: 1994 

Όσον αφορά τη δηµιουργία υπερ- προτύπου µε αντιστοίχηση των απαιτήσεων του 

ISO 14001:1996 στις απαιτήσεις του ISO 9001: 1994, τα κατάλληλα στοιχεία του 

ISO 14001 µπορούν να τεκµηριωθούν και να υλοποιηθούν ως πρόσθετα (add- ons) 

στα 20 στοιχεία του ISO 9001: 1994 (Karapetrovic & Willborn, 1998c). Για 

παράδειγµα, τα αρχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, µπορούν να αναγνωρίζονται, να 

τεκµηριώνονται και να ελέγχονται µε βάση τις διαδικασίες του συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας (Karapetrovic & Willborn, 1998c). Εναλλακτικά, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τα πλέγµατα συσχέτισης των παραρτηµάτων των προτύπων (ISO, 

1996; ISO, 2000 κ.λπ.) ή κάποιο πλέγµα συσχέτισης των απαιτήσεων του ISO 14001 

στις απαιτήσεις του ISO 9001 (Karapetrovic & Willborn, 1998a; Pun & Hui, 2002).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ειδικά όσον αφορά τις αντιστοιχίες των 

προτύπων ISO 9001: 1994 και ISO 14001: 1996, η ερευνητική κοινότητα δεν 

φαίνεται να συµφωνεί µε τα πλέγµατα συσχέτισης που δ ίνονται από τον ίδιο τον 

Διεθνή Οργανισµό Τ υποποίησης (IOS). Ένα ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι η απαίτηση 4.4.3 Επικοινωνία του προτύπου ISO 14001: 1996 η 

οποία σύµφωνα µε τα πλέγµατα συσχέτισης του ISO 14001: 1996 δεν έχει αντίκρισµα 

στο ΙSO 9001: 1994. Ωστόσο, για τους Beechner & Koch (1997), τους Pun et al. 

(1999) αποτελεί τµήµα της απαίτησης 4.3 Ανασκόπηση Συµβάσεων. Γεγονός είναι, 

ότι το ISO 9001: 1994, δεν περιελάµβανε απαίτηση για επικοινωνία και συνεπώς, 

οποιαδήποτε προσπάθεια αντιστοίχησής της 4.4.3 Επικοινωνία του προτύπου ISO 

14001: 1996 είναι άνευ ουσίας, καθώς προσπαθεί να καταδείξει οµοιότητες που δεν 

υπάρχουν. 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα, αφορά την απαίτηση 4.3.1 Περιβαλλοντικές 

όψεις του ISO 14001: 1996 η οποία σύµφωνα µε τα επίσηµα πλέγµατα συσχέτισης 
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του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης αν και δεν είναι απευθείας συγκρίσιµη µε 

κάποια απαίτηση, αποτελεί τµήµα της 4.1 Ευθύνη της διοίκησης του ISO 9001: 1994. 

Ο Aboulnaga (1998) παρουσιάζει ως πλέγµα συσχέτισης των απαιτήσεων τον πίνακα 

που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο εσωτερικών επιθεωρητών σύµφωνα µε τον οποίο η 

απαίτηση 4.3.1 Περιβαλλοντικές όψεις του ISO 14001: 1996 δεν είναι συγκρίσιµη 

(δεν έχει δηλαδή αντιστοιχία) µε καµία από τις απαιτήσεις του ISO 9001: 1994 

ανεξάρτητα από την κατάταξή τους. Εντούτοις, η ίδια απαίτηση αντιστοιχεί µερικώς 

σύµφωνα µε τους Karapetrovic & Willborn (1998) και τους Pun et al. (1999) στην 

απαίτηση 4.3 Contract review του ISO 9001: 1994, σύµφωνα µε τους Beechner & 

Koch (1997) µε την 4.2.2 Διαδικασίες του συστήµατος ποιότητας, και σύµφωνα µε 

τους Pun & Hui (2002) µε την 4.4 Σύστηµα ποιότητας. Με βάση τις διαδοχικές 

διαφορετικές αντιστοιχήσεις της απαίτησης 4.3.1 Περιβαλλοντικές όψεις του ISO 

14001:1996, η οποία αποτελεί εξειδικευµένη απαίτηση του προτύπου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθίσταται σαφές ότι ορθότερη είναι η άποψη που 

υιοθετεί ο  Aboulnaga (1998), σύµφωνα µε την οποία η απαίτηση αυτή δ εν είναι 

συγκρίσιµη µε κάποια από τις απαιτήσεις του ISO 9001: 1994.  

Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται µια δυσκολία κατανόησης και αντιστοίχησης των 

απαιτήσεων των προτύπων, η οποία οφείλεται ίσως στην αδόµητη µορφή του ISO 

9001: 1994 καθώς και στις πολλές και ουσιαστικές διαφορές που χαρακτήριζαν τις 

αρχικές εκδόσεις των δύο προτύπων. Οι δυσκολίες της αντιστοίχησης των 

απαιτήσεων  των προτύπων έ γιναν αντιληπτές και από το Διεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης, ο  οποίος σύµφωνα µε τις συστάσεις του ISO/ TAG 12 (1998), 

αποφάνθηκε ότι πρέπει να αυξηθεί η συµβατότητα µεταξύ των απαιτήσεων των 

προτύπων.  

Με βάση το 9001:2000 

Με την έκδοση του ISO 9001: 2000, ελαττώνεται τόσο το πλήθος των ερευνητών που 

αναφέρονται στην  αντιστοιχία των απαιτήσεων των προτύπων όσο και το πλήθος 

των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει διαφωνία. Έτσι, οι Wilkinson & Dale (2002) 

χρησιµοποιούν τα πλέγµατα συσχέτισης του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης 

αυτούσια, ενώ ο ι Hortensious et al. (2004) και οι  Zeng et al. (2005) παρουσιάζουν 

κάπως διαφοροποιηµένες τις αντιστοιχίες µεταξύ των απαιτήσεων των προτύπων. Για 

παράδειγµα, η απαίτηση 4.1 Γενικές απαιτήσεις του ISO 14001: 1996 (και 14001: 

2004) αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα πλέγµατα συσχέτισης του ISO 14001: 1996 µε τις 

απαιτήσεις 4.1 Γενικές απαιτήσεις, 5.5 Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία και 

5.5.1 Ευθύνες και αρµοδιότητες του ISO 9001: 2000, ενώ τόσο οι Zeng et al. (2005) 
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όσο και οι  Hortensious et al. (2004) δεν αναγνωρίζουν αντιστοιχία της 4.1 (ISO 

14001: 1996) µε τις 5.5 και 5.5.1 του ISO 9001: 2000. Εκ του περιεχοµένου της 

απαίτησης 4.1 Γενικές απαιτήσεις του ISO 14001: 1996 «ο οργανισµός πρέπει να 

καθιερώσει και να διατηρήσει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διοίκησης, οι απαιτήσεις 

του οποίου περιγράφονται σε όλη την παράγραφο 4» ακατανόητος φαίνεται ο  λόγος 

για τον οποίο στα πλέγµατ α συσχέτισης του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης 

αντιστοιχίζεται µε τις 5.5 Ευθύνες, αρµοδιότητες και επικοινωνία και 5.5.1 Ευθύνες 

και αρµοδιότητες του ISO 9001: 2000. 

Ένα άλλο παράδειγµα δυσκολίας στην αντιστοίχηση των απαιτήσεων του ISO 14001 

µε τις απαιτήσεις του ISO 9001 αφορά επίσης την απαίτηση 4.4.1 Δο µή και 

αρµοδιότητες (ISO 14001: 1996), όπως φαίνεται στον Πίνακα 12. Σύµφωνα µε τα 

πλέγµατα συσχέτισης του IOS, στην απαίτηση αυτή αντιστοιχούν οι  απαιτήσεις 5. 

Ευθύνη της διοίκησης,  5.1 Δέσµευση της διοίκησης, 5.5.1 Ευθύνες και 

αρµοδιότητες, 5.5.2 Εκπρόσωπος της Διοίκησης, 6 Διοίκηση πόρων, 6.1 Παροχή 

πόρων, 6.2 Ανθρώπινοι πόροι , 6.2.1 Γενικότητες, 6.3 Υποδοµές, 6.4 Περιβάλλον 

εργασίας. Aπό την άλλη πλευρά,  οι  Zeng et al. (2005) δεν αναγνωρίζουν την 

αντιστοίχηση της 4.4.1 (ΙSO 14001: 1996) µε καµία απαίτηση της παραγράφου 6 του 

ISO 9001: 2000, ενώ οι Hortensious et al.  (2004) δεν αναγνωρίζει αντιστοιχία µε την 

απαίτηση 6.2 Ανθρώπινοι πόροι.  

Πίνακας 12: Διαφοροποιήσεις στην α ντιστοίχηση της απαίτησης 4.4.1 Δοµή και 
αρµοδιότητες του ISO 14001: 1996  

ISO 14001: 1996 ISO 9001: 2000 Hortensious et al. 
(2004) Zeng et al. (2005) 

4.4.1 Δοµή και 
Αρµοδιότητες 

5. Ευθύνη της 
διοίκησης  5. Ευθύνη της 

διοίκησης 

 5.1 Δέσµευση της 
διοίκησης 

5.1 Δέσµευση της 
διοίκησης 

5.1 Δέσµευση της 
διοίκησης 

 5.5.1 Ευθύνες και 
αρµοδιότητες 

5.5.1 Ευθύνες και 
αρµοδιότητες 

5.5.1 Ευθύνες και 
αρµοδιότητες 

 5.5.2 Διοίκηση 5.5.2 Διοίκηση 5.5.2 Διοίκηση 
 6 Διαχείριση πόρων   
 6.1 Παροχή πόρων 6.1 Παροχή πόρων  

 6.2 Ανθρώπινοι πόροι   
 6.2.1 Γενικότητες   
 6.3 Υποδοµές 6.3 Υποδοµές  

 6.4 Περιβάλλον 
εργασίας 

6.4 Περιβάλλον 
εργασίας  
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Καθίσταται συνεπώς προφανές, ότι ακόµα και για ενότητες απαιτήσεων που έχουν σε 

κάποιο βαθµό αναγνωριστεί ως κοινές, το γεγονός και µόνο ότι ονοµάζονται 

διαφορετικά και περιγράφονται µε διαφορετικό τρόπο, δηµιουργεί σύγχυση. 

Τέλος, σε αντίθεση τόσο µε τα πλέγµατα συσχέτισης του Διεθνούς Οργανισµού 

Τυποποίησης, όσο και µε τους Zeng et al. (2005), οι Hortensious et al.  (2004) δεν 

αναγνωρίζει επίσης συσχέτιση της απαίτησης 4.4.6 Έλεγχος λειτουργίας του ISO 

14001: 1996 µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2 του ISO 9001: 2000 (7.2 

Διεργασίες που σχετίζονται µε τον πελάτη, 7.2.1 Καθορισµός απαιτήσεων που 

σχετίζονται µε το προϊόν, 7.2.2 Ανασκόπηση απαιτήσεων που σχετίζονται µε το 

προϊόν), από τις οποίες αντιστοιχεί µόνο την 7.2.1 µε την απαίτηση 4.3.2 Νοµικές και 

άλλες απαιτήσεις (ISO 14001: 1996) σε αντίθεση µε τους Zeng et al. (2005) και τα 

πλέγµατα του IOS που εκτός από την 4.3.2 αντιστοιχούν την 7.2.1 (όπως και την 

7.2.2) και µε την 4.3.1 Περιβαλλοντικές όψεις. Οι απαιτήσεις 4.3.1, 2 του ISO 14001: 

1996, καθώς και οι  7.2- 7.2.2 του ISO 9001: 2000, ανήκουν στην κατηγορία των 

εξειδικευµένων απαιτήσεων των προτύπων και είναι λογικό να προκαλούν διαφωνίες 

ως προς την αντιστοίχησή τους, αφού εκ των πραγµάτων, δεν έχουν αντίκρισµα.  

Ενδιαφέρον έχει επίσης η παρατήρηση ότι η απαίτηση 4.3.1 Περιβαλλοντικές όψεις 

του ISO 14001: 1996 αντιστοιχεί στις απαιτήσεις 5.2 Εστίαση στον πελάτη, 7.2.1 

Καθορισµός των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν και 7.2.2 Ανασκόπηση 

των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν του ISO 9001: 2000, οι  οποίες µε τη 

σειρά τους αντιστοιχούν στην απαίτηση 4.3.2 Ανασκόπηση, της ενότητας 4.3 

Ανασκόπηση συµβάσεων του ISO 9001: 1994 και όχι στην 4.1 Ευθύνη της διοίκησης 

(ISO 9001:1994), όπως ίσχυε στα αρχικά πλέγµατα συσχέτισης  του ISO 14001:1996. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, καθίσταται καταρχήν εµφανές ότι οι 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την έκδοση του προτύπου στις αντιστοιχίες των 

απαιτήσεων δεν διευκολύνουν την κατανόησή τους και ασφαλώς δυσχεραίνουν τη 

µετάβαση από τη µία έκδοση του προτύπου στην επόµενη γενικά (για λόγους 

πιστοποίησης) αλλά και ειδικότερα όσον αφορά το συνδυασµό και την αναµόρφωσή 

τους.  

Ένα ακόµη παράδειγµα δηµιουργίας υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001: 

1994 παρουσιάζεται από τους Pun & Hui (2002) για την ένταξη αρχών ασφαλείας 

στο σύστηµα διοίκησης ποιότητας. Συγκεκριµένα, οι Pun & Hui (2002) αναπτύσσουν 

µια οµάδα απαιτήσεων ασφαλείας κατά αντιστοιχία µε τα 20 στοιχεία του ISO 9001: 

1994 ώστε να διευκολυνθεί η συνδυασµένη εφαρµογή τους. Κατά αντιστοιχία, για τη 
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δηµιουργία υπερ- προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001) και 

υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001), µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλέγµατα 

συσχέτισης των παραρτηµάτων του προτύπου OHSAS 18001 (BSI, 1999) ή των Zeng 

et al. (2008) που απεικονίζει τη συσχέτιση των απαιτήσεων του προτύπου υγιεινής 

και ασφάλειας µε τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2000.  

Δηµιουργία υπερ - προτύπου µε χρήση της δοµής του προτύπου περιβαλλοντικής 

διοίκησης 

Κατά αντιστοιχία µε την παραπάνω αναφερθείσα εναλλακτική, η δηµιουργία υπερ- 

προτύπου µπορεί να λάβει χώρα µέσω της προσθήκης των απαιτήσεων του προτύπου 

διοίκησης ποιότητας στις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Οι Karapetrovic & Willborn (1998) υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση 

περιορίζεται σε οργανισµούς οι  οποίοι κυρίως εξαιτίας της φύσης των προϊόντων 

τους, είναι υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και για το λόγο αυτό εφαρµόζουν ήδη 

κάποιο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Ένας ακόµη λόγος ο 

οποίος συνηγορεί στην υιοθέτηση αυτής της εναλλακτικής είναι η δοµή του προτύπου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αντίθεση µε το ISO 9001: 1994, το ISO 14001: 1996 

χαρακτηρίζεται από µια κατανοητή δοµή η οποία ακολουθεί τον κύκλο της συνεχούς 

βελτίωσης. Αυτός είναι και ο  λόγος για τον οποίο η δοµή του ISO 14001 (1996, 

2004) προτείνεται από πολλούς ερευνητές και ως δοµή του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Bamber et al., 2000; von Ahsen & Funck, 2001; 

Beckmerhagen et al., 2003b; Labodova, 2004). 

Κατά αντιστοιχία µε τη δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001,  

η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 14001 µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας τα πλέγµατα συσχέτισης του παραρτήµατος του 

ISO 14001 (IOS, 1996; 2004) ή χρησιµοποιώντας κάποιο πλέγµα συσχέτισης των 

απαιτήσεων του ISO 9001 µε τις απαιτήσεις του ISO 14001 (Aboulnaga, 1998; 

Karapetrovic & Willborn, 1998a; Whitelaw, 2004; Zeng et al., 2005). Για 

παράδειγµα, οι  διοικητικές ανασκοπήσεις του συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

µπορούν να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια διοικητικών ανασκοπήσεων του 

συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c). Η χρήση 

των πλε γµάτων συσχέτισης των απαιτήσεων των προτύπων, ωστόσο, όπως 

αποδείχθηκε παραπάνω, είναι προβληµατική αφενός επειδή δεν υπάρχει συµφωνία ως 

προς την αντιστοίχηση των απαιτήσεων και αφετέρου επειδή τόσο στα πλέγµατα 

συσχέτισης των παραρτηµάτων των προτύπων, όσο και στα αντίστοιχα της 
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βιβλιογραφίας αντιστοιχούνται απαιτήσεις οι  οποίες είναι προσανατολισµένες στη 

διοίκηση της εκάστοτε λειτουργικής εκροής.  

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η δοµή του ISO 14001: 1996, δίνει τη δυνατότητα 

οµαδοποίησης των διαφόρων απαιτήσεων των προτύπων στα στοιχεία: πολιτική, 

σχεδιασµός, υλοποίηση και λειτουργία, έλεγχος και διορθωτικές ενέργειες και 

διοικητική ανασκόπηση. Γεγονός είναι ότι, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα 

αντιστοίχησης των απαιτήσεων των προτύπων µία προς µία, όλες οι  ε πιµέρους 

απαιτήσεις µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία, διακινδυνεύοντας 

ωστόσο τη δηµιουργία ανοµοιογενών οµάδων απαιτήσεων.  

Μια σχηµατική απεικόνιση αυτής της εναλλακτικής της δηµιουργίας υπερ- προτύπου 

δίνεται από τους von Ahsen & Funk (2001). Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 9 στο 

στοιχείο «πολιτική» καθορίζονται οι αρχές ποιότητας και περιβάλλοντος που διέπουν 

το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης περιβάλλοντος και ποιότητας οι  οποίες 

συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις των δύο προτύπων (βάσει των 

πλεγµάτων συσχέτισής τους).  

 

Σχήµα 9: Πλαίσιο υπέρ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 14001 (προσαρµοσµένο από 
Voh Ahsen & Funk, 2001) 

Οι Weiler et al. (1997) θεωρούν ότι η δηµιουργία υπερ- προτύπου περιβαλλοντικής 

διοίκησης (ISO 14001 και EMAS), και υγιεινής και ασφάλειας (responsible care) 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντάσσοντας τις απαιτήσεις τους σε πέντε επιµέρους 

στοιχεία:  
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• Δέσµευση (πολιτική, πρότυπα, στόχοι, δοµή) 

• Σχεδιασµός (καθορισµός των ζητηµάτων που απασχολούν τους 

εµπλεκόµενους, νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, απαιτήσεις όπως αυτές 

ορίζονται από τα πρότυπα και τους κώδικες που βρίσκουν εφαρµογή, άλλες 

απαιτήσεις, σκοποί και στόχοι) 

• Υλοποίηση (δοµή και αρµοδιότητες, διοικητικές διαδικασίες, υποστηρικτικά 

εργαλεία, εκπαίδευση και επικοινωνία) 

• Μέτρηση (παρακολούθηση και µέτρηση σε σχέση µε τους στόχους, µη 

συµµόρφωση, διόρθωση και πρόληψη, επιθεώρηση του συστήµατος 

διοίκησης) 

• Διοικητική ανασκόπηση (ανασκόπηση των µετρήσεων, αναθεώρηση 

πολιτικών, στόχων και προτύπων) 

 

Τα στοιχεία των Weiler et al. (1997) στα οποία προστίθενται οι απαιτήσεις των ISO 

14001, ΕΜAS και responsible care δεν είναι παρά παραλλαγές των ο µάδων 

απαιτήσεων του ISO 14001 ή, όπως είθισται στο χώρο της πιστοποίησης/ 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης να αναφέρεται,  των στοιχείων του κύκλου της 

συνεχούς βελτίωσης, PDCA.   

Την εναλλακτική αυτή προτείνουν επίσης οι  Zeng et al. (2007) για τη δηµιουργία 

υπερ- προτύπου διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας 

(Σχήµα 10). Έτσι, για παράδειγµα στο στοιχείο plan εντάσσονται οι  απαιτήσεις των 

προτύπων που σχετίζονται µε τον καθορισµό της πολιτικής, των σκοπών και στόχων. 
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Σχήµα 10: Πλαίσιο υπέρ- προτύπου µε βάση  τη δοµή του ISO 14001 (προσαρµοσµένο 
από Zeng et al., 2007) 

Δηµιουργία υπερ- προτύπου µε χρήση εξωτερικής δοµής αναφοράς 

Εξαιτίας της πολύ διαφορετικής δοµής των προτύπων διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος (κυρίως) αλλά και της αδυναµίας µονοσήµαντης αντιστοίχησης των 

απαιτήσεων που προδιαγράφουν, η µελέτη της δηµιουργίας υπερ- προτύπου 

οδηγήθηκε από τη χρήση της δοµής των ίδιων των προτύπων, στην αναζήτηση µιας 

εξωτερικής δοµής αναφοράς η οποία να είναι ικανή να οµαδοποιήσει τις απαιτήσεις 

των προτύπων. Σηµαντικό ρόλο και σε αυτή την κατηγορία της δηµιουργίας υπερ- 

προτύπου διαδραµατίζουν τα πλέγµατα συσχέτισης των απαιτήσεων των προτύπων, 

αν και ίσως σε µικρότερο βαθµό.  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: 

• Το σύστηµα των συστηµάτων (Karapetrovic, 2002b)  

• Το πλαίσιο ολοκληρωµένου προτύπου που ακολουθεί την αναλογία ενός 

ηλεκτροκινητήρα (Rocha & Karapetrovic, 2005; Karapetrovic, 2007) 

• Το πλαίσιο ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης για εργοληπτικούς 

οργανισµούς (Griffith & Bhutto, 2009) 
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Το σύστηµα των συστηµάτων 

Το σύστηµα των συστηµάτων των Karapetrovic & Willborn (1998c) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αντιστοίχηση των απαιτήσεων των προτύπων ΙSO 9001: 1994 

και ISO 14001: 1996 µε σκοπό την ταυτόχρονη εφαρµογή τους.  

Τα στοιχεία του συστήµατος των συστηµάτων στα οποία στοιχίζονται (ή 

προστίθενται) απαιτήσεις είναι: 

1. Το επιθυµητό αποτέλεσµα (ή στόχος του συστήµατος) 

2. Ο σχεδιασµός του συστήµατος 

3. Η κατανοµή των πόρων του συστήµατος 

4. Η αξιοποίηση των πόρων του συστήµατος 

5. Η υλοποίηση του συστήµατος 

Το σύστηµα των συστηµάτων των Karapetrovic & Willborn (1998c), στην αρχική 

τουλάχιστον µορφή του, υποστηρίζεται από δύο ακόµη γενικές κατηγορίες 

απαιτήσεων που αφορούν το σύνολο του συστήµατος και σχετίζονται µε τους 

διοικητικούς και τους απαιτούµενους για τη βελτίωση του συστήµατος πόρους. Οι 

διοικητικοί πόροι του συστήµατος περιλαµβάνουν απαιτήσεις όπως η ευθύνη της 

διοίκησης, η πολιτική, η τεκµηρίωση του συστήµατος και ο  έλεγχός της. Από την 

άλλη πλευρά, οι απαιτούµενοι για τη βελτίωση του συστήµατος πόροι περιλαµβάνουν 

τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και τη διοικητική ανασκόπηση του συστήµατος. 

Το «σύστηµα των συστηµάτων» των Karapetrovic & Willborn (1998c) έχει βρει 

εφαρµογή σε διάφορες περιπτώσεις δηµιουργίας υπερ- προτύπου µεταξύ των οποίων: 

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου επιθεώρησης συστηµάτων (Karapetrovic & 

Willborn, 1998b) 

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου των ISO 9001: 1994 και του ISO 9004: 1994 

(part 2 Guidelines for services) για τη δηµιουργία του συστήµατος ποιότητας 

για υπηρεσίες (Karapetrovic & Willborn, 1998a) 

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου των ISO 14001: 1996 και του ISO 14004: 1996 

για τη δηµιουργία του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης για 

υπηρεσίες (Karapetrovic & Willborn, 1998a) 

• Δηµιουργία υπερ- προτύπου των ISO 9001: 1994 και του ISO 9004: 1994 

(part 2 Guidelines for services) για τη δηµιουργία του συστήµατος ποιότητας 

σε πανεπιστήµιο (Karapetrovic & Willborn, 1999) 
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• Δηµιουργία υπερ- προτύπου των ISO 9001: 1994, του ISO 9004: 1994 και 

κάποιων αρχών διαχείρισης εργονοµίας (Karapetrovic, 1999) 

 

Οι διάφορες εφαρµογές του «συστήµατος των συστηµάτων» καθώς και η 

αναθεωρηµένη έκδοση του προτύπου συστήµατος διοίκησης ποιότητας ISO 9001: 

2000, είχαν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση της δοµής του (Σχήµα 11). Η νέα δοµή 

του είναι εµφανώς επηρεασµένη από τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση που 

ακολουθείται στο ISO 9001: 2000. Τα στοιχεία σχεδιασµός (2) και υλοποίηση (5) 

συστήµατος της αρχικής δοµής, αντικαθίστανται από τα στοιχεία προγραµµατισµός, 

σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος και βελτίωση διεργασιών. Παράλληλα, οι 

απαιτήσεις που αφορούν τους διοικητικούς πόρους του συστήµατος και τους 

απαιτούµενους πόρους για τη βελτίωση του παύουν να θ εωρούνται εξωτερικές της 

δοµής και εµπεριέχονται στα στοιχεία του «συστήµατος». 

Σχήµα 11: Υπερ- πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001: 2000) και 
περιβάλλοντος (ISO 14001: 1996) µε τη χρήση του «συστήµατος των συστηµάτων» 
(προσαρµοσµένο από Karapetrovic, 2002b). 

Η πιο πλήρης µορφή του «συστήµατος των συστηµάτων» (Σχήµα 12) προέκυψε µέσα 

από τη µελέτη των διαφορετικών προσεγγίσεων και από τις διάφορες εφαρµογές (βλ. 

ενδεικτικά Beckmerhagen et al., 2003b). Το πλαίσιο που απεικονίζεται στο Σχήµα 12 

αποτελεί ένα εργαλείο για την ευθυγράµµιση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 

9001: 2000, ISO 14001: 1996, OHSAS 18001: 1999 και SA 8000: 2001, καθώς 

επίσης και το πλαίσιο του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic, 

2003).  
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Σχήµα 12: Υπερ- πρότυπο συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001: 2000), 
περιβάλλοντος (ISO 14001: 1996), υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001: 2007) και 
κοινωνικής λογοδοσίας (SA 8000: 2001) µε τη χρήση του «συστήµατος των 
συστηµάτων» (προσαρµοσµένο από Karapetrovic, 2003). 

Η ευθυγράµµιση/ εναρµόνιση των απαιτήσεων των υπαρχόντων αλλά και των 

µελλοντικών προτύπων µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακολουθώντας τρεις βασικές 

αρχές (Karapetrovic, 2003):  

1. Αναγνώριση των απαιτήσεων των προτύπων και ένταξή τους στα στοιχεία του 

πλαισίου (Σχήµα 12).  

2. Ως βάση κάθε ολοκληρωµένης απαίτησης χρησιµοποιείται η ευρύτερη/ 

αυστηρότερη από τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων. 

3. Οι εξειδικευµένες απαιτήσεις κάθε προτύπου µπορούν να αποτελέσουν τµήµα 

του κοινού πλαισίου (π.χ. η συνολική πολιτική να έχει δήλωση σχετικά µε την 

παιδική εργασία, διαδικασίες που αφορούν την πρόληψη της κοκ).  
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Περιγραφή υπερ- προτύπου 

Το «σύστηµα των συστηµάτων», το οποίο είναι ένα σύστηµα αλληλένδετων υπο-

συστηµάτων (Karapetrovic & Willborn, 1998c) περιλαµβάνει έξι κύριες διεργασίες 

(από τον καθορισµό και την ανασκόπηση στόχων, στο σχεδιασµό και τον 

προγραµµατισµό, την απόκτηση πόρων, την αξιοποίηση πόρων, την υλοποίηση και 

τον έλεγχο του συστήµατος, ως την αξιολόγηση των στόχων (Σχήµα 12). Κάθε µία 

από αυτές τις διεργασίες µπορεί να βελτιώνεται συνεχώς µέσω του PDCA 

(Karapetrovic, 2003). Ενώ, κάθε οργανισµός µπορεί να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, συνίσταται το ολοκληρωµένο 

σύστηµα διοίκησης να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από (Karapetrovic, 2003): 

1. Συγχωνευµένη σε κάποιο βαθµό τεκµηρίωση 

2. Ευθυγραµµισµένους στόχους 

3. Εναρµονισµένους πόρους για καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ 

των συστηµάτων 

4. Ευθυγραµµισµένες ή ενοποιηµένες κοινές διεργασίες, όπως 

προγραµµατισµός, επιθεώρηση και µέτρηση επιδόσεων 

Παρά το γεγονός ότι οι  Karapetrovic (2003) και Jonker & Karapetrovic (2004) 

υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο αυτό µπορεί να αποτελέσει τη βάση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος, δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες ούτε για την 

αρχή λειτουργίας του, ούτε όµως και για το περιεχόµενο των διεργασιών του. Κάποια 

στοιχεία για το περιεχόµενο των διεργασιών του µπορούν ωστόσο να αντληθούν από 

την ίδια τη σχηµατική του απεικόνιση (Σχήµα 12). Έτσι για παράδειγµα, η διεργασία 

προγραµµατισµός και σχεδιασµός  περιλαµβάνει τόσο τις απαιτήσεις του σχεδιασµού 

του συστήµατος διοίκησης ποιότητας (5.4 ISO 9001) και του καθορισµού ευθυνών 

και αρµοδιοτήτων (5.5 ISO 9001) όσο και τις απαιτήσεις σχεδιασµού της υλοποίησης 

προϊόντος (7.1 ISO 9001), διεργασιών σε επαφή µε τους πελάτες (7.2 ISO 9001) και 

σχεδιασµού και ανάπτυξης προϊόντος (7.3 ISO 9001). Επιπλέον, περιλαµβάνονται οι 

οµάδες απαιτήσεων: περιβαλλοντικές όψεις (4.3.1), νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

(4.3.2), περιβαλλοντικά προγράµµατα (4.3.4) και δοµή και ευθύνη (4.4.1) του ISO 

14001:1996. Συνεπώς, γενικά στη διεργασία προγραµµατισµός και σχεδιασµός 

καθορίζονται οι  απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν, σχεδιάζεται το σύστηµα, 

καθορίζονται οι  ευθύνες και οι  αρµοδιότητες, δηµιουργούνται τα κατάλληλα 

προγράµµατα και σχεδιάζεται η υλοποίηση προϊόντος. Το στοιχείο αυτό, 

ερµηνευόµενο µε βάση τις απαιτήσεις που περιλαµβάνει, είναι ανοµοιογενές, δεν 

είναι εµφανής ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί και επίσης αν είναι µια µόνιµη δοµή 
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ή κάποια προσωρινή η οποία δηµιουργείται για την επίτευξη στόχων σε µορφή 

project. Αναλογικά, το ίδιο ισχύει για όλο το «σύστηµα των συστηµάτων».  

Ο Karapetrovic (2003) παρουσιάζει επίσης µια διαδικασία βάσει της οποίας είναι 

δυνατή η εναρµόνιση των εσωτερικών συστηµάτων διοίκησης του οργανισµού τα 

κύρια στοιχεία της οποίας θα παρουσιαστούν στην επόµενη ενότητα. 

Το πλαίσιο υπέρ- προτύπου που ακολουθεί την αναλογία του ηλεκτροκινητήρα  

Οι Rocha & Karapetrovic (2005) παρουσιάζουν ένα υπερ- πρότυπο βασισµένο στην 

αναλογία ενός ηλεκτροκινητήρα, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το 

συνδυασµό των προτύπων συστηµάτων διοίκησης τόσο ως προς τα υποκείµενα 

µοντέλα τους, όσο και ως προς το περιεχόµενό τους (Σχήµα 13).  

 

Σχήµα 13: Πλαίσιο υπέρ- προτύπου που ακολουθεί την αναλογία του ηλεκτροκινητήρα 
(προσαρµοσµένο από Rocha et al., 2007). 

Ο δροµέας/ ρότορας περιέχει τις διεργασίες του σχεδιασµού, της λειτουργίας, του 

ελέγχου και της συνεχούς βελτίωσης. Οι διεργασίες αυτές επαναλαµβάνονται 

συνεχώς στην πραγµάτωση προϊόντος, αφού κάθε δραστηριότητα σχεδιάζεται για να 

επιτυγχάνει στόχους και απαιτήσεις, υλοποιείται και λειτουργεί για να αποκτήσει και 

να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά και αποδοτικά πόρους ώστε να επιτύχει τα 

ζητούµενα αποτελέσµατα κ αι ελέγχεται και βελτιώνεται ώστε να διασφαλίζεται η 

επίτευξη στόχων και απαιτήσεων, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας και η ενίσχυση των αποτελεσµάτων. 
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Ο στάτης (stator) περιέχει τους δύο αλληλένδετους καταλύτες των διεργασιών του 

ρότορα, την ηγεσία και τις αρχές και στόχους του οργανισµού. Η ηγεσία δηµιουργεί 

το κατάλληλο, για την επίτευξη αποτελεσµάτων, περιβάλλον, καθορίζει το πλαίσιο 

των αρχών και καθιστά δυνατή την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων 

µετατρέποντας τους πόρους (ηλεκτρική ενέργεια)  οι  οποίοι παρέχονται από τους 

εµπλεκόµενους (πηγή ηλ. ενέργειας) σε αποτελέσµατα που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των εµπλεκοµένων (ενέργεια περιστροφής). 

Χρησιµοποιώντας χρηµατοοικονοµικούς, ανθρώπινους, πληροφορία, δοµές, υλικούς 

και άλλους πόρους οι οποίοι παρέχονται από τους εµπλεκόµενους και καθοδηγούνται 

από την ηγεσία και τις αξίες, οι  διεργασίες δηµιουργούν αποτελέσµατα τα οποία µε 

τη σειρά τους θα πρέπει να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις των εµπλεκόµενους 

(ποιότητα προϊόντος για τους πελάτες, ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόµενους) 

και τους συνολικούς στόχους της επιχείρησης.   

Η περιγραφή των στοιχείων του πλαισίου δίνεται αναλυτικότερα από τους Rocha et 

al. (2007).  Το πρότυπο IMS στηρίζεται σε µία δοµή η οποία αποτελείται από επτά 

κύρια στοιχεία: 

1. Εµπλεκόµενοι. Όλοι όσοι επηρεάζουν ή ενδιαφέρονται για την επίδοση της 

επιχείρησης. Ο ρόλος τους στον οργανισµό είναι δισυπόστατος µε την έννοια 

ότι όλοι τους παρέχουν εισροές και λαµβάνουν εκροές από τα συστήµατα.  

2. Πόροι. Η διαχείριση των πόρων που παρέχονται από τους εµπλεκόµενους. 

Η φύση των πόρων είναι πολύ διαφορετική και περιλαµβάνει την εργασία από 

τους εργαζόµενους, τις πρώτες ύλες και άλλες προµήθειες από τους 

προµηθευτές, τα κοινωνικά συµβόλαια από την κοινωνία και το περιβάλλον.  

3. Ηγεσία. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες 

συνθήκες και κατευθύνσεις στον οργανισµό ώστε να επιτυγχάνει και να 

βελτιώνεται συνεχώς.  

4. Διεργασίες. Ένας αριθµός διεργασιών πρέπει να υπάρχει για να µετατρέπει 

τους π όρους σε αποτελέσµατα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

εµπλεκοµένων. Οι διεργασίες αυτές πρέπει να σχεδιάζονται, να εφαρµόζονται, 

να ελέγχονται και να βελτιώνονται. Για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο κύκλος PDCA. 

5. Αξίες. Το πλαίσιο το οποίο σχηµατίζεται από τις αρχές, τις πολιτικές και τις 

ηθικές αξίες που οδηγούν και στερεώνουν τις λειτουργίες του οργανισµού. 

Όταν σχηµατοποιούνται κατάλληλα, οι  αρχές µπορούν να διευκολύνουν την 
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ανάπτυξη µιας ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας που αποτιµά/ αξιοποιεί τη 

δέσµευση των εµπλεκοµένων. 

6. Στόχοι. Ένα άµεσο αποτέλεσµα των αξιών και των πολιτικών που 

εγκαθιδρύονται από τον οργανισµό που καλύπτει εύρος διατάσεων της 

επίδοσης και της χρήσης των πόρων σε µακροσκοπικό και µικροσκοπικό 

επίπεδο. 

7. Αποτελέσµατα. Οι εκροές του συστήµατος, µετρηµένες εσωτερικά µέσω 

δεικτών επιχειρηµατικής επίδοσης όσον αφορά την ποιότητα, το περιβάλλον, 

την υγιεινή και ασφάλεια και την κοινωνική ευθύνη και εξωτερικά µέσω της 

ικανοποίησης των εµπλεκοµένων. 

Το περιεχόµενο κάθε στοιχείου επηρεάζεται από το σχετικό περιεχόµενο καθενός από 

τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), περιβάλλοντος (ISO 

14001), ασφάλειας (OHSAS 18001) και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΑΑ 1000). Η 

σχηµατική απεικόνιση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, δείχνει τις 

αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του, καθώς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις καθενός 

από τα πρότυπα. Η δηµιουργία υπερ- προτύπου και σε αυτή την περίπτωση 

πραγµατοποιείται µέσω της ένταξής τους στο αντίστοιχο στοιχείο του πλαισίου. Όσον 

αφορά τις απαιτήσεις οι οποίες διαφέρουν αισθητά (παραδείγµατος χάριν η απαίτηση 

εκπαίδευσης κυµαίνεται από την απαίτηση για «προγράµµατα εκπαίδευσης και 

συνεχή µάθηση» του AA 1000 ως τις τέσσερις training aspects του OHSAS 18001) 

ακολουθείται και πάλι η προσέγγιση της ευρύτερης/ αυστηρότερης απαίτησης. 

Το πλαίσιο υπερ- προτύπου για εργοληπτικούς οργανισµούς 

Μια άλλη προσέγγιση δηµιουργίας υπερ- προτύπου αναπτύσσεται από τους Griffith 

& Bhutto (2009). Στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγαν το 

2008 για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης οι Griffith & Bhutto (2009) 

ανέπτυξαν ένα πλαίσιο υπερ- προτύπου για εργοληπτικούς οργανισµούς. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας για να είναι αποτελεσµατικό ένα IMS θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί γύρω από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού- δηλαδή 

µε την προσέγγιση ε νός µοντέλου επιχειρηµατικών διεργασιών. Τα ήδη 

εφαρµοζόµενα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης – ISO 9000, ISO 14001 και ISO 

18001 – πρέπει να χρησιµοποιηθούν, έχοντας ως βάση για την ανάπτυξη του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης το σύστηµα διοίκησης ποιότητας (Griffith & 

Bhutto, 2008). Κεντρικό χαρακτηριστικό των διαδικασιών, των πλάνων υλοποίησης 

και των οδηγιών εργασίας θα πρέπει να είναι η σύνδεση των συστηµάτων µε τις 
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διεργασίες και τ η διαχείριση κινδύνου που αποτελεί σηµαντικό στοιχείο των 

κατασκευαστικών έργων (Griffith & Bhutto, 2008). 

Περιγραφή υπερ- προτύπου 

Όπως προαναφέρθηκε, η βάση του υπερ- προτύπου είναι οι  δραστηριότητες/ 

διεργασίες του οργανισµού. Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται, καταγράφονται, 

απεικονίζονται γραφικά και αποτελούν τα στοιχεία στα οποία εντάσσονται οι 

απαιτήσεις των επιθυµητών προτύπων. Τα στοιχεία αυτά είναι ειδικά για 

εργοληπτικούς οργανισµούς: 

• Το πλάνο διαχείρισης έργου στο οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις για πλάνο 

ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Η διαχείριση πόρων του έργου που περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες 

σύνταξης και υποβολής προσφορών στις οποίες εντάσσονται οι  απαιτήσεις 

διαχείρισης ανθρώπινων και άλλων πόρων (ενότητες 6 του ISO 9001 και 4.4.1 

των ISO 14001 και OHSAS 18001) 

• Προγραµµατισµός έργου στον οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις 5.4, 7.1, 7.2 

του ISO 9001 και 4.3, 4.4 των ISO 14001 και OHSAS 18001 

• Σχεδιασµός έργου (7.2.1-3, 7.3 και 4.3.1-2, 4.4.3, 4.4.6 αντίστοιχα) 

• Διαχείριση προµηθειών έργου (7.4 και 4.4.6 αντίστοιχα) 

• Εκτέλεση έργου (7.5 και 4.4.6 αντίστοιχα) 

• Συντήρηση έργου (7.5.3, 8.2, 8.3, 5.5.2 και 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2 αντίστοιχα) 

Με βάση την καταγραφή και γραφική απεικόνιση των διεργασιών αναγνωρίζονται 

και καθορίζονται η πολιτική και οι  στόχοι της διοίκησης. Αυτοί περιγράφονται στο 

εγχειρίδιο ολοκληρωµένου συστήµατος και αφορούν τη διοίκηση ποιότητας, 

περιβάλλοντος και ασφάλειας. Ως βάση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα διοίκησης ποιότητας. Οι απαιτήσεις των 

προτύπων υλοποιούνται µε βάση τις ανάγκες του εργοληπτικού οργανισµού, δηλαδή 

εφαρµόζονται στις διεργασίες των προµηθειών, του προγραµµατισµού, του 

σχεδιασµού, της εκτέλεσης και της συντήρησης µε τη χρήση ενός πλάνου διαχείρισης 

έργου. Το πλάνο διαχείρισης έργου (PMP) αξιολογεί τους κινδύνους και ανασύρει τις 

κατάλληλες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας. Σε κάθε κύρια διεργασία 

εφαρµόζονται οι σχετικές απαιτήσεις των προτύπων διοίκησης, όπως επίσης και στις 

υποστηρικτικές διεργασίες του (π.χ. στην εκπαίδευση). Όσον αφορά τη φάση 

εκτέλεσης του έργου, οι  διαδικασίες αξιολόγησής του συγχωνεύονται και 

απλοποιούνται. Οι πληροφορίες από κάθε διεργασία εντάσσονται στο αρχείο του 
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συστήµατος για µελλοντική αναφορά αλλά και αναθεώρηση της πολιτικής και των 

στόχων του οργανισµού. 

(ii) Δηµιουργία υπο- προτύπου 

Η δεύτερη προσέγγιση της αναµόρφωσης προτύπων πραγµατεύεται τη δηµιουργία 

ενός υπο- προτύπου το οποίο περιλαµβάνει αποκλειστικά τις γενικευµένες απαιτήσεις 

των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Οι εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων 

των συστηµάτων  δ ιοίκησης ο µαδοποιούνται ανά λειτουργική εκροή ώστε να 

αποτελέσουν ειδικούς λειτουργικούς σπονδύλους στην κύρια δοµή.  

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την αρχική ιδέα των MacGregor Associates (1996) για 

τη δηµιουργία υπο-προτύπου και επιµέρους σπονδύλων, διάφοροι ερευνητές 

αναφέρονται στην ιδέα αυτή, ως εναλλακτική προσέγγιση για την αναµόρφωση 

προτύπων (Karapetrovic, 2002b). Σε αντίθεση ωστόσο µε τη δηµιουργία υπερ- 

προτύπου, η δηµιουργία υπο- προτύπου δεν αναπτύσσεται εκτενώς στη σχετική 

βιβλιογραφία. Η παρακάτω ανάλυση αποτελεί σύνθεση της σχετικής βιβλιογραφίας 

µε σκοπό την αποσαφήνιση αυτής της προσέγγισης της αναµόρφωσης προτύπων.  

Όπως έχει προαναφερθεί, πολλές από τις απαιτήσεις των προτύπων που 

προδιαγράφουν συστήµατα διοίκησης είναι όµοιες αν όχι πανοµοιότυπες. Οι κοινές 

απαιτήσεις αυτές οι  οποίες περιγράφουν γενικευµένες διεργασίες διοίκησης 

(Jorgensen et al., 2006) πρέπει τουλάχιστον να ευθυγραµµιστούν, αν όχι να 

συγχωνευθούν πλήρως (Karapetrovic, 2002b). Παράλληλα, οι  περισσότεροι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση των πρότυπων συστηµάτων διοίκησης θα 

πρέπει να βασιστεί στις κοινές ενότητες απαιτήσεων των προτύπων που τα 

περιγράφουν. Πράγµατι, µεταξύ των κυριοτέρων πλεονεκτηµάτων της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης είναι η απλοποίηση της καθηµερινής λειτουργίας και η 

αποφυγή του άσκοπου διπλασιασµού, οι  οποίες είναι αποτελέσµατα ακριβώς του 

συνδυασµού των κοινών απαιτήσεων των προτύπων. Από την άλλη πλευρά, οι 

εξειδικευµένες απαιτήσεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείρισή τους και η 

αντιστοίχησή σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως και ανέφικτη. Η προσέγγιση αυτή 

της αναµόρφωσης προτύπων εκµεταλλεύεται ακριβώς αυτή την ιδέα και 

πρωτοαναφέρθηκε από τους MacGregor Associates (1996), ενώ παράλληλα 

υιοθετήθηκε ως ένα βαθµό και στο BSI PAS 99 (2006)*. Όπως προαναφέρθηκε (δες 

                                                
* Οι MacGregor Associates είναι εταιρεία συµβούλων η οποία συνεργάζεται στενά µε το BSI. Το 
1996, δηµοσίευσε µελέτη των προτύπων συστηµάτων διοίκησης την οποία διεξήγαγε για λογαριασµό 
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και §4.1.2 Σχετικές µε την αναµόρφωση προτύπων πρωτοβουλίες των οργανισµών 

τυποποίησης), οι MacGregor Associates (1996) και το ISO TAG 12 (1998) θεώρησαν 

την "ολοκλήρωση» ως ένα µοναδικό υπο- πρότυπο επιπέδου ανώτατης διοίκησης µε 

προαιρετικούς υποστηρικτικούς σπονδύλους οι  οποίοι καλύπτουν εξειδικευµένες 

απαιτήσεις (Σχήµα 14). Τα στοιχεία του υπο- προτύπου καλύπτουν τις γενικευµένες 

απαιτήσεις όλων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης (ποιότητα, περιβάλλον και 

οποιοδήποτε άλλο), γεγονός το οποίο για τους MacGregor Associates (1996) 

συνεπάγεται ότι η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τον οργανισµό, ακόµη και 

αν κάποιο από αυτά δεν αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Τα αποτελέσµατα έρευνας 

πεδίου που διεξήχθη από τους MacGregor Associates (1996) για λογαριασµό του BSI 

δείχνουν ότι τουλάχιστον εκείνη την εποχή οι  οργανισµοί δεν υποστήριζαν την 

«ολοκλήρωση» προτύπων (Wilkinson & Dale, 1999c), όπως την όρισαν οι MacGregor 

Associatess (1996).  

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν οι συστάσεις της ISO/ TAG 12: 1998 σύµφωνα µε 

την οποία προτεραιότητα των τεχνικών επιτροπών ΙSO TC 176 (για το ISO 9000) και 

ISO TC 207 (για το ISO 14000) πρέπει να είναι η ευθυγράµµιση των απαιτήσεων και 

η αύξηση της συµβατότητας των προτύπων και όχι η συγχώνευσή τους σε µία 

οικογένεια προτύπων. Συνεπώς, τόσο ο Βρε τανικός (BSI) όσο και o Διεθνής 

Οργανισµός Τυποποίησης (IOS), απέρριψαν την ιδέα της αναµόρφωσης των 

προτύπων των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και περιβάλλοντος σε ένα υπο- 

πρότυπο που περιλαµβάνει τις γενικευµένες απαιτήσεις τους και σε προαιρετικούς 

υποστηρικτικούς σπονδύλους οι  οποίοι καλύπτουν εξειδικευµένες απαιτήσεις. 

Αντιθέτως, θεώρησαν ότι το ζήτηµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, θα 

αντιµετωπιζόταν επαρκώς µέσα από την αύξηση της συµβατότητας των προτύπων. 

Εντούτοις, παρά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις των προτύπων και τη σε µεγάλο βαθµό 

ευθυγράµµιση των απαιτήσεών τους, το ζήτηµα της ολοκλήρωσης των συστηµάτων 

διοίκησης δε φαίνεται να έχει βρει λύσεις.  

Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του Βρετανικού και τoυ Διεθνούς Οργανισµού 

Τυποποίησης, η ιδέα των MacGregor Associates (1996), µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

από τους ίδιους τους οργανισµούς για τη δηµιουργία υπο- προτύπου και σπονδύλων. 

                                                                                                                                      
του BSI. O David Smith, πρώην επικεφαλής συστηµάτων και προτύπων της εταιρείας, διατελεί 
πρόεδρος των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
ΒSI και συµµετείχε στη συντονιστική οµάδα του BSI για την έκδοση του PAS 99 (2006).  
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Οι Karapetrovic & Willborn (1998c), υποστηρίζουν ότι οι  κοινές απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 µπορούν να τεκµηριωθούν και να υλοποιηθούν 

µε ενιαίο τρόπο. Όσον αφορά το λειτουργικό επίπεδο, απαιτήσεις όπως ο  έλεγχος 

λειτουργίας και ο  έλεγχος διεργασιών, ο  έλεγχος µη συµµορφούµενων, οι 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες διαφέρουν αναλόγως µε τη λειτουργική εκροή 

που αφορούν και συνεπώς χρειάζονται µια πιο εξειδικευµένη διαχείριση. Οι 

απαιτήσεις αυτές µπορούν να σχηµατίσουν δύο διακριτούς σπονδύλους οι οποίοι 

δίνουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης αλλά και της µετέπειτα προσθήκης άλλων 

σπονδύλων, όπως της υγιεινής και ασφάλειας (Karapetrovic & Willborn, 1998c). Με 

αυτό τον τρόπο, οι  κοινές απαιτήσεις (ή ενότητες απαιτήσεων) τ ων προτύπων θα 

δηµιουργήσουν υπο- πρότυπο, ενώ οι  εξειδικευµένες θα αποτελέσουν τους 

σπονδύλους (Karapetrovic, 2002b).  

 

Σχήµα 14: Γραφική απεικόνιση αναµόρφωσης προτύπων της µορφής υπο- προτύπου και 
σπονδύλων (προσαρµοσµένο από Mac Gregor Associates, 1996)  

Ο Karapetrovic (2003) συνοψίζει τη δηµιουργία υπο- προτύπου και σπονδύλων σε 

δύο στάδια: 

1. αναγνώριση και εναρµόνιση των κοινών απαιτήσεων των προτύπων µε βάση 

το επιλεγµένο πλαίσιο (π.χ. PDCA, process, «system of the systems» κ.λπ.), 

2. οµαδοποίηση των εξειδικευµένων απαιτήσεων ανά λειτουργική εκροή (π.χ. 

ποιότητα, περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια κ.λπ.). 

Το στάδιο 1 έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του υπο- προτύπου, ενώ το στάδιο 

2 αφορά τη δηµιουργία των σπονδύλων. Για τη δηµιουργία του υπο- προτύπου 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλέγµατα συσχέτισης των προτύπων, ή ακόµη 

τα στοιχεία του «συστήµατος των συστηµάτων ή και τα στοιχεία του PDCA, 

όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Μια γραφική απεικόνιση αυτής της 

προσέγγισης, δ ίνουν οι  Beckmerhangen et al. (2003), για την περίπτωση που η 
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επιλεχθείσα δοµή που θα λειτουργήσει ως βάση για το υπο- πρότυπο είναι η δοµή 

του PDCA (Σχήµα 15). 

 
Σχήµα 15: Πλαίσιο υπό- προτύπου και σπονδύλων (προσαρµοσµένο από Beckmerhagen 
et al., 2003) 

Όπως φαίνεται στο Σ χήµα 15, οι  κοινές ενότητες απαιτήσεων των προτύπων 

εντάσσονται στα στοιχεία του PDCA και αποτελoύν τις απαιτήσεις του υπο- 

προτύπου. Από την άλλη πλευρά, οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις αποτελούν τους 

διακριτούς σπονδύλους στη δοµή του υπο- προτύπου.  

Εναλλακτικά, ως βάση για το υπο- πρότυπο θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και 

οι ενότητες απαιτήσεων που παρουσιάζονται στο ISO Guide 72:2001 (Karapetrovic 

& Jonker, 2003). Το PAS 99 (2006) του BSI, στηρίζεται επίσης σε αυτή την ιδέα. 

Ουσιαστικά, χρησιµοποιεί ως απαιτήσεις για τη δηµιουργία του υπο- προτύπου, τις 

ενότητες απαιτήσεων που σύµφωνα µε το ISO Guide 72 (2001) θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται σε κάθε πρότυπο συστήµατος διοίκησης. Εντούτοις, το PAS 99 

(2006) δεν αποτελεί από µόνο του εγγύηση για την ικανοποίηση των γενικευµένων 

απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης και συνεπώς οι  οργανισµοί θα 

πρέπει να ανατρέξουν και στα αντίστοιχα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης. 
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4.2 Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

Η δεύτερη φάση της δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, η 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης αφορά την καθαυτό ένταξη των απαιτήσεων στη 

λειτουργία του οργανισµού. Η φάση αυτή γενικά συνδέεται µε τη δηµιουργία κάποιας 

διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, ή 

ακόµα ακόµα για την ε φαρµογή του υπερ- προτύπου ή υπο- προτύπου που 

προέκυψαν από την πρώτη φάση (αναµόρφωση προτύπων). Αυτό γιατί, παρά το 

γεγονός ό τι η αναµόρφωση προτύπων δεν αποτελεί απαραίτητο στάδιο για τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, ανάγει την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης σε ζήτηµα εφαρµογής ενός υπερ- προτύπου (δεδοµένου ότι το 

µεγαλύτερο τµήµα της βιβλιογραφίας της αναµόρφωσης προτύπων πραγµατεύεται τη 

δηµιουργία υπερ- προτύπου) ή του υπο- προτύπου και τουλάχιστον δύο σπονδύλων.  

Σε αναγνώριση των πιέσεων του επιχειρηµατικού κόσµου, διάφοροι φορείς (όπως το 

Ινστιτούτο Χηµικών Μηχανικών- ΙCHEME) καθώς και οι κατά τόπους εθνικοί αλλά 

και ο  Διεθνής Οργανισµός Τ υποποίησης προχώρησαν στην έκδοση οδηγών και 

κατευθυντήριων οδηγιών για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ερευνητές όπως οι  Aboulnaga (1998), Karapetrovic & 

Willborn (1998c, a) και Pun & Hui (2002) αναπτύσσουν διαδικασίες ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης κεφαλαιοποιώντας στην προηγούµενη ανάλυση περί 

αναµόρφωσης προτύπων (§4.1). Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι ερευνητές δεν 

θεωρούν την αναµόρφωση προτύπων απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης και προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

ταυτόχρονη ενσωµάτωση των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού (βλ. 

ενδεικτικά Holdsworth, 2003 και Nikonov, 2006). Παραδείγµατα τέτοιων 

προσεγγίσεων αποτελούν η διεργασιοκεντρική (Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009; 

Badreddine et al., 2009) και η διαχείριση κινδύνου (Labodova, 2004; Badreddine et 

al., 2009).  

Η ενότητα αυτή πραγµατεύεται τη δεύτερη φάση της δηµιουργίας ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης, µέσα από: 

• τις σχετικές πρωτοβουλίες των διαφόρων φορέων και οργανισµών 

τυποποίησης 

• τις υφιστάµενες στη βιβλιογραφία προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης. 
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4.2.1 Σχετικές µε την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης πρωτοβουλίες 

φορέων 

Όπως προαναφέρθηκε, σχετικά µε την αναµόρφωση προτύπων, ο Διεθνής 

Οργανισµός Τυποποίησης δεν φαίνεται να προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 

ενός προτύπου για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης είτε µε τη 

µορφή υπέρ- προτύπου, είτε µε τη µορφή υπό- προτύπου και σπονδύλων. Από την 

άλλη πλευρά, µια σχετική µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

επίσηµη πρωτοβουλία, δεν χρειάζεται να σχετίζεται αναγκαστικά µε την 

αναµόρφωση προτύπων, καθώς όπως τονίστηκε η φάση αυτή είναι εντελώς 

προαιρετική. Απεναντίας, σε αντιστοιχία µε τη φάση της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, µια τέτοια πρωτοβουλία µπορεί να πάρει τη µορφή κατευθυντήριων 

οδηγιών για το σχεδιασµό, την υλοποίηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, ο Karapetrovic (2002b) 

προτείνει οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης να έχουν τη µορφή διαδικασίας για την ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης. Η διαδικασία αυτή θα εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο ευθυγραµµίζονται 

και εναρµονίζονται τα διάφορα συστήµατα διοίκησης, τους συνδέσµους που 

υπάρχουν µεταξύ τους, και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί η 

αποτελεσµατική  διαχείριση αυτών των συνδέσµων (Karapetrovic, 2002b). 

Στα πλαίσια αυτά, εξαιτίας του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοινότητας αλλά 

και των πιέσεων του επιχειρηµατικού κόσµου για απαντήσεις στο ζήτηµα της 

ολοκλήρωσης των πρότυπων συστηµάτων διοίκησης διάφοροι φορείς, όπως το 

Ινστιτούτο Χηµικών Μηχανικών (Jacobsson, 2000) και το Τµήµα Ερευνών 

Ποιότητας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου της Πάδοβα (Scipioni et al., 2001) 

προχώρησαν στην έκδοση οδηγών και οδηγιών για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εθνικοί οργανισµοί 

τυποποίησης, οι  οποίοι προχώρησαν επίσης στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών 

για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά AFNOR, 2004; AENOR, 

2005). Επιπλέον, σ χετικό οδηγό εξέδωσε το 2008 και ο Διεθνής Οργανισµός 

Τυποποίησης (IOS, 2008a). Τέλος, από τις σχετικές πρωτοβουλίες δε λείπει η έκδοση 

οδηγών µε καλές πρακτικές, παραδείγµατα και µελέτες περιπτώσεων (βλ. ενδεικτικά 

τα AC X 50-200: 2003 του Γαλλικού Οργανισµού Τυποποίησης και VDI 4060- Blatt 

2 του Συλλόγου Μηχανικών της Γερµανίας) 
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

των οργανισµών τυποποίησης ακολουθούν επίσης τις δύο κατευθύνσεις της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που αναγνωρίστηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Έτσι, για παράδειγµα ο  οδηγός του Διεθνούς 

Οργανισµού Τυποποίησης (IOS, 2008a) και ο οδηγός του Οργανισµού Τυποποίησης 

των Κάτω Χωρών (ΝΕΝ, 2003) αποτελούν προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης µε βάση την αναµόρφωση προτύπων. Από την άλλη πλευρά, 

οι κατευθυντήριες οδηγίες FD X50- 189: 2004 αφορούν την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των απαιτήσεων των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης (AFNOR, 2006).  

Οι κυριότερες εθνικές/ διεθνείς και κλαδικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης συνοψίζονται στον Πίνακα 13.  
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Πίνακας 13: Οι κυριότερες εθνικές, διεθνείς και κλαδικές πρωτοβουλίες για την 
ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

Έτος Οργανισµός/ Τεχνικό έγγραφο Περιγραφή 

2000 
EIC/IT 378- Research Center 
for Quality and Environment of 
University of Padova 

Οδηγίες για την ανάπτυξη IMS για ΜΜΕ που περιλαµβάνει τα 
συστήµατα διοίκησης ποιότητας: ISO 9001: 1994 και ISO 
9004: 1994, περιβάλλοντος: EMAS και ISO 14001: 1996 και 
υγιεινής και ασφάλειας: ISO 18001: 1999 και BS 8800 
(Scipioni et al., 2001) 

2000 
SHE management systems for 
small to medium-sized 
enterprises, ICHEME  

Οδηγίες για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος  
διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και περιβάλλοντος για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χηµικής βιοµηχανίας 
(Jacobsson, 2000) 

2003 

Οδηγός Ολοκλήρωσης 
Συστηµάτων Διοίκησης - 
Διοίκησης του Ινστιτούτου 
Τυποποίησης των Κάτω 
Χωρών,  Nederlands 
Normalisatie Instituut - ΝΕΝ 

Οδηγός για την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης 
ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. Το 
γενικευµένο σύστηµα διοίκησης που περιγράφει  βασίζεται 
στις κοινές αρχές και ενότητες απαιτήσεων των προτύπων µε 
χρήση του ISO Guide 72 και µία προσέγγιση διαχείρισης 
κινδύνου (Hortensious et al., 2004) 

2003 

AC X50-200: Systèmes de 
management intégré- bonnes 
pratiques et retours 
d'experiences, AFNOR 

Καλές πρακτικές, παραδείγµατα και  ανταλλαγή/ 
ανατροφοδότηση εµπειριών από τη δηµιουργία 
ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

2004 

FD X50- 189: Systèmes de 
management - Lignes 
directrices pour leur intégration, 
AFNOR 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης. Τα επιµέρους στάδια αναπτύσσονται 
για τρία διαφορετικά επίπεδα οργανισµών.  

2005 
UNE 6617: Sistemas de gestión. 
Guía para la integración de los 
sistemas de gestión, AENOR 

Οδηγίες ανάπτυξης, εφαρµογής και αξιολόγησης 
ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας, 
περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. H 
δηµιουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 
βασίζεται στο PDCA, ενώ διακρίνονται τρεις µέθοδοι 
ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης ανάλογα µε το επίπεδο 
του οργανισµού. 

2005 
DS 8001: Ledelsessystemer - 
Vejledning i opbygning af et 
integreret ledelsessystem, DSA 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και 
ασφάλειας. Τα κοινά στοιχεία των συστηµάτων διοίκησης, 
καθώς και οι εξειδικευµένες απαιτήσεις για  διάφορα πεδία 
διοίκησης περιγράφονται σε διαφορετικές ενότητες  

2006 

VDI 4060 Blatt 1:  
Integrierte Managementsysteme 
(IMS) - Handlungsanleitung zur 
praxisorientierten Einführung - 
Allgemeine Aussagen &  
VDI 4060 Blatt 2:             
Beispiele aus der Praxis, VDI 

Οδηγίες για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης για οργανισµούς οποιουδήποτε επιχειρηµατικού 
τοµέα µε βάση την διεργασιοκεντρική προσέγγιση ή την 
προσέγγιση PDCA (Blatt 1) & Μελέτες Περιπτώσεων (Blatt 
2).  

2006 

WP.6 (Working Party on 
Regulatory Cooperation and 
Standardization Policies), 
UNECE  

Οδηγίες υλοποίησης ενός IMS που καλύπτει  τις απαιτήσεις 
των ISO 9001, ISO 27001 και OPM3 για οργανισµούς 
παροχής υπηρεσιών (Nikonov, 2006). 

2008 
The integrated use of 
management system standards, 
IOS 

Οδηγίες για την δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 
διοίκησης. Παράθεση µεθόδων, παραδειγµάτων και µελετών 
περίπτωσης ολοκληρωµένης διαχείρισης συστηµάτων 
διοίκησης , b, b) 
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Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικά και σε καµία περίπτωση δεν 

καλύπτουν πλήρως το φάσµα των κλαδικών και εθνικών (από τους αντίστοιχους 

οργανισµούς τυποποίησης) πρωτοβουλιών για την ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι µια κριτική εξέταση των παραπάνω οδηγιών ή/ και 

προσεγγίσεων εκπίπτει του αντικειµένου της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι  παραπάνω πρωτοβουλίες των εθνικών οργανισµών 

τυποποίησης, περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικές, έχουν το µειονέκτηµα ότι 

απευθύνονται σε περιορισµένο κοινό, εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους. Κατά 

αντιστοιχία, ο  οδηγός του ICHEME για παράδειγµα είναι προσανατολισµένος στις 

ΜΜΕ της Χηµικής Βιο µηχανίας. Δεν µπορεί να θεωρηθεί συνεπώς, ότι οι 

πρωτοβουλίες αυτές µπορούν να τύχουν σήµερα ευρείας αναγνώρισης και χρήσης. 

Δεδοµένης ωστόσο της ιστορικής εξέλιξης των προτύπων συστηµάτων διοίκησης των 

εθνικών οργανισµών τυποποίησης (π.χ. BS 8800: 1996 του BSI) τα οποία σε γενικές 

γραµµές µετεξελίχθηκαν σχεδόν αυτούσια σε διεθνή πρότυπα, δεν αποκλείεται 

µελλοντικά κάποια από τις παραπάνω πρωτοβουλίες να έχει την ίδια τύχη. Επιπλέον, 

δεν παρέχεται καµία εγγύηση ότι οι  παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες καταρχήν 

είναι αποτελεσµατικές και κατά δεύτερον ότι µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (έστω) ποιότητας και περιβάλλοντος το 

οποίο µπορεί να πιστοποιηθεί ως προς τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, από 

οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης ανά τον κόσµο. Δεν είναι σίγουρο για παράδειγµα 

ότι ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γαλλικού Ο ργανισµού 

Τυποποίησης, AFNOR, µπορεί να προκύψει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης 

το οποίο θα µπορούσε να πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης που υπάγεται στον 

αντίστοιχο οργανισµό της Mεγάλης Βρετανίας, BSI.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει  ο οδηγός του Διεθνούς Οργανισµού 

Τυποποίησης (IOS, 2008a) που αφορά την ενιαία χρήση των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης, και για το λόγο αυτό θα περιγραφεί εν συντοµία. 

Το κείµενο του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης περί ενιαίας χρήσης των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης (IOS, 2008a) αναπτύσσεται σε τρεις επιµέρους 

θεµατικές ενότητες: το σύστηµα διοίκησης, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης και το 

συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων. Γενικά, το κείµενο είναι περισσότερο 

περιγραφικό και παρουσιάζει τα επιµέρους ζητήµατα που πραγµατεύεται µέσα από 

µελέτες περιπτώσεων. Όσον αφορά την αναµόρφωση προτύπων, παρακινεί τους 
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οργανισµούς να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα του σ υνδυασµού των απαιτήσεων 

αναγνωρίζοντας καταρχήν τις απαιτήσεις που είναι ό µοιες µε χρήση των πινάκων 

αντιστοίχησης των απαιτήσεων που βρίσκονται στα παραρτήµατα των προτύπων και 

κατά δεύτερον τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων. Η χρήση, ωστόσο, των 

πλεγµάτων συσχέτισης, κρίνεται µάλλον προβληµατική, καθώς σε αυτά 

αντιστοιχίζονται εκτός από τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων και εκείνες που είναι 

εξειδικευµένες και αφορούν τον αποτελεσµατικό έλεγχο της εκάστοτε λειτουργικής 

εκροής. Αναγνωρίζεται λοιπόν σε αυτή την προσέγγιση, ο κίνδυνος της αναγνώρισης 

οµοιοτήτων και αντιστοιχιών που ενδεχοµένως δεν υπάρχουν. 

Όσον αφορά την εναρµόνιση των απαιτήσεων των προτύπων οι  οποίες είναι όµοιες 

αλλά όχι ταυτόσηµες, το έγγραφο αυτό ορίζει ότι «ο οργανισµός µπορεί να επιλέξει 

είτε την περιεκτικότερη απαίτηση, είτε τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή τους ως βάση 

για το συνδυασµό τους» (ΙOS, 2008a: p. 98). Έστω για παράδειγµα η απαίτηση για 

πολιτική των προτύπων ISO 9001: 2008 (5.2) και ISO 14001: 2004 (4.2). Οι 

απαιτήσεις των δύο προτύπων είναι όµοιες, ωστόσο διαφέρουν σε κάποια σηµεία. Το 

πρότυπο ISO 9001: 2008, σε αντίθεση µε το ISO 14001: 2004, ορίζει ότι η πολιτική 

για την ποιότητα αναθεωρείται ως προς τη συνέχιση της καταλληλότητάς της. Από 

την άλλη πλευρά, το πρότυπο ISO 14001: 2004, σε αντίθεση µε το ISO 9001: 2008, 

ορίζει ότι η πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να είναι διαθέσιµη στο 

κοινό. Σε περίπτωση που ο οργανισµός επιλέξει ως βάση συνδυασµού την ευρύτερη 

απαίτηση, η πολιτική του ολοκληρωµένου συστήµατος θα αναθεωρείται ως προς την 

καταλληλότητά της (ΙSO 9001: 2008) και θα είναι διαθέσιµη στο κοινό (ΙSO 14001: 

2004) ικανοποιώντας µε αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις και των δύο προτύπων. Σε 

περίπτωση ό µως που επιλεχθεί ως βάση συνδυασµού ο  ελάχιστος κοινός 

παρονοµαστής των απαιτήσεων των δύο προτύπων, η πολιτική του ολοκληρωµένου 

συστήµατος θα είναι κατάλληλη για τον οργανισµό (5.3a ISO 9001 & 4.2a ISO 

14001), θα περιέχει δέσµευση για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τις σχετικές 

απαιτήσεις  (5.3b ISO 9001 & 4.2c ISO 14001) και για συνεχή βελτίωση (5.3b ISO 

9001 & 4.2b ISO 14001), θα παρέχει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση και αναθεώρηση 

στόχων (5.3c ISO 9001 & 4.2c ISO 14001), θα είναι τεκµηριωµένη (4.2.1 ISO 9001: 

2008 & 4.2 ΙSO 14001: 2004) και γνωστή στο εσωτερικό του οργανισµού (5.3d ISO 

9001 & 4.2f ISO 14001). Ωστόσο, η πολιτική του ολοκληρωµένου συστήµατος δεν 

θα αναθεωρείται ως προς τη συνέχιση της καταλληλότητάς της για τον οργανισµό 
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(και άρα δεν θα ικανοποιεί την 5.3e του ISO 9001: 2008) και δεν θα είναι διαθέσιµη 

στο κοινό (δεν θα ικανοποιεί την 4.2g του ISO 14001: 2004). Σκοπός ωστόσο του 

ολοκληρωµένου συστήµατος είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των 

επιλεχθέντων προτύπων και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό επιλέγοντας ως βάση 

συνδυασµού τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή των κοινών απαιτήσεων των 

προτύπων, εκτός αν ίσως υπάρχουν διακριτές υπο- ενότητες για τις επιµέρους 

διαφοροποιήσεις των απαιτήσεων. Κάτι τέτοιο εντούτοις δεν αναφέρεται στο 

έγγραφο περί ενιαίας χρήσης των προτύπων (IOS, 2008a).  

Θα περίµενε κανείς, ότι το κείµενο του Διεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης περί 

ενιαίας χρήσης των προτύπων συστηµάτων διοίκησης (IOS, 2008a) θα παρείχε 

γενικές κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και θα αποτελούσε 

χρήσιµο βοήθηµα για τους οργανισµούς που σκοπεύουν την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής τους. Εντούτοις, το κείµενο αυτό, παρά το γεγονός ότι κάνει 

αναφορά σε πολλές έννοιες οι  οποίες είναι βασικές για την αναµόρφωση των 

προτύπων, και την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης που περιγράφουν, έχει 

µικρή πρακτική αξία, καθώς δεν προάγει κάποια συγκεκριµένη προσέγγιση και δεν 

παρέχει απαντήσεις σε ζητήµατα που δυσχεραίνουν αυτή τη στιγµή την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης, όπως για παράδειγµα οι  κοινές ενότητες απαιτήσεων των 

προτύπων, οι  επιµέρους διαφοροποιήσεις τους, οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις, αλλά 

και πιο ουσιαστικά προβλήµατα όπως, η πρόκριση µιας συγκεκριµένης γενικευµένης 

µεθοδολογίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, η οργάνωση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης κ.α.  

4.2.2 Υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Ελλείψει µιας συνεκτικής επίσηµης µεθοδολογίας για την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης, οι οργανισµοί θα πρέπει να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης µε βάση την εµπειρία τους και τις προσωπικές εκτιµήσεις των ανθρώπων 

που την αναλαµβάνουν. Σε απάντηση τ ου ενδιαφέροντος της επιχειρηµατικής 

κοινότητας για απαντήσεις στο ζήτηµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, το 

ερευνητές όπως οι  Aboulnaga (1998), Karapetrovic (2003) και Mackau (2003) 

ανέπτυξαν διαδικασίες για την δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, διακρίνονται 

σε δύο κατηγορίες: α) ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε βάση την αναµόρφωση 
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προτύπων, και β) ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων.  

Στα πλαίσια αυτά,  ερευνητές όπως οι Karapetrovic & Willborn (1998c, a) και Pun & 

Hui (2002) αναπτύσσουν διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

κεφαλαιοποιώντας στην προηγούµενη ανάλυση περί αναµόρφωσης προτύπων (§4.1). 

Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι ερευνητές δεν θεωρούν την αναµόρφωση προτύπων 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και προτείνουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις για την ταυτόχρονη ενσωµάτωση των απαιτήσεων στη 

λειτουργία του οργανισµού (βλ. ενδεικτικά Holdsworth, 2003  και Nikonov, 2006). 

Παραδείγµατα τέτοιων προσεγγίσεων αποτελούν η διεργασιοκεντρική (Holdsworth, 

2003; Asif et al., 2009; Badreddine et al., 2009) και η διαχείριση κινδύνου 

(Labodova, 2004; Badreddine et al., 2009).  

Εντούτοις, η ίδια η δυνατότητα δηµιουργίας µιας ολιστικής διαδικασίας 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης συχνά αµφισβητείται (Karapetrovic, 2002b; 

Jonker & Karapetrovic, 2004) καθώς η διαδικασία αυτή θα πρέπει να µπορεί να 

εφαρµοστεί από κάθε οργανισµό, ανεξαρτήτως του µεγέθους και του τοµέα 

ενασχόλησής του. Δεδοµένου ότι κάθε οργανισµός µπορεί να εφαρµόζει ήδη ένα ή 

περισσότερα µερικά συστήµατα διοίκησης, η διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης θα πρέπει να επιτρέπει τις διαφορετικές αυτές αρχικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, επειδή όπως προαναφέρθηκε η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

µπορεί να συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε πρότυπα, έννοιες, αρχές, απαιτήσεις 

επιθυµεί κάθε οργανισµός, προφανώς και το τελικό αποτέλεσµά της θα διαφέρει από 

οργανισµό σε ο ργανισµό. Σαφώς, το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να διαφέρει και 

ανάλογα µε το στόχο της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και να κυµαίνεται 

µεταξύ των διαφόρων επιπέδων ολοκλήρωσης (§2.4.3). Τέλος, είναι εξίσου πιθανό να 

διαφέρει και η ίδια η πορεία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί από οργανισµό σε 

οργανισµό. Για παράδειγµα, ένας οργανισµός µπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει 

πρώτα τα µερικά συστήµατα διοίκησης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας 

που θεωρείται εν γένει ευκολότερη (MacGregor Associates, 1996; Khalil & Tariq, 

2006) και στη συνέχεια το σύστηµα διοίκησης ποιότητας. Επιπλέον, ένας άλλος 

οργανισµός θα µπορούσε να επιλέξει να ξεκινήσει την ολοκλήρωση από τις κύριες 

δραστηριότητές του (για παράδειγµα από την παραγωγή) ενώ κάποιος άλλος από τις 

περισσότερο διαχειριστικές (για παράδειγµα από την τεκµηρίωση). Συνεπώς, η 
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δυσκολία της ανάπτυξης µιας ολιστικής διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να επιτρέπει διαφορετικές α ρχικές 

συνθήκες, διαφορετικά τελικά αποτελέσµατα και διαφορετική πορεία υλοποίησης 

(Jonker & Karapetrovic, 2004). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι γενικευµένη ώστε 

να αφορά οποιοδήποτε οργανισµό ανεξαρτήτως αντικειµένου ή µεγέθους, αλλά και 

παράλληλα δοµηµένη µε τρόπο που να παρέχει πρακτικότητα και ευελιξία, αλλά και 

να εγγυάται τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις 

ειδικές συνθήκες και ανάγκες του οργανισµού. 

Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης προβλέπουν 

σε γενικές γραµµές την ύπαρξη διαφορετικών αρχικών καταστάσεων, µέσω της 

ενέργειας της ανάλυσης αποκλίσεων (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; 

Beckmerhagen et al., 2003b; Holdsworth, 2003; Labodova, 2004) και διαφορετικά 

τελικά αποτελέσµατα µέσω της ενέργειας του καθορισµού του σκοπού της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 

1998a; Pun & Hui, 2002; Mackau, 2003). Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν η 

διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης προϋποθέτει την αναµόρφωση 

προτύπων ή όχι, οι  περισσότερες από τις υφιστάµενες προσεγγίσεις επιτρέπουν 

διαφορετική πορεία υλοποίησης (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 1998c; 

Zeng et al., 2007; Asif et al., 2009). Εντούτοις, το κατά πόσο επιτρέπουν τη 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες 

και συνθήκες του οργανισµού τελεί υπό αίρεση. Οι σχετικές ενέργειες για τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µπορεί να ονοµάζονται 

διαφορετικά ή/ και να αναλύονται σε διαφορετικό βαθµό από τους διάφορους 

ερευνητές, εντούτοις µπορούν σε γενικές γραµµές να οµαδοποιηθούν σε κοινά στάδια 

όπως: 

• οι προκαταρκτικές ενέργειες (π.χ. διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης, 

ανάλυση αποκλίσεων κ.λπ.), 

• ο σχεδιασµός του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (π.χ. καθορισµός 

των επιµέρους ενεργειών, συγχώνευση τεκµηρίωσης),  

• η υλοποίηση (η ενεργοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης), 

και  

• η συνεχής βελτίωσή του (µέτρηση επιδόσεων, συνεχής βελτίωση).  
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Η ενότητα αυτή πραγµατεύεται τις υφιστάµενες προσεγγίσεις της δεύτερης φάσης της 

δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης: 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης προτύπων 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων. 

Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις εξετάζονται όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται η ένταξη των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού, 

εστιάζοντας δηλαδή στο στάδιο του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, για να καταδειχθεί κατά πόσο εγγυώνται τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις δραστηριότητες του οργανισµού. 

Τέλος, παρουσιάζεται µια ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, η οποία αποτελεί σύνθεση των επιµέρους ενεργειών και σταδίων της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Η ενότητα αναπτύσσεται ως εξής: 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης προτύπων 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων. 

• Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 
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 (i) Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης 

προτύπων  

Κοινό χαρακτηριστικό της πρώτης προσέγγισης ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης αποτελεί η κεφαλαιοποίηση στην αναµόρφωση προτύπων (§4.1). Έτσι, 

όλες οι  διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που εντάσσονται στην 

προσέγγιση αυτή περιλαµβάνουν ως απαραίτητο στάδιο την αναµόρφωση προτύπων 

(Πίνακας 14).  

Πίνακας 14: Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης 
προτύπων 

Aboulnaga, 

1998 

Διαδικασία για την ταυτόχρονη εφαρµογή των προτύπων ISO 9001: 

1994 και ΙSO 14001: 1996. Υλοποίηση µε χρήση πλεγµάτων 

συσχέτισης των απαιτήσεων. 

Karapetrovic 

& Willborn, 

1998c 

Κατευθυντήριες γραµµές για την ταυτόχρονη εφαρµογή των προτύπων 

ISO 9001 και ΙSO 14001. Υλοποίηση µε χρήση πλεγµάτων συσχέτισης 

των απαιτήσεων. 

Karapetrovic, 

2002b 

Διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης βάσει της 

στρατηγικής κύριο γενικευµένο πρότυπο συστήµατος διοίκησης  

σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζονται και συνδυάζονται τα κοινά 

στοιχεία προτύπων και των αντίστοιχων συστηµάτων ενώ τα 

εξειδικευµένα στοιχεία υλοποιούνται ως έχουν. Υλοποίηση µε χρήση 

πλεγµάτων συσχέτισης των απαιτήσεων. 

Pun & Hui, 

2002 

Διαδικασία εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. Υλοποίηση µε 

χρήση πλεγµάτων συσχέτισης των απαιτήσεων. 

Karapetrovic, 

2003 

Διαδικασία αναµόρφωσης προτύπων και ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης. Υλοποίηση µε χρήση πλεγµάτων συσχέτισης των 

απαιτήσεων. 

 

Με δεδοµένη λοιπόν την αναµόρφωση προτύπων, η οποία σε µεγάλο βαθµό αφορά 

την ευθυγράµµιση των κοινών στοιχείων τους, αφού η ευθυγράµµιση των 

εξειδικευµένων απαιτήσεων δεν είναι δυνατή, οι  διαδικασίες αυτές έχουν ως στόχο 

την κατακόρυφη (συνδυασµός των ό µοιων στοιχείων των συστηµάτων διοίκησης) 

αλλά και οριζόντια (συντονισµός λειτουργιών όπως ο  προγραµµατισµός, οι 
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προµήθειες και η παραγωγή) ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης (Karapetrovic 

& Willborn, 1998a). Η κατακόρυφη ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, όπως 

περιγράφεται από τους Karapetrovic & Willborn (1998c, a) είναι άµεση απόρροια της 

αναµόρφωσης προτύπων. Ένα παράδειγµα αυτής, δίνεται από τους Karapetrovic & 

Willborn (1998a) και αφορά το συνδυασµό των στόχων του οργανισµού (ποιότητας, 

περιβάλλοντος, χρηµατοοικονοµικών κ.λπ.). Ο  συνδυασµός των στόχων αυτών δεν 

αφορά απλώς την καταγραφή τους σε µια δήλωση πολιτικής ή αποστολής, αλλά µια 

προσεκτική ανάλυση και σύνθεση των αλληλεπιδράσεών τους και της επίδρασής τους 

σε άλλα στοιχεία του συστήµατος (Karapetrovic & Willborn, 1998a). Η οριζόντια 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης στην οποία αναφέρονται οι  Karapetrovic & 

Willborn (1998c), σχετίζεται µε τη διαλειτουργική συνεργασία µεταξύ των διαφόρων 

τµηµάτων του οργανισµού. 

Ωστόσο, µέσα από τη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που 

προτείνουν, δεν γίνεται εµφανής ο  τρόπος µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί αυτό. 

Συγκεκριµένα, το στάδιο που αφορά την οριζόντια ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης περιγράφεται ως (Karapetrovic, 2002b, 2003): 

• Ευθυγράµµιση κύριων διεργασιών, στόχων και πόρων. Σε αυτό το στάδιο, 

εναρµονίζεται η χρήση των  κύριων διεργασιών µέσω του συντονισµού των 

δραστηριοτήτων του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού και της υλοποίησης 

µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων. Οι ειδικοί λειτουργικοί στόχοι 

συσχετίζονται µε τη χρήση των ανθρώπινων, χρηµατοοικονοµικών και υλικών 

πόρων.  

Το στάδιο αυτό είναι ουσιαστικά το στάδιο που περιγράφει την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης, εντούτοις δεν αναλύεται περαιτέρω και δε γίνεται εµφανής ο 

τρόπος µε τον οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που παρουσιάζουν οι 

Karapetrovic & Willborn (1998c), είναι η τυπική αλληλουχία των ενεργειών που 

ακολουθεί η διοίκηση µετά τον καθορισµό ενός στόχου για την υλοποίηση του 

αντίστοιχου έργου. Όσον αφορά την εφαρµογή των προτύπων συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας και περιβάλλοντος που προδιαγράφουν (δες και §4.1.3 Υφιστάµενες 

προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων), προβλέπεται ο  σχεδιασµός της ο µάδας 

διεργασιών, των απαιτήσεων σε πόρους, τεχνολογία, χρόνο, και των 
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αλληλεπιδράσεών τους, ώστε να επιτευχθούν οι  προκαθορισµένοι στόχοι 

(Karapetrovic & Willborn, 1998c).  

Μια διαδικασία υλοποίησης project, παρουσιάζει και o Aboulnaga (1998), σύµφωνα 

µε τον οποίο για την καθαυτό ένταξη των απαιτήσεων του υπερ- προτύπου στη 

λειτουργία του οργανισµού δηµιουργείται ένα πλάνο υλοποίησης το οποίο θα 

αντιµετωπίζει τις αποκλίσεις (από την ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε σχέση 

µε το υπερ- πρότυπο), καθώς και ένας κατάλογος των εγγράφων που θα πρέπει να 

αναπτυχθούν. Ουσιαστικά, ούτε και σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται ο τρόπος µε 

τον οποίο εντάσσεται στη λειτουργία του οργανισµού το υπερ- πρότυπο. Στα αµέσως 

δύο επόµενα στάδια της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης αναπτύσσεται το 

ενιαίο εγχειρίδιο και καταγράφονται οι  διαδικασίες για τις δραστηριότητες της 

παραγωγής, της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της διοίκησης (Aboulnaga, 1998). 

Καθίσταται λοιπόν εµφανές, ότι για τον Aboulnaga (1998) η ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης συνδέεται πρωτίστως µε τη συγχώνευση  της τεκµηρίωσης 

που τα περιγράφει. Μάλιστα, σύµφωνα και µε έρευνα των Arifin et al. (2009), γενικά 

το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης συνδέεται κυρίως µε ένα ενιαίο σύστηµα 

τεκµηρίωσης το οποίο συνεπάγεται ότι τα συστήµατα είναι συνδυασµένα, καθώς 

όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, οι 

οργανισµοί χρειάζεται απλά να τεκµηριώσουν όλες τις αρχές, τους στόχους, τα 

εγχειρίδια και τις διαδικασίες σε ένα µοναδικό σύστηµα τεκµηρίωσης». 

 
Οι Pun & Hui (2002) ασχολούνται µε τη δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και 

ασφάλειας (ενισχυµένου µε αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας) η οποία µπορεί, κατά 

την  άποψή τους να οδηγήσει σε συνεργιστικά οφέλη. Για την εφαρµογή του υπερ- 

προτύπου που προδιαγράφουν π ροτείνουν τρία στάδια: σχεδιασµός, ολοκλήρωση, 

εγκατάσταση. Μία από τις ενέργειες του σταδίου του σχεδιασµού αποτελεί η 

αναγνώριση των κύριων διεργασιών και των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Θα περίµενε συνεπώς κανείς, στο επόµενο 

στάδιο, το στάδιο της ολοκλήρωσης να εξηγείται ο  τρόπος µε τον οποίο θα 

αξιοποιηθούν οι  παράµετροι που αναγνωρίστηκαν στο στάδιο του σχεδιασµού. 

Εντούτοις, το στάδιο της ολοκλήρωσης (2ο στάδιο) αφορά την καταγραφή των 

πολιτικών και των διαδικασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και 
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µάλιστα στο στάδιο της εγκατάστασης (3ο στάδιο) αναφέρεται ότι θα πρέπει να 

προγραµµατιστεί η λεπτοµερής υλοποίηση. Εποµένως, ούτε και σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι εµφανής ο  τρόπος µε τον οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις στη 

λειτουργία του οργανισµού. 

Τέλος, οι Zeng et al. (2007) προτείνουν ένα πλαίσιο πολλαπλών επιπέδων συνέργειας 

του για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης που 

περιλαµβάνει τη διοίκηση ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. 

Παρότι το πλαίσιο, δεν έχει τον χαρακτήρα των διαδοχικών ε νεργειών που 

πραγµατοποιούνται για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, περιγράφει την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης η  οποία και σε αυτή την περίπτωση σχετίζεται 

µε την αναµόρφωση των προτύπων και την ανάπτυξη της σχετικής τεκµηρίωσης. 

Συγκεκριµένα, οµάδες εργασίας θα πρέπει να αναπτύξουν την τεκµηρίωση 

ακολουθώντας την ιεραρχία εγγράφων, ξεκινώντας από τις πολιτικές, τις 

εγκαθιδρυµένες αξίες και αρχές του οργανισµού ως τις διαδικασίες (αποτυπώνουν τον 

τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθεί η πολιτική) και τις οδηγίες εργασίας (Zeng et al., 

2007). 
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 (ii) Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων  

Όπως προαναφέρθηκε, στη βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο ακόµη προσεγγίσεις της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, οι οποίες (αν και δεν αποκλείουν) δεν θεωρούν 

την αναµόρφωση προτύπων απαραίτητη (Πίνακας 15). Οι προσεγγίσεις αυτές της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης είναι η διεργασιοκεντρική (Holdsworth, 2003; 

Mackau, 2003; Asif et al., 2009) και η διαχείριση κινδύνου (Labodova, 2004; 

Badreddine et al., 2009). 

Πίνακας 15: Ολοκλήρωση συστηµάτων µε βάση τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση και 
τη διαχείριση κινδύνου 

Διεργασιοκεντρική προσέγγιση 

Holdsworth, 2003 

Διαδικασία εφαρµογής (σχεδιασµός, ανάπτυξη και λειτουργία) ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), 

ασφάλειας διεργασιών (CFR 29 1910.119), προγραµµάτων 

διαχείρισης κινδύνου (CFR 40 part 68), περιβάλλοντος (ISO 

14001), και υγιεινής και ασφάλειας.  Υλοποίηση βάσει διεργασιών. 

Mackau, 2003 

Διαδικασία εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

που περιλαµβάνει τα συστήµατα διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), 

περιβάλλοντος (ISO 14001) και υγιεινής και ασφάλειας (SCC) το 

οποίο περιγράφεται από  ένα ενιαίο εγχειρίδιο. Υλοποίηση βάσει 

διεργασιών. 

Asif, 2009 
Διαδικασία σχεδιασµού ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης µε βάση τις διεργασίες.   

Διαχείριση κινδύνου 

Labodova, 2004 

Διαδικασία εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

(ISO 9001: 1994, ISO 14001: 1996 και OHSAS 18001: 1999) µε 

βάση τη διαχείριση κινδύνου. Υλοποίηση βάσει προγραµµάτων 

διαχείρισης κινδύνου.  

Baddredine, 2009 

Διαδικασία εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε 

βάση τρεις παράγοντες ολοκλήρωσης: τη διαχείριση κινδύνου, τη 

διεργασιοκεντρική προσέγγιση και το σύστηµα παρακολούθησης. 

Υλοποίηση βάσει προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνου. 
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Η έννοια της διεργασίας αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 1998a; 

Karapetrovic, 2002b; Matias & Coelho, 2002; Pun & Hui, 2002; Asif et al., 2009), 

πιθανώς επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η διεργασιοκεντρική προσέγγιση αποτελεί 

απαίτηση του ISO 9001: 2000 (και ISO 9001: 2008). Οι Karapetrovic & Willborn 

(1998c, a) αναφέρουν τις διεργασίες ως στοιχείο του «συστήµατος των συστηµάτων» 

στο οποίο εντάσσονται οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων.  Ωστόσο, παρά 

το γεγονός ότι αναφέρονται στο σχεδιασµό των διεργασιών, περιορίζονται στη 

γραφική απεικόνισή τους και δεν αναπτύσσουν το θέµα περαιτέρω. Οµοίως, οι 

διεργασίες θεωρούνται βασικό στοιχείο του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

σύµφωνα µε τους Griffith (2000), Beckmerhagen et al. (2003b), Karapetrovic (2003) 

και Griffith & Bhutto (2009). 

Ένα βήµα παραπάνω προς τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση, κάνει ο  Holdsworth 

(2003), ο  οποίος αναγνωρίζει την έννοια της διεργασίας στην ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης σε τρία διακριτά στάδια: 

1. Στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του συστήµατος διοίκησης, κατά 

την οποία ελέγχεται η ύπαρξη ή µη  των απαιτούµενων διεργασιών και 

προγραµµάτων, η καταλληλότητα και η επάρκειά τους 

2. Στο σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, αποτέλεσµα του 

οποίου είναι οι  διαδικασίες οι  οποίες (Holdsworth, 2003): «τεκµηριώνουν τις 

απαιτούµενες εισροές, τις επιθυµητές εκροές, τους απαιτούµενους πόρους, τα 

βήµατα που  απαιτούνται για το σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλοποίηση και 

τον έλεγχο των διεργασιών και τις αρµοδιότητες του προσωπικού που  διοικεί, 

ασκεί και αξιολογεί την καθορισµένη εργασία για κάθε διεργασία» 

3. Στη συνεχή βελτίωση του συστήµατος διοίκησης, κατά την οποία µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µέτρηση της απόκλισης των διεργασιών µε σκοπό την 

προσαρµογή και τη βελτίωσή τους ώστε να συµµορφώνονται µε 

συγκεκριµένες απαιτήσεις/ προδιαγραφές. 

Για το Holdsworth (2003), οι  διεργασίες όπως γίνεται εµφανές διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, 

εντούτοις δεν είναι τόσο σαφής ως προς τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει αυτό.  
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O Mackau (2003) ανέπτυξε µια διαδικασία για την ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης ποιότητας (ISO 9001), περιβάλλοντος (ISO 14001) και υγιεινής και 

ασφάλειας (SCC) ειδικά για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η διαδικασία που προτείνει 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Η δηµιουργία των περιεχοµένων του εγχειριδίου συνδέεται µε την 

πραγµατοποίηση πιο πολύπλοκων εργασιών όπως η διενέργεια της ανάλυσης υγιεινής 

και ασφάλειας, ή µιας περιβαλλοντικής ανάλυσης και η καταγραφή και απεικόνιση 

των διεργασιών του οργανισµού (Mackau, 2003). Παρότι, ο  Mackau (2003) κάνει 

σαφή αναφορά στην υιοθέτηση διεργασιοκεντρικής προσέγγισης, δεν καθίσταται 

σαφής ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί αυτό. 

Τη σηµαντικότερη ίσως αναφορά της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στην 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης αποτελεί το άρθρο των Asif et al. (2009). Οι 

Asif et al. (2009) προτείνουν το διεργασιοκεντρικό σχεδιασµό του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Process Embedded Design of IMS- PEDIMS), σύµφωνα µε 

τον οποίο ο οργανισµός ξεκινώντας από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητές του 

σχεδιάζει τις διεργασίες του ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων. Αναλυτικότερα, 

µε τη  χρ ήση του PEDIMS, οι  διεργασίες σχεδιάζονται ώ στε να µην εµπεριέχουν 

κανένα έµφυτο κίνδυνο σε σχέση µε την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και 

ασφάλεια. Στο επόµενο στάδιο του PEDIMS, κάθε διεργασία βελτιώνεται ώστε να 

αγγίξει την λειτουργική αριστεία, µε τη χρήση παραδείγµατος χάριν µελετών 

κινήσεων για τον εντοπισµό διεργασιών που χαρακτηρίζονται από σπατάλη και τη 

χρήση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας για την απλοποίηση της διεργασίας (to 

make process lean) και τη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. Οι µετασχηµατισµένες 

κύριες διεργασίες στη συνέχεια εντάσσονται στα συστήµατα διοίκησης ώστε να 

δώσουν ένα καθολικό ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (Asif et al., 2009). 

Εντούτοις, από την ανάλυση που παρέχεται δεν είναι εµφανής, ούτε ο τρόπος µε τον 

οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης στις κύριες 

διεργασίες του οργανισµού, ούτε η σχέση τους µε τον οργανισµό. 

Στο ρόλο της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στην ολoκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης αναφέρoνται και οι Badreddine et al. (2009), σύµφωνα µε τους οποίους, η 

διεργασιοκεντρική προσέγγιση αυτή καθ’ αυτή αποτελεί παράγοντα ολοκλήρωσης. 

Στο στάδιο του σχεδιασµού, σύµφωνα µε τους Badreddine et al. (2009), αρχικά 
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µετατρέπονται οι απαιτήσεις των προτύπων, των εµπλεκοµένων κ.λπ. σε στόχους και 

ανατίθενται στις σχετικές κύριες και υποστηρικτικές διεργασίες. Στη συνέχεια, 

πραγµατοποιείται ανάλυση κάθε διεργασίας σε σχέση µε τους στόχους της για τον 

εντοπισµό πιθανών συστηµάτων κινδύνου- στόχων, τα οποία µπορούν να οδηγήσουν 

στη µη επίτευξη των στόχων (απαιτήσεών) της. Η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης ωστόσο τελικά πραγµατοποιείται µέσα από προγράµµατα διαχείρισης 

κινδύνου. 

Με την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µέσω µιας µεθοδολογίας διαχείρισης 

κινδύνου ασχολείται επίσης η Labodova (2004). Η προσέγγιση για την υλοποίηση 

του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης θα πρέπει απλώς να αποτιµήσει συνολικά 

τον οργανισµό όσον αφορά τις πηγές και τους στόχους του κινδύνου καθώς και να 

καθορίσει τα κατάλληλα µέτρα για τη συµµορφούµενη λειτουργία του οργανισµού µε 

τις απαιτήσεις ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας (Labodova, 

2004). Η διαδικασία που παρουσιάζει περιλαµβάνει τις επιµέρους ενέργειες της 

αποτίµησης, αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου µη συµµόρφωσης µε τις 

απαιτήσεις των προτύπων. Συγκρίνοντας τη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου µε τον 

κύκλο του Deming, PDCA, στον οποίο στηρίζεται τόσο το OHSAS 18001, όσο το 

ISO 14001 γίνεται εµφανές ότι όλα τα βήµατα διαχείρισης κινδύνου µπορούν να 

συσχετιστούν µε το PDCA, αλλά δεν το υπερκαλύπτουν (Labodova, 2004). Kάποια 

απαραίτητα βήµατα πρέπει να προστεθούν, όπως η παρακολούθηση, οι επιθεωρήσεις, 

η διοικητική ανασκόπηση και η αρχή της συνεχούς βελτίωσης (Labodova, 2004). 
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4.2.3 Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Οι διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης έ τσι όπως 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία αποτελούνται από στάδια- βήµατα, κάποια από τα 

οποία αναλύονται κατά περίπτωση σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Οι 

περισσότερες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης στη βιβλιογραφία 

αποτελούν τµήµα µόλις µιας γ ενικότερης παρουσίασης του θέµατος της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης και τα διάφορα στάδια αναφέρονται κυρίως 

ονοµαστικά, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις ενέργειες που περιλαµβάνουν. 

Για παράδειγµα, η διαδικασία εφαρµογής του «συστήµατος των συστηµάτων» των 

Karapetrovic & Willborn (2002b) περιλαµβάνει το στάδιο της ευθυγράµµισης 

στόχων, διεργασιών και πόρων το οποίο αναλύεται ως εξής: «ευθυγράµµιση της 

χρήσης των κύριων διεργασιών µέσω της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του 

προγραµµατισµού, του σχεδιασµού και της υλοποίησης κ .λπ. µεταξύ των διαφόρων 

συστηµάτων και συσχέτιση των ειδικών- λειτουργικών στόχων µε τη χρήση των 

ανθρώπινων, χρηµατοοικονοµικών και υλικών πόρων». Πιθανώς, το στάδιο αυτό να 

αναφέρεται στη διοίκηση των κύριων διεργασιών του συστήµατος διοίκησης, αλλά δε 

γίνεται καµία αναφορά ως προς το τι περιλαµβάνει και το πώς µπορεί να υλοποιηθεί. 

Από την άλλη πλευρά, ερευνητές όπως η  Labodova (2004) παρουσιάζουν τµήµα 

µόλις της διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Για παράδειγµα 

σύµφωνα µε τη Labodova (2004) στη µεθοδολογία που παρουσιάζεται: «πρέπει να 

προστεθούν κάποια απαραίτητα στάδια όπως η παρακολούθηση, οι επιθεωρήσεις, η 

διοικητική ανασκόπηση και η αρχή της συνεχούς βελτίωσης». Άλλοι ερευνητές, όπως 

οι Bonk & Kassner (1997), Chan et al. (1998) και Wang & Tsai (2009) ασχολούνται 

κυρίως µε τη συγχώνευση της τεκµηρίωσης των συστηµάτων διοίκησης.  

Οι δύο πληρέστερες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που 

εντοπίζονται στη βιβλιογραφία είναι εκείνες των Pun & Hui (2002) και Holdsworth 

(2003). Ωστόσο, ακόµη και αυτές οι  προσεγγίσεις ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης έχουν τις δικές τους ελλείψεις. Οι Pun & Hui (2002) για παράδειγµα στο 

στάδιο του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης αναφέρουν ως 

επιµέρους ενέργεια την αναγνώριση των κύριων διεργασιών και των κρίσιµων 

παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση και ανάπτυξη του συστήµατος. Πουθενά 

ωστόσο δεν αναφέρεται ούτε ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αναγνωριστούν, ούτε τι 

ακολουθεί την αναγνώριση αυτή (επόµενες ενέργειες). Όσον αφορά την προσέγγιση 
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του Holdsworth (2003) και της Badreddine et al (2009), δεν ορίζονται πουθενά οι 

ευθύνες και οι αρµοδιότητες για το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης. Από την άλλη 

πλευρά, οι  Asif et al. (2009) αναφέρονται πρωτίστως στο σχεδιασµό και τη 

βελτιστοποίηση των κύριων διεργασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, 

ενώ ο Karapetrovic (2002b) αναφέρει ότι αν και ο συνδυασµός των κοινών στοιχείων 

των σ υστηµάτων διοίκησης είναι εφικτός, η ενσωµάτωση των ανθρώπινων και 

χρηµατοοικονοµικών πόρων στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης απαιτεί µια 

µεθοδολογία η οποία πιθανώς να µην είναι διαθέσιµη για την ώρα. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, γίνεται εµφανές ότι δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία 

µια οικουµενική διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, η οποία να µπορεί 

να εφαρµοστεί από κάποιο οργανισµό ως έχει. Για την ακρίβεια, οι περισσότερες από 

τις διαθέσιµες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης αντιµετωπίζουν το 

ζήτηµα αποσπασµατικά και ανάλογα µε το σηµείο εστίασης του εκάστοτε 

ερευνητικού έργου. Οι περισσότερες ωστόσο διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης περιλαµβάνουν κοινά στάδια τα οποία σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε 

τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας που παρουσιάστηκαν στην §3.3. Τα στάδια 

αυτά, µπορεί να αναφέρονται µε διαφορετική σειρά ή διαφορετική ονοµασία,  να 

αναλύονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ή και να παραλείπονται.  

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί µια ενοποιηµένη παρουσίαση των σταδίων που 

θεωρούνται εν γένει κρίσιµα για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Η οµαδοποίησή των επιµέρους σταδίων που επιχειρείται είναι αποτέλεσµα 

της προσπάθειας κατανόησης των βιβλιογραφικά προτεινόµενων διαδικασιών 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Επιπλέον, για την ανάλυση του περιεχοµένου 

των επιµέρους σταδίων χρησιµοποιούνται συχνά στοιχεία από µελέτες περιπτώσεων 

αλλά και έρευνες πεδίου που απαντώνται στη βιβλιογραφία.  

 Οι περισσότερες από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που 

εντοπίζονται στη βιβλιογραφία περιλαµβάνουν ενέργειες οι  οποίες µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στα παρακάτω κύρια στάδια: 

1. προκαταρκτικές ενέργειες, αφορούν κυρίως την προετοιµασία του οργανισµού 

για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και περιλαµβάνουν τη 

διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης, τη στοχοθέτηση και την ανάλυση 

αποκλίσεων, 
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2. σχεδιασµός του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, οι καθαυτό ενέργειες 

της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, 

3. υλοποίηση, η ενεργοποίηση του νέου συστήµατος διοίκησης, 

4. µέτρηση και συνεχής βελτίωση, σχετίζεται µε τη µέτρηση των επιδόσεων του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και τη λήψη των απαιτούµενων 

µέτρων για τη βελτίωσή του. 

Προκαταρκτικές ενέργειες  

Η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης είναι µια απόφαση η οποία σε µικρότερο ή 

µεγαλύτερο βαθµό θα επιφέρει µεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και 

θα έχει ως αποτέλεσµα την αναδιοργάνωσή του. Για το λόγο αυτό κρίσιµη για την 

επιτυχία της θεωρείται η διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης του οργανισµού 

(Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998a; Scipioni et al., 2001; Pun & Hui, 

2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003; Freshner & Engelhardt, 2004; Labodova, 

2004; Zutshi & Sohal, 2005; Zeng et al., 2007; Asif et al., 2009). Η διοίκηση του 

οργανισµού θα πρέπει να δεσµευθεί ότι θα συµµετέχει ενεργά στην προσπάθεια αυτή 

και φυσικά ότι θα παρέχει τους απαραίτητους ανθρώπινους, υλικούς και 

χρηµατοοικονοµικούς πόρους (Freshner & Engelhardt, 2004).  

Η διοίκηση του οργανισµού καθορίζει το σκοπό της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c, a; Pun & Hui, 2002; 

Beckmerhagen et al., 2003b; Holdsworth, 2003; Karapetrovic, 2003; Mackau, 2003) 

και το βαθµό στον οποίο θα ολοκληρωθούν τα επιµέρους συστήµατα διοίκησης 

(Karapetrovic, 2003). Σκοπός της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης θα µπορούσε 

να είναι για παράδειγµα η συγχώνευση της τεκµηρίωσης των επιµέρους συστηµάτων 

διοίκησης ή ακόµα και η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος διοίκησης µέσω του 

οποίου θα διαχειρίζονται όλες οι δραστηριότητες του οργανισµού. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο καθορισµός των απαιτήσεων (νοµοθετικές, ρυθµιστικές, 

κανονιστικές κ αι άλλες) µε τις οποίες οφείλει να συµµορφώνεται ο  οργανισµός 

(Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) και η επιλογή των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης τα οποία θα συµπεριληφθούν (Karapetrovic & Willborn, 1998a; 

Holdsworth, 2003; Karapetrovic, 2003). 

Συχνά, αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης οφείλει να 

αντιµετωπιστεί ως έργο (Nikonov, 2006) και ως εκ τούτου συνίσταται η δηµιουργία 
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µιας συντονιστικής επιτροπής (Karapetrovic & Willborn, 1998a; Pun & Hui, 2002) 

ή/ και ο µάδας έργου (Aboulnaga, 1998; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 2003; 

Mackau, 2003), αρµοδιότητα της οποίας είναι ο  συντονισµός της προσπάθειας 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Κρίσιµη θεωρείται επίσης η απόφαση για 

εµπλοκή ή µη εξωτερικού συµβούλου στην προσπάθεια της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης (Zeng et al., 2007). Παρά το γεγονός ότι οι  γνώσεις και η 

εµπειρία ενός συµβούλου µπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια του 

οργανισµού, οι  περισσότεροι ερευνητές  τονίζουν ότι για την εδραίωση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ο καθοριστικός παράγοντας  είναι η εµπλοκή 

και η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων στην προσπάθεια ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης. Ως εκ τούτου, συνίσταται η ενηµέρωση των εργαζοµένων 

που θα εµπλακούν στην ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης (Aboulnaga, 1998; 

Bamber et al., 2000; Holdsworth, 2003; Freshner & Engelhardt, 2004; Zutshi & 

Sohal, 2005; Asif et al., 2009) και η εκπαίδευσή τους σχετικά µε τις απαιτήσεις των 

προτύπων (Karapetrovic & Willborn, 1998a). 

Επειδή οι  περισσότεροι οργανισµοί εφαρµόζουν ήδη κάποιο επίσηµο ή ανεπίσηµο 

σύστηµα διοίκησης και η καθηµερινή τους λειτουργία διέπεται από νοµοθετικές ή 

άλλες απαιτήσεις πολλοί από τους µηχανισµούς οι  οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης είναι πιθανό να υπάρχουν ήδη 

σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό (Holdsworth, 2003). Για το λόγο αυτό συνίσταται 

επίσης η αποτίµηση της τρέχουσας κατάστασης (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & 

Willborn, 1998a; Beckmerhagen et al., 2003b; Mackau, 2003) του οργανισµού όσον 

αφορά την ύπαρξη, την καταλληλότητα και την επάρκεια των διεργασιών του (Pun & 

Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) σε σχέση µε τις απαιτήσεις των 

επιλεγµένων προτύπων. Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί παρά µια ανάλυση 

αποκλίσεων (Karapetrovic, 2003) στόχος της οποίας είναι να εντοπιστούν οι 

διαφοροποιήσεις από την επιθυµητή κατάσταση (ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης). 

Η ανάλυση αυτή αποτελεί τη βάση για τον καθορισµό µελλοντικών στόχων και την 

ανάπτυξη δεικτών µέτρησης για το νέο σύστηµα διοίκησης (Mackau, 2003) και θα 

πρέπει να περιλαµβάνει (Holdsworth, 2003): 

• Το επίπεδο ολοκλήρωσης των συστηµάτων διοίκησης που απαιτείται για τη 

βελτιστοποίηση επιδόσεων 
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• Το βαθµό τυποποίησης της αρίθµησης των εγγράφων που απαιτείται για τη 

διευκόλυνση της ροής του συστήµατος διοίκησης 

• Το µέγεθος της τεκµηρίωσης ε πιπέδου πολιτικής που απαιτείται για την 

ευθυγράµµιση µε κανονιστικές και εταιρικές απαιτήσεις. 

• Την κατάσταση των αποκλίσεων µεταξύ των υπαρχόντων τεκµηριωµένων 

προγραµµάτων και τις κανονιστικές και εταιρικές απαιτήσεις. 

• Το βαθµό χρήσης κανονιστικών ελέγχων για τη διοίκηση και τον έλεγχο της 

διοίκησης ασφάλειας των διεργασιών, του προγράµµατος διαχείρισης 

κινδύνου και των δραστηριοτήτων υγιεινής και ασφάλειας και περιβάλλοντος. 

• Την ύπαρξη διαφορετικών εγγράφων που σχετίζονται µε το ίδιο θέµα, που 

είναι ξεπερασµένα ή που δεν χρησιµοποιούνται 

• Τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπάρχουσα τεκµηρίωση 

 

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση η οποία διαδραµατίζει ακριβώς το ρόλο της ανάλυσης 

αποκλίσεων αποτελεί η διαχείριση κινδύνου (Labodova, 2004). Σύµφωνα µε τους 

Badreddine et al. (2009) η διαχείριση κινδύνου αποτελεί παράγοντα ολοκλήρωσης ο 

οποίος αυξάνει τη συµβατότητα και ανταπόκριση µεταξύ των τριών συστηµάτων 

διοίκησης (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας) µε σκοπό την µείωση 

των πρόσθετων προβληµάτων που δηµιουργούνται από τη λειτουργία παράλληλων 

συστηµάτων διοίκησης, αφού η ίδια πηγή κινδύνου µπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα σε στόχους σε όλες τις περιοχές διοίκησης (περιβάλλον, υγιεινή και 

ασφάλεια, ποιότητα και οικονοµικά). Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου 

περιλαµβάνει (Labodova, 2004): 

• την ανάλυση της αρχικής κατάστασης (προσδιορισµός πιθανών πηγών 

κινδύνου και συστηµάτων στόχων),  

• τη δηµιουργία σεναρίων κινδύνου (συνδυασµός πιθανών πηγών και 

συστηµάτων στόχων),  

• την αποτίµηση και την αξιολόγησή τους (καθορισµός του κινδύνου και της 

πιθανότητας να συµβεί  καθώς και των επιπτώσεών του, καθορισµός του 

αποδεκτού επιπέδου κινδύνου, πιθανότητα πραγµατοποίησης των σεναρίων 

και δυνατότητα αποδοχής των επιπτώσεών τους). 
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Ανεξάρτητα από την επιλεχθείσα µέθοδο, για την αξιολόγηση της υπάρχουσας 

κατάστασης είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων και δεδοµένων όπως 

(Holdsworth, 2003): 

• Πληροφορίες για τις κύριες διεργασίες (π.χ. κίνδυνοι, εξοπλισµός της 

διεργασίας) 

• Χρησιµοποιούµενα πρότυπα, ρυθµιστικές και κανονιστικές διατάξεις που 

βρίσκουν εφαρµογή 

• Εταιρικές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και ασφάλειας και 

περιβάλλοντος 

• Επίσηµο ή µη διάγραµµα ροής διεργασιών και πληροφορίας 

• Άλλες σχετικές διεργασίες (ανθρώπινοι πόροι, νοµικές και κανονιστικές 

ρυθµίσεις κ.λπ.) 

Σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αποκλίσεων (ή της αποτίµησης κινδύνου) αποτελούν 

τα εισερχόµενα του σταδίου του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Στο στάδιο αυτό εξειδικεύονται οι στόχοι και οι σκοποί της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998a; Holdsworth, 2003; 

Mackau, 2003; Labodova, 2004) και επιλέγεται το πλαίσιο (π.χ. PDCA) για την 

υλοποίηση του ολοκληρωµένου σ υστήµατος διοίκησης (Karapetrovic, 2003). Στη 

συνέχεια, αποφασίζονται, προγραµµατίζονται και υλοποιούνται οι  απαιτούµενες για 

την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης ενέργειες και εργασίες (Aboulnaga, 

1998; Mackau, 2003; Labodova, 2004; Nikonov, 2006). Οι ενέργειες αυτές 

περιλαµβάνουν: 

• ανάπτυξη π ολιτικής και στόχων (Karapetrovic & Willborn, 1998c; 

Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) 

• καταγραφή, απεικόνιση και σχεδιασµός διεργασιών (Karapetrovic & 

Willborn, 1998c, a; Karapetrovic, 2002b; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 

2003; Mackau, 2003; Nikonov, 2006; Asif et al., 2009; Badreddine et al., 

2009) 

• ευθυγράµµιση χρήσης πόρων (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Karapetrovic, 

2003) 
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• ανάπτυξη τεκµηρίωσης (διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, έγγραφα, έντυπα, 

αρχεία κ.λπ.) 

Ανάπτυξη πολιτικής και στόχων  

Ανάλογα µε το σκοπό του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, οφείλει να 

καθοριστεί  και η πολιτική του όσον αφορά τις επιµέρους λειτουργικές εκροές που 

περιλαµβάνει η οποία δίνει τη γενική κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων του 

(Mackau, 2003). Γενικά, ως πολιτική του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

µπορεί  να ορισθεί το πλαίσιο των αξιών και των αρχών που εκφράζει τη γενική θέση 

της διοίκησης και διέπει όλες τις αποφάσεις της σχετικά µε όλες τις λειτουργικές 

εκροές που περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος, 2007).  Η  ανάπτυξη της πολιτικής έχει ως στόχο να διευκολύνει την 

επικοινωνία των απαιτήσεων και να διασφαλίσει ότι οι  στόχοι (για παράδειγµα) 

ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας ευθυγραµµίζονται µε όλες τις  

κανονιστικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις που αφορούν το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης (Holdsworth, 2003). 

Η ανάπτυξη της πολιτικής, αναφέρεται ως απαραίτητο στάδιο της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης από το σύνολο των ερευνητών (Griffith, 2000; Matias & 

Coelho, 2002; Pun & Hui, 2002; Jorgensen et al., 2004; Zeng et al., 2005; Jorgensen 

et al., 2006; Rajkovic & Aleksic, 2009), πιθανώς επειδή αποτελεί κοινή απαίτηση 

όλων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης.  

Eρευνητές όπως οι  Scipioni et al. (2001) αναφέρουν ότι ο  οργανισµός µπορεί να 

επιλέξει µεταξύ της ανάπτυξης µιας ενιαίας πολιτικής (αφορά τη διοίκηση κάθε 

λειτουργικής εκροής που περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης) και 

της ανάπτυξης περισσότερων διακριτών πολιτικών, µίας για κάθε επιµέρους 

λειτουργική εκροή. Οι περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης µιας 

ενιαίας πολιτικής (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998a, 

c; Karapetrovic & Willborn, 1999; Renzi & Cappelli, 2000; Pun & Hui, 2002; Daling, 

2007; Griffith & Bhutto, 2009). Από την άλλη πλευρά, ο  Griffith (2000), υποστηρίζει 

ότι η ανάπτυξη διακριτών πολιτικών διευκολύνει την εστίαση στη διοίκηση κάθε 

επιµέρους λειτουργικής εκροής.  

Χρήσιµες πληροφορίες για τους οργανισµούς που προχώρησαν σε ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής παρέχονται από την 
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έρευνα των Bernardo et al. (2009) σύµφωνα µε τους οποίους, η πολιτική 

συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων στοιχείων που συγχωνεύονται από τους 

οργανισµούς και µάλιστα το 78% των οργανισµών επιλέγει την πλήρη συγχώνευσή 

της, έναντι της µερικής (12%), ενώ µόλις το 10% των οργανισµών προτιµά την 

ανάπτυξη διακριτών πολιτικών για κάθε λειτουργική εκροή. 

Η πολιτική του συστήµατος διοίκησης, στο βαθµό που είναι κατάλληλη και 

ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του συστήµατος διοίκησης και του 

οργανισµού, δίνει κατεύθυνση στις λειτουργίες του και αποτελεί πλαίσιο για τη λήψη 

των αποφάσεων και για τον καθορισµό των επιµέρους στόχων του. Το επόµενο 

στάδιο συνεπώς στο σχεδιασµό του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης δεν 

µπορεί παρά να είναι η ανάπτυξη των στόχων του (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & 

Willborn, 1998a; Karapetrovic & Willborn, 1999; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 

2003; Karapetrovic & Jonker, 2003; Badreddine et al., 2009; Griffith & Bhutto, 

2009). Παραδείγµατα τέτοιων στόχων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. 

Πίνακας 16: Παραδείγµατα στόχων (προσαρµοσµένο από Holdsworth, 2003) 

1 Συµµόρφωση µε τις απαιτούµενες νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

2 Συµµόρφωση µε τα εφαρµόσιµα διεθνή και κλαδικά πρότυπα 

3 
Παροχή ευελιξίας και προσαρµοστικότητας στο νέο σύστηµα για τη 

διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης 

4 
Μεγιστοποίηση των επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων συµπεριλαµβανοµένης 

και της περιόδου µετάβασης στο νέο σύστηµα. 

 

Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη των στόχων του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης αναφέρεται συχνά ως στάδιο της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, σε 

αντίθεση µε την πολιτική διαχείρισης δεν φαίνεται να υπάρχει συµφωνία όσον αφορά 

το κατά πόσο αυτοί θα είναι ενιαίοι (Karapetrovic & Willborn, 1998c) ή θα υπάρχουν 

διακριτοί στόχοι για κάθε επιµέρους λειτουργική εκροή (Karapetrovic, 2002b). Αυτό 

συµβαίνει επειδή η ανάπτυξη των στόχων του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

ως εργασία αφορά κάτι πολύ περισσότερο από την απλή καταγραφή τους σε µία 

ενιαία πολιτική και απαιτεί την ανάλυση και σύνθεση των αλληλεπιδράσεων αλλά 

και των επιπτώσεων που έχουν στα υπόλοιπα στοιχεία του (Karapetrovic & Willborn, 

1998c). Υπό αυτή την έννοια ερευνητές όπως οι  Scipioni et al. (2001) και ο 
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Karapetrovic (2003) υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από το αν οι  στόχοι του 

ολοκληρωµένου συστήµατος είναι ενιαίοι ή διακριτοί θα πρέπει τουλάχιστον να µην 

είναι αντικρουόµενοι. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η έρευνα των Bernardo et al. (2009) αποκαλύπτει ότι οι 

ερωτηθέντες οργανισµοί σε ποσοστό 73% προχώρησαν σε πλήρη, έναντι 21% µερική 

και µόλις 6% µηδενική «ολοκλήρωση» των στόχων τους. Εντούτοις, δεν 

διευκρινίζεται τι εννοείται µε τον όρο «πλήρης ολοκλήρωση» των στόχων και πιθανώς 

να σχετίζεται µε το ότι περιγράφονται απλώς σε ένα ενιαίο έγγραφο. 

Καταγραφή, απεικόνιση και σχεδιασµός διεργασιών  

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο η καταγραφή και απεικόνιση των 

διεργασιών του οργανισµού, πιθανώς επειδή αποτελεί απαίτηση του ISO 9001:2000 

(βλ. ενδεικτικά Mackau, 2003; Nikonov, 2006; Badreddine et al., 2009). Δε λείπουν 

ωστόσο και οι  ερευνητές οι  οποίοι αναφέρονται στην ανάθεση των απαιτήσεων των 

προτύπων στις αντίστοιχες διεργασίες (Holdsworth, 2003; Badreddine et al., 2009; 

Lopez- Fresno, 2010) ή και το σχεδιασµό των διεργασιών του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης ως επιµέρους ενέργεια της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης (Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009). 

Αρχικά, πραγµατοποιείται η αναγνώριση και η καταγραφή (ή οπτικοποίηση ή 

χαρτογράφηση) των διεργασιών του οργανισµού (Holdsworth, 2003; Mackau, 2003; 

Badreddine et al., 2009; Lopez- Fresno, 2010). Στη συνέχεια δηµιουργείται ένας 

κατάλογος µε τις απαιτήσεις των προτύπων και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις µε τις 

οποίες επιθυµεί να συµµορφώνεται ο  οργανισµός για κάθε διεργασία (Badreddine et 

al., 2009; Lopez- Fresno, 2010). Κατόπιν, π ραγµατοποιείται η ανάλυση κάθε 

διεργασίας σε σχέση µε τις απαιτήσεις τις οποίες οφείλει να πληροί (Holdsworth, 

2003; Badreddine et al., 2009). Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι διττός, αφενός να 

διασφαλιστεί η ύπαρξη και η καταλληλότητα των απαιτούµενων προγραµµάτων και 

διεργασιών για τη συµµόρφωση µε τις επιλεχθείσες απαιτήσεις (Holdsworth, 2003) 

και αφετέρου ο  εντοπισµός πιθανών συστηµάτων πηγών- στόχων κινδύνου µη 

συµµόρφωσης µε αυτές (Badreddine et al., 2009). Τέλος, πραγµατοποιείται ο  

σχεδιασµός του τρόπου υλοποίησης των απαιτήσεων αυτών, ο  οποίος µπορεί να 

αφορά: 
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• το σχεδιασµό των απαιτούµενων διεργασιών για την επίτευξη των στόχων του 

συστήµατος (Karapetrovic & Willborn, 1998c) 

• την αναθεώρηση των διεργασιών (Mackau, 2003) 

• το σχεδιασµό των κύριων λειτουργικών διεργασιών του οργανισµού (Asif et 

al., 2009),  

• τη δηµιουργία προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνου (Labodova, 2004; 

Badreddine et al., 2009) 

• την αναθεώρηση της τεκµηρίωσης ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις 

(Holdsworth, 2003; Wang & Tsai, 2009; Lopez- Fresno, 2010) 

Ευθυγράµµιση χρήσης πόρων 

Στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης για τη διοίκηση κάθε επιµέρους λειτουργικής 

εκροής χρησιµοποιείται η ίδια ο µάδα ανθρώπινων και υλικών πόρων, ή ίδια 

πληροφορία και οι  ίδιες υποδοµές (Karapetrovic & Jonker, 2003). Η επόµενη 

ενέργεια του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης αφορά την 

απόκτηση και ανάθεση των απαιτούµενων ανθρώπινων, υλικών και 

χρηµατοοικονοµικών πόρων (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Beckmerhagen et al., 

2003b). Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιείται η ευθυγράµµιση διεργασιών και πόρων 

(Karapetrovic, 2003), η οποία σχετίζεται κυρίως µε την ενιαία διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων, ώστε να προάγεται η συνεργασία και η επικοινωνία. 

Στο στάδιο αυτό καθορίζονται επίσης οι ευθύνες και οι  αρµοδιότητες για το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (Matias & Coelho, 2002; Zeng et al., 2005). 

Συνίσταται οι  ευθύνες και οι  αρµοδιότητες να συνδυαστούν στο βαθµό του δυνατού 

(Aboulnaga, 1998) και να καθορίζονται µε τρόπο που η περιγραφή κάθε θέσης 

εργασίας να είναι συνεκτική, ξεκάθαρη και πλήρης (Daling, 2007).  

Αναφορικά µε το βαθµό στον οποίο συνδυάζονται οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες για 

το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, ερευνητές όπως ο  Aboulnaga (1998) 

υποστηρίζουν ότι όσον αφορά τον υπεύθυνο διοίκησης θα πρέπει να συνδυαστούν 

στο πρόσωπο ενός µόνο ανθρώπου (Aboulnaga, 1998). Από την άλλη πλευρά 

σύµφωνα µε τους Renzi & Capelli (2000) οι υπεύθυνοι διοίκησης ποιότητας και 

περιβάλλοντος πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα ώστε να διευκολύνεται η 

διοίκηση κάθε λειτουργικής εκροής. Σύµφωνα µε την έρευνα των Bernardo et al. 

(2009) οι περισσότεροι οργανισµοί επέλεξαν να µην συνδυάσουν τις ευθύνες και τις 
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αρµοδιότητες σε ποσοστό 61% σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης (executive manager), 

57% σε επίπεδο µέσης διοίκησης (εκπρόσωπος της διοίκησης) και 56% στο κατώτερο 

επίπεδο (επιθεωρητής συστηµάτων διοίκησης). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε 

αντίθεση µε τις θεωρητικές προβλέψεις των Karapetrovic (2002b, 2003) που 

υποστηρίζουν «πλήρη ολοκλήρωση» σε ανώτατο και κατώτερο επίπεδο και µερική/ 

καθόλου στο µεσαίο.  Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας αποκάλυψε δύο ο µάδες οργανισµών αυτούς που επιλέγουν την πλήρη 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και εκείνους που επιλέγουν τη µερική 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης: σε καµία από τις δύο ο µάδες η διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά, 

έρευνα σε Ιταλικές επιχειρήσεις, αποτύπωσε ότι το 63% αυτών προχωρούν σε 

συνδυασµό των ευθυνών και αρµοδιοτήτων (Salomone, 2008). Ενδεικτικές για τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι οργανισµοί το συνδυασµό των αρµοδιοτήτων 

είναι οι  θέσεις των επικεφαλής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης όπως 

αυτές παρουσιάζονται από τη Salomone (2008): 

• 30% υπεύθυνο ποιότητας  

• 24% υπεύθυνο «ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας» 

• 21% υπεύθυνο ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (18%) ή υπεύθυνο 

συστηµάτων διοίκησης (3%) 

• 18% υπεύθυνο ποιότητας και υπεύθυνο διοίκησης περιβάλλοντος και υγιεινής 

και ασφάλειας 

• 2% υπεύθυνο διοίκησης ολικής ποιότητας και 

• 5% διαφορετικός υπεύθυνος για κάθε σύστηµα διοίκησης. 

Ανάπτυξη τεκµηρίωσης  

Η ανάπτυξη/ συγχώνευση της τεκµηρίωσης του νέου συστήµατος διοίκησης αποτελεί 

ένα από τα χαρακτηριστικότερα στάδια σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και 

αυτοσκοπό της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Σύµφωνα µε τον Karapetrovic 

(2002b) και τους Beckmerhangen et al. (2003c) σηµαντικό τµήµα των οργανισµών 

που ασχολούνται µε την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους, περιορίζονται 

στη συγχώνευση της τεκµηρίωσης που τα περιγράφει. Μερικά από τα πλέον άµεσα 

αναγνωρίσιµα πλεονεκτήµατα της ολοκλήρωσης των συστηµάτων διοίκησης, όπως η 

µείωση της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση της καθηµερινής λειτουργίας και η 
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καλύτερη εσωτερική επικοινωνία, σχετίζονται µε τη συγχώνευση της τεκµηρίωσης 

των συστηµάτων διοίκησης (πολιτική, στόχοι, εγχειρίδιο, έγγραφα, έντυπα και 

αρχεία). Το ουσιαστικότερο ωστόσο όφελος της συγχώνευσης της τεκµηρίωσης είναι 

η τυποποίηση των εργασιών που συντελούνται στα πλαίσια του νέου συστήµατος 

διοίκησης (συγχώνευση διαδικασιών και οδηγιών εργασίας) η ο ποία καθιστά 

ευχερέστερη την καθηµερινή λειτουργία και τον έλεγχο του οργανισµού. Η 

συγχώνευση της τεκµηρίωσης περιλαµβάνει: 

• Την καταγραφή της πολιτικής και των στόχων του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Holdsworth, 2003; 

Mackau, 2003) 

• Την ανάπτυξη του εγχειριδίου, των εγγράφων και των εντύπων του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και τη δηµιουργία των αρχείων 

(Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c, a; Karapetrovic, 2002b; 

Holdsworth, 2003; Karapetrovic, 2003), και τέλος, 

• Την ανάπτυξη των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic, 2002b; Pun & Hui, 

2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003; Labodova, 2004). 

Σύµφωνα µε το Seghezzi (1997) για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκοµίσουν τα 

µέγιστα δυνατά οφέλη από την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης θα πρέπει να 

ξεκινήσουν την προσπάθεια αυτή από τις οδηγίες εργασίας (όπως προβλέπει στο 

επίπεδο της συγχώνευσης- merger). Την άποψη αυτή υποστηρίζουν τα ευρήµατα της 

έρευνας των Douglas & Glen (2000) σύµφωνα µε την οποία το 71% των 

επιχειρήσεων που µελετήθηκαν ξεκίνησαν την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

από τις οδηγίες και τις διαδικασίες και µόλις το 45% αυτών είχε προχωρήσει σε 

συγχώνευση του εγχειριδίου των συστηµάτων διοίκησής τους. Εντούτοις, έρευνα των 

Bernardo et al. (2009) σε  435 επιχειρήσεις της Ισπανίας υποστηρίζει τη θέση των 

Karapetrovic & Willborn (1998c), Winder (2000), Karapetrovic (2002b) και 

Jorgensen et al. (2006), ότι δηλαδή οι  επιχειρήσεις ξεκινούν τη συγχώνευση της 

τεκµηρίωσης από στρατηγικές περιοχές όπως η πολιτική και οι  στόχοι και µετά 

προχωρούν σε πιο λειτουργικές περιοχές οι οποίες περιγράφονται από διαδικασίες και 

οδηγίες εργασίας (Πίνακας 17). 
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Πίνακας 17: Ποσοστό οργανισµών που προχωρούν σε πλήρη συγχώνευση της 
τεκµηρίωσης ανά είδος εγγράφου σύµφωνα µε την έρευνα των Bernardo et al. (2009) 

 Πλήρης συγχώνευση 

Πολιτική 78% 

Στόχοι 73% 

Εγχειρίδιο 82% 

Διαδικασίες 63% 

Οδηγίες 56% 

Αρχεία 54% 

 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα ευρήµατα των Bernardo et al. (2009) όσον 

αφορά το βαθµό συγχώνευσης των λειτουργικών διαδικασιών του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Πίνακας 18). 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, µεγαλύτερο βαθµό συγχώνευσης 

παρουσιάζουν οι διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται µε τις συστηµικές απαιτήσεις των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης (έλεγχος εγγράφων και αρχείων, διοικητική 

ανασκόπηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, 

συνεχής βελτίωση), ενώ οι  διαδικασίες που σχετίζονται µε την πραγµάτωση 

προϊόντος (τις λειτουργικές δηλαδή δραστηριότητες κάθε επιχείρησης) παρουσιάζουν 

το µικρότερο βαθµό συγχώνευσης. Συνεπώς, η συγχώνευση της τεκµηρίωσης των 

συστηµάτων διοίκησης αφορά κυρίως τις απαιτήσεις εκείνες των προτύπων που 

αναγνωρίζονται ως κοινές (δες και §4.1.1 Σύγκριση προτύπων). 
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Πίνακας 18: Βαθµός συγχώνευσης λειτουργικών διαδικασιών σύµφωνα µε την έρευνα 
των Bernardo et al. (2009) 

 Πλήρης % Μερική % Μηδενική% 

Σύστηµα ποιότητας 

Έλεγχος εγγράφων 90 10  

Έλεγχος αρχείων 88 11 1 

Ευθύνη της διοίκησης 

Σχεδιασµός 66 26 8 

Διοικητική ανασκόπηση 88 11 1 

Εσωτερική επικοινωνία 88 10 2 

Διαχείριση πόρων 

Διαχείριση πόρων 75 22 3 

Πραγµάτωση προϊόντος 

Πραγµάτωση προϊόντος 62 30 9 

Καθορισµός απαιτήσεων 70 26 4 

Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 88 10 2 

Έλεγχος µη συµµορφώσεων 82 15 3 

Προληπτικές και 
διορθωτικές ενέργειες 

83 15 2 

Βελτιώσεις 82 14 3 

 

Όσον αφορά το συνδυασµό των εσωτερικών επιθεωρήσεων (τεκµηρίωση και 

εφαρµογή), είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι σε γενικές γραµµές θεωρείται κρίσιµος, 

καθώς µπορεί να λειτουργήσει ως ένα βαθµό υποστηρικτικά στην ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998b; Karapetrovic, 2002a; 

Beckmerhagen et al., 2003a). Για το λόγο αυτό, µεγάλο τµήµα της βιβλιογραφίας 

ασχολείται αποκλειστικά µε το συνδυασµό των επιθεωρήσεων των συστηµάτων 

διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 1998b, 2000a, b, 2001a, b; 

Karapetrovic, 2002a; Kraus & Grosskopf, 2008; Bernardo et al., 2010). Από την άλλη 

πλευρά, οι  επιχειρήσεις συναντούν δυσκολία στη συγχώνευση των διαδικασιών 

εκείνων που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητές τους, όπως ο σχεδιασµός 

της υλοποίησης προϊόντος ή υπηρεσίας και ο έλεγχος λειτουργίας. Η δυσκολία αυτή 
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οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι  κύριες δραστηριότητες κάθε 

οργανισµού. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να παραληφθεί και η απουσία µίας σαφώς 

καθορισµένης και οικουµενικής (να βρίσκει εφαρµογή από κάθε οργανισµό) 

διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης ως  καθοριστικός παράγοντας για 

το χαµηλό βαθµό συγχώνευσης των διαδικασιών αυτών. 

Οι επιµέρους εργασίες του σταδίου του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης ανατίθενται σε άτοµα ή οµάδες εργαζοµένων και καθορίζονται οι ευθύνες 

και οι  αρµοδιότητές τους (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c; 

Labodova, 2004). Επιπλέον, καθορίζονται τα κριτήρια έναντι των οποίων θα 

αξιολογηθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (Pun & Hui, 2002).  

Κρίσιµη και σε αυτό το στάδιο θεωρείται η εκπαίδευση των εργαζοµένων που 

εµπλέκονται στην ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης (Aboulnaga, 1998; 

Karapetrovic & Willborn, 1998c; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) σε µεθόδους και 

τεχνικές όπως η καταγραφή, απεικόνιση και ο  σχεδιασµός διεργασιών (Mackau, 

2003) και η συγγραφή της τεκµηρίωσης (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 

1998a; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003). Συνίσταται κάθε τµήµα να αναλάβει τη 

συγγραφή των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας που το αφορούν (Mackau, 2003). Η 

φάση του σχεδιασµού ολοκληρώνεται µε τη συγχώνευση της τεκµηρίωσης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

Υλοποίηση (implementation) 

Το στάδιο αυτό σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του νέου συστήµατος διοίκησης και 

περιλαµβάνει την αξιοποίηση των πόρων και τη λειτουργία του οργανισµού µε βάση 

το νέο σύστηµα διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c). Εντούτοις, το στάδιο 

αυτό δεν αναλύεται στη σχετική βιβλιογραφία. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους 

Pun & Hui (2002), το στάδιο αυτό κυβερνάται από τη δέσµευση της διοίκησης, την 

εκπαίδευση, τον έλεγχο της τεκµηρίωσης και την επιθεώρηση, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να προγραµµατιστούν οι επιµέρους ενέργειες της υλοποίησης και να 

αποκτηθούν οι απαιτούµενοι πόροι (Pun & Hui, 2002).  

Oι περισσότερες σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές ωστόσο αφορούν στην 

κρισιµότητα της εκπαίδευσης των εργαζοµένων στο νέο σύστηµα διοίκησης 

(Aboulnaga, 1998; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) πριν την 

υλοποίηση/ ενεργοποίησή του. Στα πλαίσια αυτά συνιστάται επίσης να δοθεί ικανός 
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χρόνος  πριν την αντικατάσταση του προηγούµενου συστήµατος µε το νέο, ώστε να 

καµφθούν πιθανές αντιδράσεις (Pun & Hui, 2002), να επιλυθούν οι περισσότερες από 

τις απορίες που θα προκύψουν και να πραγµατοποιηθεί σταδιακή µετάβαση 

(Holdsworth, 2003).  

Μέτρηση και συνεχής βελτίωση 

Η ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης είναι µια επαναληπτική διαδικασία της 

οποίας τα αποτελέσµατα αξιολογούνται και λαµβάνονται τα κατάλληλα κάθε φορά 

µέτρα (Asif et al., 2009). Η αξιολόγηση του νέου συστήµατος διοίκησης 

πραγµατοποιείται µέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων (Aboulnaga, 1998; 

Karapetrovic & Willborn, 1998a; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 

2003; Labodova, 2004), της παρακολούθησης και της µέτρησης της επίδοσης των 

διεργασιών βάσει των στόχων και των προκαθορισµένων κριτηρίων αξιολόγησης που 

έχουν τεθεί (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Pun & Hui, 2002; Beckmerhagen et al., 

2003b; Holdsworth, 2003). Τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό 

αυτό περιλαµβάνουν την α νάλυση και το στατιστικό έλεγχο των διεργασιών 

(Holdsworth, 2003). Σηµαντικό είναι να ελέγχονται τα προγράµµατα υλοποίησης και 

οι διεργασίες του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης τόσο ως προς την 

καταλληλότητα και την επάρκειά τους, όσο και ως προς την αποτελεσµατικότητά 

τους (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Pun & Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 

2003). Σκοπός της µέτρησης της επίδοσης του νέου συστήµατος διοίκησης είναι η 

αναγνώριση µη συµµορφούµενων συνθηκών και η ενεργοποίηση των κατάλληλων 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για τη συνεχή βελτίωσή του. Τα 

αποτελέσµατα της µέτρησης επιδόσεων ανασκοπούνται (Pun & Hui, 2002; Mackau, 

2003; Labodova, 2004), προτείνονται και υλοποιούνται οι  κατάλληλες προληπτικές 

και διορθωτικές ενέργειες (Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c; Pun & 

Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Labodova, 2004), ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται και 

τυποποιούνται πρακτικές που επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα (Pun & Hui, 2002). 

Σηµαντική τέλος, θεωρείται η αναγνώριση της προσπάθειας και η καθιέρωση ενός 

συστήµατος ανταµοιβής των εργαζοµένων (Pun & Hui, 2002).  

Οι επιµέρους ενέργειες της ενοποιηµένης διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης µαζί µε την υποστηρικτική τους βιβλιογραφία συνοψίζονται στον Πίνακα 

19. 
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Πίνακας 19: Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Προκαταρκτικές ενέργειες Βιβλιογραφική Υποστήριξη 

Διασφάλιση της δέσµευσης 
της διοίκησης 

Aboulnaga (1998); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Mackau (2003); Labodova (2004); Asif et al. (2009). 

Καθορισµός σκοπού της 
ολοκλήρωσης συστηµάτων 
διοίκησης 

Aboulnaga (1998); Karapetrovic & Willborn (1998c); Pun & 
Hui (2002); Holdsworth (2003); Karapetrovic (2003); Mackau 
(2003). 

Καθορισµός 
εφαρµοζόµενων 
απαιτήσεων και προτύπων 

 Holdsworth (2003); Karapetrovic (2003); Mackau (2003). 

Δηµιουργία συντονιστικής 
επιτροπής 

Aboulnaga (1998); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Mackau (2003). 

Ενηµέρωση και 
εκπαίδευση εργαζοµένων Aboulnaga (1998); Holdsworth (2003); Mackau (2003). 

Ανάλυση αποκλίσεων Aboulnaga (1998); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Karapetrovic (2003); Mackau (2003); Labodova (2004). 

Σχεδιασµός 

Ανάπτυξη πολιτικής και 
στόχων 

Aboulnaga (1998); Karapetrovic (2002b); Pun & Hui (2002); 
Holdsworth (2003); Karapetrovic (2003); Mackau (2003), 
Badreddine et al. (2009). 

Καταγραφή, απεικόνιση, 
σχεδιασµός διεργασιών 

Holdsworth (2003); Mackau (2003); Asif et al. (2009); 
Badreddine et al. (2009). 

Ευθυγράµµιση χρήσης 
πόρων 

Aboulnaga (1998); Karapetrovic & Willborn (1998c); 
Karapetrovic (2003). 

Ανάπτυξη τεκµηρίωσης 
Aboulnaga (1998); Karapetrovic & Willborn (1998c); 
Karapetrovic (2002b); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Karapetrovic (2003); Mackau (2003); Asif et al. (2009). 

Υλοποίηση 

Εκπαίδευση εργαζοµένων Aboulnaga (1998); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Mackau (2003), Asif et al. (2009). 

Ενεργοποίηση νέου 
συστήµατος Κarapetrovic (1998c); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003). 

Μέτρηση και Συνεχής βελτίωση 

Εσωτερική επιθεώρηση Aboulnaga (1998); Pun & Hui (2002); Holdsworth (2003); 
Mackau (2003); Labodova (2004); Badreddine et al. (2009). 

Παρακολούθηση και 
µέτρηση διεργασιών 

Karapetrovic & Willborn (1998c); Pun & Hui (2002); 
Holdsworth (2003); Mackau (2003); Badreddine et al. (2009). 

Υλοποίηση διορθωτικών 
και προληπτικών 
ενεργειών 

Aboulnaga (1998); Karapetrovic & Willborn (1998c); Pun & 
Hui (2002); Holdsworth (2003); Labodova (2004); Badreddine 
et al. (2009). 
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4.3 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η σχετική µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης βιβλιογραφία, η οποία στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας αντιµετωπίστηκε ως µια διεργασία δύο φάσεων: α) της 

αναµόρφωσης προτύπων και β) της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Η 

αναµόρφωση προτύπων αφορά το συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων µε 

σκοπό τη δηµιουργία υπερ- προτύπου ή υπο- προτύπου και σπονδύλων. Η δεύτερη 

φάση, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, αφορά την καθαυτό ένταξη των 

απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού και ως εκ τούτου µπορεί να οδηγήσει 

στη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ανεξάρτητα από το αν έχει 

προηγηθεί ή όχι η φάση της αναµόρφωσης προτύπων. Η ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης στη βιβλιογραφία συνδέεται µε τη δηµιουργία µιας γενικευµένης 

διαδικασίας η οποία παραθέτει τις διαδοχικές ενέργειες που θα οδηγήσουν στη 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης.  

4.3.1 Αναµόρφωση προτύπων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναµόρφωση προτύπων αποτελεί η συµβατότητα 

µεταξύ των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Έτσι, στη σύγκριση προτύπων, 

εξετάστηκαν τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης ως προς:  

• τις οµοιότητες και τις κοινές ενότητες απαιτήσεών τους, και 

• τις επιµέρους διαφορές τους 

Όσον αφορά τις οµοιότητες των προτύπων αυτές περιλαµβάνουν γενικά: 

• τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης (βλ. ενδεικτικά Beckmerhagen et al., 

2003b; Zeng et al., 2007) 

•  την έννοια της διεργασίας (βλ. ενδεικτικά Jorgensen et al., 2006 και §2.2.1) 

• και τη διαχείριση κινδύνου (βλ. ενδεικτικά Labodova, 2004; Whitelaw, 2004)  

Όσον αφορά τις κοινές ενότητες απαιτήσεων, αυτές συνήθως περιλαµβάνουν: 

πολιτική και αρχές, θέσπιση σκοπών και στόχων, τεκµηρίωση και έλεγχός της, 

επιθεωρήσεις και διοικητική ανασκόπηση (Renzi & Cappelli, 2000; Matias & Coelho, 

2002; Jorgensen et al., 2006). Ο παραπάνω κατάλογος στοιχείων δεν είναι 

εξαντλητικός και ακόµα και η σύγκριση µε το ISO Guide 72 (2001) έδειξε ότι γενικά 
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δεν υπάρχει συµφωνία ως προς το ποιες είναι οι κοινές ενότητες απαιτήσεων των 

προτύπων. Παρά τις όποιες διαφωνίες ωστόσο, η αναγνώριση κοινών απαιτήσεων 

µεταξύ των προτύπων καταδεικνύει καταρχήν τη δυνατότητα αναµόρφωσής τους και 

ακολούθως την ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης που προδιαγράφουν. 

Ελλείψει ωστόσο ενός εξαντλητικού καταλόγου των στοιχείων αυτών, οι οργανισµοί 

θα πρέπει να εξάγουν εξ αρχής τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των προτύπων συστηµάτων διοίκησης, α υτές 

περιλαµβάνουν: 

• τη δοµή 

• τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

• το πεδίο εφαρµογής  

Η κυριότερη ωστόσο διαφορά των προτύπων προέρχεται από το γεγονός ότι 

προδιαγράφουν διαφορετική λειτουργική εκροή (εκροή- στόχος) και 

προσανατολίζονται στην επίτευξη επιδόσεων σε διαφορετικούς τοµείς. Έτσι, τα 

πρότυπα συστηµάτων διοίκησης περιλαµβάνουν οµάδες απαιτήσεων οι  οποίες είναι 

στοχευµένες στην αποτελεσµατική διοίκηση της εκροής- στόχου που αφορούν και ως 

εκ τούτου διαφέρουν αισθητά από πρότυπο σε πρότυπο.  

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι κυριότερες σχετικές µε την αναµόρφωση προτύπων 

πρωτοβουλίες των εθνικών οργανισµών τυποποίησης (βλ. ενδεικτικά PAS 99: 2006). 

Η ιδέα της αναµόρφωσης των προτύπων έχει απορριφθεί από το διεθνή οργανισµό 

τυποποίησης (ΙSO/ TAG 12, 1998; ISO Guide 72, 2001) και δεν φαίνεται να είναι 

τουλάχιστον για την ώρα πιθανή και µε τις δύο µορφές: 

• δηµιουργία υπέρ- προτύπου συστηµάτων διοίκησης, αφορά το σύνολο των 

απαιτήσεων των προτύπων (βλ. ενδεικτικά Beechner & Koch, 1997; 

Karapetrovic, 2002b),  

• δηµιουργία υπο- προτύπου που αφορά µόνο τις γενικευµένες/ κοινές 

απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης και σπονδύλων που 

περιλαµβάνουν τις εξειδικευµένες ανά λειτουργική εκροή απαιτήσεις (βλ. 

ενδεικτικά MacGregor Associates, 1996; Jorgensen et al., 2006). 
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Παρότι δεν αναµέν εται η έκδοση προτύπων αυτής της µορφής, στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται διάφορες προσεγγίσεις αναµόρφωσης προτύπων, οι  οποίες είναι 

σύµφωνες µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση. 

Η δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου, αποτελεί την πλέον συνήθη στη βιβλιογραφία 

προσέγγιση της αναµόρφωσης προτύπων και διακρίνεται σε δύο επιµέρους 

κατηγορίες: 

• Ένταξη των απαιτήσεων ενός προτύπου στη δοµή/στοιχεία ενός δεύτερου 

προτύπου  

• Ένταξη των απαιτήσεων των προτύπων σε εξωτερικό πλαίσιο 

Στην πρώτη κατηγορία παρουσιάστηκε η δηµιουργία υπερ- προτύπου: i) µε βάση τη 

δοµή του ISO 9001 και ii) µε βάση τη δοµή του ISO 14001.  

i) Η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001 αφορά 

κυρίως την παρωχηµένη έκδοση του 1994 (IOS, 1994) και αναφέρεται 

αφενός για λόγους πληρότητας και αφετέρου, επειδή είναι ακριβώς αυτή 

η έκδοση του προτύπου η οποία οδήγησε στην αναζήτηση άλλων δοµών 

οι οποίες κρίνονται προσφορότερες για το συνδυασµό των απαιτήσεων 

των προτύπων. Από την άλλη πλευρά, η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε 

βάση τη δοµή του ISO 9001 (IOS, 2000), παρά το γεγονός ότι αναφέρεται 

συχνά ως εναλλακτική και αποτελεί την πλέον συνήθη πρακτική εξαιτίας 

της µεγάλης διάχυσης του προτύπου δεν αναλύεται στη βιβλιογραφία. Η 

δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ISO 9001 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε χρήση των πλεγµάτων συσχέτισης των 

απαιτήσεων των προτύπων.  

ii) Η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε βάση τη δοµή του ΙSO 14001 (PDCA) 

προτείνεται επίσης συχνά ως εναλλακτική. Χαρακτηριστικό της είναι η 

ένταξη των απαιτήσεων του ISO 9001 στα στοιχεία του κύκλου συνεχούς 

βελτίωσης (και σε παραλλαγές αυτών) για την οποία χρησιµοποιούνται 

επίσης τα πλέγµατα συσχέτισης των παραρτηµάτων των προτύπων.  

Από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δηµιουργίας υπερ- προτύπου, πιο συνηθισµένη 

βιβλιογραφικά είναι η ένταξη των απαιτήσεων του ISO 9001 στο ISO 14001, εξαιτίας 

κυρίως την ε ύληπτης δοµής του. Εξάλλου, ακόµη και το PAS 99 (BSI, 2006) 
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προτείνει την υιοθέτηση της δοµής του PDCA για το συνδυασµό των γενικευµένων 

απαιτήσεων των προτύπων. Παρά το γεγονός ότι η δηµιουργία υπερ- προτύπου µε 

βάση το ISO 9001, µετά την αναθεώρηση του 2000, αναφέρεται ως εναλλακτική και 

δεν αναλύεται στη βιβλιογραφία, στην πράξη αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη 

πρακτική (Zeng et al., 2007), καθώς οι  περισσότεροι οργανισµοί που επιλέγουν την 

υιοθέτηση ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης, έχουν ήδη εγκατεστηµένο 

ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας.  

Στη δεύτερη κατηγορία παρουσιάστηκαν οι βιβλιογραφικά προτεινόµενες εξωτερικές 

δοµές για τη δηµιουργία υπερ- προτύπου: 

i) Το πλαίσιο υπερ- προτύπου µε βάση το «σύστηµα των συστηµάτων » 

(Karapetrovic, 2002b)  

ii) Το πλαίσιο υπερ- προτύπου που ακολουθεί την αναλογία του 

ηλεκτροκινητήρα (Rocha & Karapetrovic, 2005; Karapetrovic, 2007) 

iii) Το πλαίσιο υπερ- προτύπου για εργοληπτικούς οργανισµούς (Griffith & 

Bhutto, 2009) 

Οι δοµές αυτές αναπτύχθηκαν εν µέρει εξαιτίας της δυσκολίας αντιστοίχησης των 

απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001 (1994) και 14001 (1996) και περιλαµβάνουν 

στοιχεία στα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν οι απαιτήσεις των προτύπων.  

i) Το σύστηµα των συστηµάτων των Karapetrovic & Willborn (1998c, a), 

στην πληρέστερη µορφή του (Karapetrovic, 2003) αποτελείται από τρεις 

οµάδες στοιχείων: τη διαχείριση στόχων, τη διοίκηση διεργασιών και τη 

διοίκηση πόρων. Οι απαιτήσεις των προτύπων έχουν ενταχθεί στις 

επιµέρους ο µάδες στοιχείων µε χρήση πλεγµάτων συσχέτισης των 

απαιτήσεων των προτύπων. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το ίδιο 

το πλαίσιο αποτελεί ένα τέτοιο πλέγµα συσχέτισης. 

ii) Το πλαίσιο υπερ- προτύπου που ακολουθεί την αναλογία ενός 

ηλεκτροκινητήρα (Rocha & Karapetrovic, 2005; Karapetrovic, 2007), 

χαρακτηρίζεται από όµοια λογική µε το σύστηµα των συστηµάτων των 

Karapetrovic & Willborn (1998a, c). Αναπτύσσεται σε επτά ο µάδες 

στοιχείων, οι οποίες περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις των προτύπων, σε ένα 

ενδιαφέρον πλέγµα συσχέτισης. 
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iii) Τέλος, το πλαίσιο υπερ- προτύπου για εργοληπτικούς οργανισµούς των 

Griffith & Bhutto (2009), περιλαµβάνει επίσης ο µάδες στοιχείων στις 

οποίες εντάσσονται οι απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. 

Ειδοποιός διαφορά του από τα παραπάνω πλαίσια είναι ότι τα επιµέρους 

στοιχεία του είναι στην πραγµατικότητα οι  δραστηριότητες ενός 

εργοληπτικού οργανισµού.  

Σε αντιπαραβολή µε τη δηµιουργία υπερ- προτύπου, η δεύτερη προσέγγιση της 

αναµόρφωσης προτύπων πραγµατεύεται τη δηµιουργία ενός υπο- προτύπου το οποίο 

αφορά αποκλειστικά τις γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων. Οι εξειδικευµένες 

απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης αποτελούν ειδικούς λειτουργικούς 

σπονδύλους στην κύρια δοµή. Η αρχική ιδέα ανάγεται στους McGregor Associates 

(1996) και ενώ προτείνεται συχνά ως εναλλακτική (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 

2002b; Jorgensen et al., 2006), δεν αναλύεται περαιτέρω στη βιβλιογραφία. 

Όλες οι  παραπάνω προτάσεις για της αναµόρφωσης προτύπων αντιµετωπίζουν µε 

κοινό τρόπο τις γενικευµένες (κοινές) απαιτήσεις των προτύπων, οι  οποίες παρά τις 

όποιες διαφοροποιήσεις τους, αναγνωρίζονται, αντιστοιχούνται και συνδυάζονται. 

Όσον αφορά τις εξειδικευµένες απαιτήσεις, φαίνεται να υπάρχει σηµαντική διαφωνία 

εξαιτίας κυρίως της πολύ διαφορετικής τους φύσης. Αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ η 

δηµιουργία υπο- προτύπου και σπονδύλων (MacGregor Associates, 1996) ξεπερνά το 

πρόβληµα της διαχείρισης των εξειδικευµένων απαιτήσεων, οι  περισσότεροι 

ερευνητές που ασχολούνται µε την αναµόρφωση προτύπων προσανατολίζονται στη 

δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου. Ακόµη και ο  Karapetrovic (2002b), o οποίος 

εξετάζει εναλλακτικές αναµόρφωσης προτύπων και κάνει σαφή αναφορά στη 

δηµιουργία υπο- προτύπου, ερευνητικά ασχολείται µε τη δηµιουργία υπερ- προτύπων 

(βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 2003; Jonker & Karapetrovic, 2004; Rocha & 

Karapetrovic, 2005; Rocha et al., 2007). 

Κοινό χαρακτηριστικό των υφιστάµενων προσεγγίσεων της αναµόρφωσης προτύπων 

είναι ότι παρότι αναφέρονται συχνά ως εναλλακτικές της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης ή ως πλαίσια ικανά να αποτελέσουν τη βάση του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης, περιορίζονται στο συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων 

µέσω της αντιστοίχησής τους ή/ και της ένταξής τους σε οµάδες στοιχείων. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται πλέγµατα συσχέτισης. Παρότι η αναµόρφωση 
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προτύπων απασχολεί µεγάλο τµήµα της σχετικής βιβλιογραφίας, ε λλείψει ενός 

επίσηµου υπερ- ή υπό - προτύπου, ή / και  µιας γενικευµένης µεθοδολογίας για το 

συνδυασµό των απαιτήσεων των προτύπων, οι  οργανισµοί καλούνται να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα αυτό µε βάση τις προσωπικές εκτιµήσεις των ατόµων που 

το αναλαµβάνουν.  

4.3.2 Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

Στην ενότητα αυτή, εξετάστηκε η δεύτερη φάση της δηµιουργίας ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Η ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης αφορά την ένταξη των απαιτήσεων στη λειτουργία του 

οργανισµού και συνδέεται γενικά µε την ύπαρξη µιας διαδικασίας υλοποίησης/ 

εφαρµογής.  

Αρχικά, εξετάστηκε το ζήτηµα της δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης µέσα από την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών από διάφορους φορείς (βλ. 

ενδεικτικά ICHEME, EIC/IT 378, VDI) και οργανισµούς τυποποίησης (βλ. 

ενδεικτικά AFNOR, AENOR, IOS) για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης: 

• Με χρήση της αναµόρφωσης προτύπων (βλ. ενδεικτικά IOS, 2008) 

• Με ταυτόχρονη εφαρµογή των απαιτήσεων (βλ. ενδεικτικά AFNOR, 2004) 

Οι διαθέσιµες αυτή τη στιγµή κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν σαφώς θετικές 

εξελίξεις στο ζήτηµα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ωστόσο η χρήση 

τους δεν εγγυάται την αποτελεσµατική ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης.  

Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω, οι  υφιστάµενες στη βιβλιογραφία προσεγγίσεις 

διακρίνονται σε: 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων δ ιοίκησης µε χρήση της αναµόρφωσης προτύπων  

(βλ. ενδεικτικά Pun & Hui, 2002; Karapetrovic & Jonker, 2003) 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης µε ταυτόχρονη εφαρµογή των 

απαιτήσεων των προτύπων (βλ. ενδεικτικά Labodova, 2004; Asif et al., 2009) 

Η πρώτη κατηγορία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης κεφαλαιοποιεί στη 

µέχρι τώρα ανάπτυξη της αναµόρφωσης προτύπων, την οποία και θεωρεί απαραίτητο 

στάδιο. Ουσιαστικά, πρόκειται για διαδικασίες υλοποίησης/ εφαρµογής ενός υπερ- 

προτύπου (κατά κύριο λόγο) και δεν διαφέρουν από τις γενικότερες µεθοδολογίες 
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υλοποίησης project (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 

1998c). Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί το γεγονός ότι το στάδιο της καθαυτό 

ένταξης των απαιτήσεων στην λειτουργία του οργανισµού δεν αναλύεται (βλ. 

ενδεικτικά Pun & Hui, 2002; Karapetrovic & Jonker, 2003) και ότι γενικά 

ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε την ανάπτυξη/ συγχώνευση της τεκµηρίωσης του 

νέου συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic & Willborn, 1998c; Zeng et al., 2007). 

Στη δεύτερη κατηγορία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης εντάσσονται οι 

προσεγγίσεις εκείνες που, ενώ δεν την αποκλείουν, δεν περιλαµβάνουν την 

αναµόρφωση προτύπων ως απαραίτητο στάδιο, και συγκεκριµένα: 

• Η Διεργασιοκεντρική (βλ. ενδεικτικά Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009) 

• Η Διαχείρισης κινδύνου (βλ. ενδεικτικά Labodova, 2004; Badreddine et al., 

2009) 

Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση, αντιµετωπίζει την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης µέσω της αναγνώρισης, της καταγραφής και του σχεδιασµού διεργασιών. 

Η αναγνώριση και καταγραφή των διεργασιών του ο ργανισµού αναφέρεται συχνά 

στη βιβλιογραφία ως απαραίτητη επιµέρους ενέργεια της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Pun & Hui, 2002; Badreddine et al., 2009). Ο σχεδιασµός 

των διεργασιών ωστόσο δεν αναλύεται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης. Οι κυριότερες συνεισφορές είναι αυτές των Holdsworth 

(2003) και Asif et al. (2009), σύµφωνα µε τους οποίους οι  διεργασίες σχεδιάζονται 

ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις µε τις οποίες επιθυµεί να συµµορφώνεται ο 

οργανισµός.   

Η προσέγγιση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µε βάση τη διαχείριση 

κινδύνου (Labodova, 2004; Badreddine et al., 2009), αφορά την εφαρµογή της 

µεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνου, στον κίνδυνο της µη συµµόρφωσης µε 

επιλεγµένες απαιτήσεις. Συνοπτικά, αναγνωρίζεται ο  κίνδυνος µη συµµόρφωσης µε 

τις απαιτήσεις, αξιολογείται ως προς την πιθανότητα εµφάνισής του και τη 

σηµαντικότητά του και αντιµετωπίζεται µε χρήση προγραµµάτων διαχείρισης 

κινδύνου. 

Τέλος, όλες οι προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

περιλαµβάνουν κοινές ενέργειες όπως η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, ή η 
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διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης, οι οποίες όµως δεν αναφέρονται µε την 

ίδια ονοµασία, την ίδια σειρά και αναλύονται σε διαφορετικό βαθµό κατά περίπτωση, 

ανάλογα µε το σηµείο εστίασης κάθε ερευνητή. Στα πλαίσια αυτά, επιχειρήθηκε η 

παρουσίαση των υφιστάµενων προσεγγίσεων µέσα από µια ενοποιηµένη διαδικασία 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Η ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης περιλαµβάνει τα στάδια:  

1. προκαταρκτικές ενέργειες, αφορούν κυρίως την προετοιµασία του οργανισµού 

για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης και περιλαµβάνουν τη 

διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης, τη στοχοθέτηση και την ανάλυση 

αποκλίσεων, 

2. σχεδιασµός του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, οι καθαυτό ενέργειες 

της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, 

3. υλοποίηση, η ενεργοποίηση του νέου συστήµατος διοίκησης, 

4. µέτρηση και συνεχής βελτίωση, σχετίζεται µε τη µέτρηση των επιδόσεων του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και τη λήψη των απαιτούµενων 

µέτρων για τη βελτίωσή του. 

Ακόµα και στην ενοποιηµένη παρουσίαση των προσεγγίσεων της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης, επιµέρους ζητήµατα της δηµιουργίας ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης όπως οι καθαυτό ενέργειες της ένταξης των απαιτήσεων στη 

λειτουργία του οργανισµού και ο  καθορισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων δεν 

αντιµετωπίζονται επαρκώς. Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή η γενικευµένη 

εκείνη προσέγγιση που να εγγυάται τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, (µε ή χωρίς την αναµόρφωση των προτύπων των συστηµάτων διοίκησης) 

ακόµη και αν ενοποιήσει κανείς την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
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5 Μια νέα προσέγγιση ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης 

Κεφαλαιοποιώντας στην ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας, στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας προτείνεται µια νέα προσέγγιση για την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης.  

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην προηγούµενη ενότητα, η δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης λαµβάνει χώρα σε δύο φάσεις, εκ των οποίων 

η πρώτη (αναµόρφωση προτύπων) δεν είναι απαραίτητη (δες και §4 Δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης). Η προτεινόµενη προσέγγιση εντάσσεται στη 

δεύτερη φάση της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, αφορά 

δηλαδή την καθαυτό διαδικασία υλοποίησής του (ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης).  

Ρόλο κλειδί στην προτεινόµενη προσέγγιση διαδραµατίζει η  έννοια της διεργασίας 

(δες και §2.2 Η έννοια της διεργασίας). Βασική απαίτησή της είναι ο  σχεδιασµός, η 

εκτέλεση, ο έλεγχος και η βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισµού, ως πλέγµα 

αλληλένδετων κύριων, υποστηρικτικών και διοικητικών διεργασιών. Ο ρόλος της 

διεργασίας εδώ είναι διττός: 

• Διασφαλίζει την εισαγωγή συστηµικών κανόνων στη διοίκηση και λειτουργία 

του οργανισµού 

• Διασφαλίζει την ενσωµάτωση των επιλεγµένων απαιτήσεων στη λειτουργία 

του οργανισµού, συνδέοντάς τες ουσιαστικά µε τις δραστηριότητες του 

οργανισµού. 

Ως προς το πρώτο, οι γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων αφορούν την εισαγωγή 

συστηµικών κανόνων στις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες του οργανισµού 

και για την υλοποίησή τους χρησιµοποιείται η µέθοδος της ευρύτερης/ αυστηρότερης 

απαίτησης (δες και §4.1.3 Υφιστάµενες προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων). Για 

παράδειγµα, η πολιτική ενός οργανισµού που εφαρµόζει ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης σύµφωνο µε τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 ικανοποιεί εκτός από τις 

κοινές απαιτήσεις των προτύπων αυτών και την απαίτηση για δηµοσίευση (4.2g του 

ISO 14001) και αναθεώρηση για τη συνέχιση της καταλληλότητάς της (5.3e του ISO 

9001). Από την άλλη πλευρά, οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων εισάγουν 
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κανόνες για τη συστηµική διοίκηση των κύριων διεργασιών του οργανισµού και για 

την υλοποίησή τους χρησιµοποιείται η ένωση των χαρακτηριστικών τους. Για 

παράδειγµα οι  κύριες διεργασίες του παραπάνω οργανισµού επικυρώνονται, 

παρακολουθούνται και µετρώνται ως προς την ικανότητά τους να παράγουν 

προδιαγεγραµµένα αποτελέσµατα (7.5.2, 8.2.3 του ISO 9001), αλλά και ως προς τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους που µπορεί να επιφέρουν σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (4.5.1 του ISO 14001).  

Ως προς το δεύτερο, οποιαδήποτε απαίτηση οφείλει ή επιθυµεί να ικανοποιεί ο 

οργανισµός, υλοποιείται µέσα από καλά σχεδιασµένες διεργασίες υπό µορφή 

κλειστού βρόγχου (δες και §2.2.2 Ορισµοί της διεργασίας). Για το λόγο αυτό, 

συνιστάται να εντοπίζονται για κάθε επιµέρους δραστηριότητα του οργανισµού, όλες 

οι απαιτήσεις που την αφορούν (ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται ρητά σε κάποιο 

πρότυπο συστήµατος διοίκησης). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της λογικής 

αποτελεί η δραστηριότητα της στελέχωσης του οργανισµού. Παρότι, κανένα από τα 

πρότυπα συστηµάτων διοίκησης συγκεκριµένης λειτουργικής εκροής δεν αναφέρεται 

ρητά σε αυτή, καθένα από αυτά περιλαµβάνει απαιτήσεις που οφείλουν να ληφθούν 

υπόψη κατά τη στελέχωση του οργανισµού. Οι απαιτήσεις για καθορισµό ευθυνών 

και αρµοδιοτήτων (5.5.1 του ISO 9001: 2008 και 4.4.1 του ISO 14001: 2004) και 

καθορισµό της απαιτούµενης επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού (6.2.2a του ISO 

9001:2008) αφορούν ξεκάθαρα την ανάλυση των θέσεων εργασίας του οργανισµού 

(περιγραφή θέσεων εργασίας και προδιαγραφή τους αντίστοιχα). Μάλιστα, οι 

απαιτήσεις επάρκειας και καταλληλότητας του προσωπικού, θέτουν αυτοµάτως και 

τα κριτήρια για την επιλογή του στην περίπτωση της στελέχωσης. Αντίστοιχη 

ανάλυση, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα και λειτουργία του 

οργανισµού, σε σχέση µε τις απαιτήσεις κάθε προτύπου. Η ανάλυση αυτή είναι µια 

εξαιρετικά απαιτητική σε πόρους και χρόνο διαδικασία, κρίνεται όµως απαραίτητη 

ώστε να µπορέσει ο  οργανισµός να επωφεληθεί τα µέγιστα από κάθε πρότυπο 

συστήµατος διοίκησης. 

Έχοντας εξηγήσει τη βασική αρχή της προτεινόµενης προσέγγισης, για την 

υλοποίησή της µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις προτεινόµενες στη 

βιβλιογραφία διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά 

Karapetrovic & Willborn, 1998a; Labodova, 2004), η ενοποιηµένη διαδικασία του 

κεφαλαίου 4 (§4.2.3 Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης) 
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που αποτελεί τη σύνθεση των προτεινόµενων στη βιβλιογραφία προσεγγίσεων ή 

οποιαδήποτε µεθοδολογία υλοποίησης έργου. Ωστόσο, προτείνεται να ακολουθηθεί η 

διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής των Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007) η οποία 

σε σχέση µε τις υφιστάµενες στη βιβλιογραφία παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Διακρίνει τις ενέργειες υλοποίησης από τη διοίκηση της διαδικασίας 

υλοποίησης 

• Προβλέπει τη σταδιακή υλοποίηση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

µέσα από τα στάδια: 

o Σχεδιασµός 

o Προετοιµασία εγκατάστασης 

o Εγκατάσταση, και  

o Πιλοτική εφαρµογή 

• Είναι γενικευµένη, προβλέπει διαφορετικές αρχικές συνθήκες και επιτρέπει τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές 

ανάγκες και συνθήκες του οργανισµού. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση της αρχής λειτουργίας της προτεινόµενης 

προσέγγισης, δεν έχει τεθεί κανένας περιoρισµός ούτε ως προς τον αριθµό των 

προτύπων, ούτε ως προς το είδος των απαιτήσεων που µπορούν να υλοποιηθούν. 

Συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την υλοποίηση µεµονωµένων 

απαιτήσεων, όσο και για την υλοποίηση ολόκληρων οµάδων απαιτήσεων, αρχών και 

φιλοσοφιών διοίκησης. Έτσι σε αντιστοιχία µε την πρώτη φάση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα υπερ- πρότυπο (όπως το σύστηµα των συστηµάτων) ή ένα υπο- 

πρότυπο µε τουλάχιστον δύο σπονδύλους. Η δηµιουργία του υπέρ- προτύπου, όπως 

αναλύθηκε διεξοδικά στην §4.1.3 Υφιστάµενες προσεγγίσεις της αναµόρφωσης 

προτύπων, ενέχει την εγγενή αδυναµία της αντιστοίχησης µη συγκρίσιµων 

απαιτήσεων, των εξειδικευµένων. Στη λογική της δηµιουργίας υπό- προτύπου έχουν 

αναπτυχθεί τα δοµικά στοιχεία των Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007). Τα δοµικά 

στοιχεία κεφαλαιοποιούν στη µέχρι τώρα ανάλυση της δηµιουργίας υπό- προτύπου 

και σπονδύλων και αποτελούν αυτή τη στιγµή την πλέον ολοκληρωµένη διαθέσιµη 

λύση στο πρόβληµα των γενικευµένων και εξειδικευµένων απαιτήσεων των 

προτύπων.  
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Συνοψίζοντας, ακολουθούν: 

• Η διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

• Τα δοµικά στοιχεία 

• Σύγκριση µε τις υφιστάµενες προσεγγίσεις 

Παρότι η προσέγγιση είναι γενικευµένη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ένταξη 

οποιασδήποτε απαίτησης στη λειτουργία ενός οργανισµού, στην ανάλυση που 

ακολουθεί θεωρείται ότι αφορά την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των ISO 9001, ISO 14001 και της 

εθνικής νοµοθεσίας. 

 

5.1 Διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Η προτεινόµενη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στη διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής των Δερβιτσιώτης & 

Λαγοδήµος (2007). Αποτελείται από δύο διακριτά µέρη: 

• Τη διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής, και 

• Τη διοίκηση της διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής 

Στη διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής παρατίθενται και αναλύονται οι  διαδοχικές 

ενέργειες που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης. Επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τις ευθύνες και αρµοδιότητες για κάθε 

στάδιο υλοποίησης αναπτύσσονται στη διοίκηση της διαδικασίας υλοποίησης/ 

εφαρµογής. 

5.1.1 Διαδικασία υ λοποίησης/ εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης 

Η διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια καθένα από τα 

οποία περιέχει σαφώς καθορισµένες ενέργειες: 

1. Σχεδιασµός 

2. Προετοιµασία εγκατάστασης 

3. Εγκατάσταση, και  

4. Πιλοτική εφαρµογή 
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Οι επιµέρους ενέργειες κάθε σταδίου απεικονίζονται στο Σχήµα 16. 

 

Σχήµα 16: Διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης  
(Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος, 2007) 

Σχεδιασµός 

Στο στάδιο αυτό αποτυπώνονται οι  δραστηριότητες του οργανισµού σε διεργασίες 

προσανατολισµένες στην ικανοποίηση των απαιτήσεων µε τις οποίες επιθυµεί να 

συµµορφώνεται ο οργανισµός. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αναγνώριση διεργασιών: αφορά την αναγνώριση και καταγραφή όλων των 

διεργασιών του οργανισµού που σχετίζονται µε τις επιλεγµένες λειτουργικές 

εκροές.  

2. Ανάλυση αποκλίσεων: αφορά την ανάλυση των αποκλίσεων των 

υφιστάµενων προδιαγραφών των διεργασιών από τις επιλεχθείσες απαιτήσεις 

και τον εντοπισµό των διεργασιών που είναι απαραίτητες αλλά δεν υφίστανται 

ήδη. 

3. Τροποποίηση διεργασιών: αφορά τον εκ νέου σχεδιασµό των διεργασιών του 

οργανισµού ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις. Ο σχεδιασµός των 
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διεργασιών γίνεται υπό µορφή κλειστού βρόγχου και είναι πλήρης όταν έχουν 

προσδιοριστεί όλα τα επιµέρους στοιχεία τους. 

Η αναγνώριση των διεργασιών του οργανισµού απαιτεί σε πρώτη φάση την ανάλυση 

του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο  οργανισµός. Έτσι, η πρώτη ενέργεια στην 

οποία θα πρέπει να προβεί ένας οργανισµός αφορά την ανάλυση των δραστηριοτήτων 

του και τη διάκρισή τους σε κύριες, διοικητικές και υποστηρικτικές. Μια καλή αρχή 

για την ανάλυση και η διάκριση των δραστηριοτήτων του οργανισµού αποτελεί η 

αλυσίδα αξίας του Porter (1985). Ακολουθεί η αποτύπωση κάθε δραστηριότητας  

στην αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες διεργασίες. Με τον όρο  αυτό εννοείται η 

καταγραφή των υφιστάµενων προδιαγραφών που αφορούν τις κρίσιµες παραµέτρους 

της σχετικής διαδικασίας υλοποίησης, τις κύριες πληροφορίες (εισόδου- εξόδου), 

καθώς και τον σχετικό (µε την εκροή- στόχο) εξοπλισµό. Η ενέργεια αυτή 

ολοκληρώνεται µε την καταγραφή, σε πολύ γενικές γραµµές, των επιµέρους 

ενεργειών υλοποίησης κάθε διεργασίας και των σχετικών ευθυνών και αρµοδιοτήτων. 

Αντικειµενικός σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η αποτύπωση της υφιστάµενης 

κατάστασης του οργανισµού. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν διεξοδικά οι απαιτήσεις των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησης και οποιεσδήποτε άλλες (ρυθµιστικές, 

κανονιστικές, εταιρικές) µε τις οποίες οφείλει ή επιθυµεί να συµµορφώνεται ο 

οργανισµός. Κατά την ανάλυση των απαιτήσεων, ο οργανισµός θα πρέπει να εστιάσει 

στον τρόπο µε τον οποίο οι  απαιτήσεις αυτές σχετίζονται και επιδρούν στην 

καθηµερινή λειτουργία του οργανισµού. Αποτέλεσµα της ανάλυσης των απαιτήσεων 

είναι η αντιστοίχησή τους στις διεργασίες που αφορούν. Μ ια γενική αρχή όσον 

αφορά τις απαιτήσεις των προτύπων είναι ότι οι γενικευµένες απαιτήσεις θα αφορούν 

τις υποστηρικτικές και διοικητικές διεργασίες του οργανισµού, ενώ οι εξειδικευµένες 

τις κύριες διεργασίες του. Η συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης του οργανισµού. 

Συνεπώς θα πρέπει να εντοπισθεί για κάθε διεργασία του οργανισµού η νοµοθεσία 

(εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνής) στην οποία υπόκειται και να καθορισθεί ο βαθµός στον 

οποίο συµµορφώνεται µε αυτή. Μια καλή αρχή για τον εντοπισµό των νοµοθετικών 

διατάξεων στις οποίες υπόκεινται οι  διεργασίες του οργανισµού αποτελεί για 

παράδειγµα η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων (για τα περιβαλλοντικά θέµατα) και η γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού 
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κινδύνου (για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία) οι  οποίες είναι 

απαραίτητες για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε επιχείρησης. 

Σηµαντικό είναι να εντοπιστούν όλες οι επιµέρους απαιτήσεις για όλες τις διεργασίες 

του οργανισµού.  

Με το πέρας της ανάλυσης των διεργασιών του οργανισµού, θα πρέπει να έχουν 

εντοπιστεί όλες οι  απαιτήσεις που βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε υφιστάµενη 

διεργασία. Μια καλή αρχή είναι η δηµιουργία λίστας ελέγχου µε τις απαιτήσεις που 

οφείλει να ικανοποιεί κάθε διεργασία, η οποία θα αποτελέσει εργαλείο για την 

ανάλυση αποκλίσεων της υφιστάµενης κατάστασης από την επιθυµητή κατάσταση 

συµµόρφωσης του οργανισµού µε τις σχετικές απαιτήσεις. Η ανάλυση αποκλίσεων 

ολοκληρώνεται µε τον εντοπισµό τ ων υφιστάµενων διεργασιών που θα πρέπει να 

τροποποιηθούν και των νέων διεργασιών που θα πρέπει να δηµιουργηθούν εξαρχής 

ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση του οργανισµού µε τις επιλεχθείσες 

απαιτήσεις. Οι υφιστάµενες διεργασίες κάθε οργανισµού που θα πρέπει να 

ανασχεδιαστούν ώστε να ικανοποιούνται οι  απαιτήσεις θα αφορούν σε γενικές 

γραµµές δραστηριότητες όπως η παραγγελιοληψία, οι προµήθειες, η παραλαβή και η 

αποθήκευση υλικών, η παραγωγή προϊόντος/ παροχή υπηρεσίας κ.λπ. Αντίστοιχα, 

παραδείγµατα διεργασιών που θα πρέπει να σχεδιαστούν εξαρχής (ειδικά στην 

περίπτωση που ο  οργανισµός δεν έχει ήδη εγκατεστηµένο κάποιο πρότυπο σύστηµα 

διοίκησης) περιλαµβάνουν τον έλεγχο εγγράφων και αρχείων, τις εσωτερικές 

επιθεωρήσεις, τη διοικητική ανασκόπηση και τη διαχείριση µη συµµορφούµενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών. 

Η τελευταία ενέργεια του σταδίου του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης αφορά την καθαυτό τροποποίηση των υφιστάµενων διεργασιών και τη 

δηµιουργία νέων ώστε να ικανοποιούνται οι  επιλεχθείσες απαιτήσεις. Ο τρόπος µε 

τον οποίο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις στα πλαίσια των διεργασιών του οργανισµού, 

αποτελεί αντικείµενο του σχεδιασµού τους. Γενικά, δεν υπάρχει ένας µοναδικός 

σωστός τρόπος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων µε τις οποίες οφείλει ή επιθυµεί 

να συµµορφώνεται ένας οργανισµός. Μια καλή πρακτική θα ήταν, οι  επιµέρους 

απαιτήσεις να ενσωµατωθούν στις λειτουργικές προδιαγραφές των διεργασιών και να 

αποτυπωθούν στις αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες εργασίας. Ο 

τρόπος µε τον οποίο υλοποιούνται ωστόσο οι απαιτήσεις αυτές, θα διαφέρει ανάλογα 

µε το είδος του οργανισµού, το οποίο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και τις 
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δραστηριότητές του. Κρίσιµο ωστόσο, στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης είναι κατά το σχεδιασµό/ ανασχεδιασµό των 

διεργασιών του οργανισµού να λαµβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσεις που βρίσκουν 

εφαρµογή, ανεξάρτητα από τη λειτουργική εκροή της οποίας τη διοίκηση αφορούν. 

Σε µία διεργασία παραλαβής τοξικών πρώτων υλών για παράδειγµα, ανεξάρτητα από 

τα επιλεγµένα προς εφαρµογή πρότυπα, θα πρέπει να περιλαµβάνονται κριτήρια για 

τον έλεγχο της ποιότητας των εισερχοµένων και να έχουν προδιαγραφεί πλήρως τα 

µέσα προστασίας των εργαζοµένων που την εκτελούν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στα 

πλαίσια του ελέγχου της συγκεκριµένης διεργασίας, θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί 

µια σειρά από προληπτικά µέτρα ώστε να αποφευχθεί πιθανή αστοχία ή/και ατύχηµα 

κατά την παραλαβή πρώτων υλών όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να 

επιφέρει στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, στην υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων, στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία κ.ο.κ.  

Εκροές του σταδίου του σχεδιασµού αποτελούν οι  τροποποιηµένες διεργασίες του 

οργανισµού και βέβαια οι  νέες διεργασίες, που δεν υπήρχαν στον οργανισµό, αλλά 

είναι απαραίτητες για τη συµµόρφωση µε τις επιλεγµένες απαιτήσεις. 

Αναλυτικότερα, µε το πέρας του σταδίου του σχεδιασµού θα πρέπει να έχουν 

καθοριστεί για κάθε διεργασία: 

• Εισροές/ εκροές (α΄ ύλες, υλικά, έγγραφα, έντυπα) 

• Υποδοµές/ εξοπλισµός (υφιστάµενος και ενδεχοµένως απαιτούµενος) 

• Διαδικασία (απαιτούµενες ενέργειες, αλληλουχία τους, ευθύνες και 

αρµοδιότητες)  

• Πόροι (ανθρώπινοι και άλλοι) που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

µετασχηµατισµού 

• Μηχανισµός ελέγχου (στόχοι/ λειτουργικές προδιαγραφές, µηχανισµός 

µέτρησης και µηχανισµός επαναφοράς). 

Οι επιµέρους ενέργειες που αναλύθηκαν ανωτέρω διασφαλίζουν τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες 

κάθε οργανισµού (δες και §3.3 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας). 



 182 

Προετοιµασία της εγκατάστασης 

Το στάδιο προετοιµασίας της εγκατάστασης αφορά την πλήρη προετοιµασία του 

οργανισµού για την εγκατάσταση του νέου συστήµατος διοίκησης. Οι επιµέρους 

ενέργειες που περιλαµβάνονται είναι: 

1. Η αρχική τεκµηρίωση: συγγραφή όλων των εγγράφων τεκµηρίωσης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης εκτός από τις εξειδικευµένες οδηγίες 

2. Προµήθεια νέου εξοπλισµού: (εφόσον απαιτείται) για την υλοποίηση των 

ανασχεδιασµένων διεργασιών  

Στα πλαίσια του σταδίου του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου συστήµατος έχει ήδη 

αναγνωριστεί η κατάσταση αποκλίσεων της υφιστάµενης (στα πλαίσια της 

αποτύπωσης των υφιστάµενων διεργασιών) και της απαραίτητης, για συµµόρφωση µε 

τις επιλεχθείσες απαιτήσεις, τεκµηρίωσης (στα πλαίσια της τροποποίησης των 

διεργασιών του οργανισµού).  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η αρχική τεκµηρίωση του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης περιλαµβάνει: 

• Την ανάπτυξη της πολιτικής του (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 

1998c; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003) 

• Την ανάπτυξη του εγχειριδίου, των εγγράφων και των εντύπων του (βλ. 

ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998c, a; 

Karapetrovic, 2002b; Holdsworth, 2003; Karapetrovic, 2003), και τέλος, 

• Την ανάπτυξη των διαδικασιών του (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 2002b; Pun 

& Hui, 2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003; Labodova, 2004). 

Η ανάπτυξη της πολιτικής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική καθώς αποτυπώνει το πλαίσιο των αρχών που διέπουν όλες τις αποφάσεις  

που αφορούν το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (για µεγαλύτερη ανάλυση όσον 

αφορά την πολιτική διαχείρισης του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης δες και 

§5.2.1 Σαφής πολιτική διαχείρισης).  

Σε στοιχειωδώς οργανωµένους το µεγαλύτερο τµήµα της απαιτούµενης τεκµηρίωσης 

(εγχειρίδιο διαχείρισης, έγγραφα δεδοµένων, έντυπα επικοινωνίας) θα υφίσταται ήδη 

και θα αρκούν ορισµένες µόνο τροποποιήσεις. Κρίσιµη θεωρείται ωστόσο η 

υιοθέτηση ενός ιεραρχικού συστήµατος τεκµηρίωσης, ανάλογου της κλασικής 
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πυραµίδας των διοικητικών συστηµάτων πληροφοριών- MIS, η κωδικοποίηση και η 

κατά το δυνατόν τυποποίηση των εγγράφων και των εντύπων επικοινωνίας (δες και 

§5.2.6 Συστηµατική τεκµηρίωση λειτουργίας).  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την ανάπτυξη των διαδικασιών του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης καθώς θα πρέπει να αποτυπώνουν την 

υλοποίηση των διεργασιών καθορίζοντας συγκεκριµένες αρµοδιότητες µε βάση το 

οργανόγραµµα του οργανισµού. Οι διαδικασίες λειτουργίας θα πρέπει να είναι 

τυποποιηµένες και να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 

εκτέλεση της διεργασίας που αφορούν, είτε µέσα από την αναλυτική περιγραφή τους 

είτε µέσω παραποµπής σε εξειδικευµένες οδηγίες εργασίας, έντυπα επικοινωνίας 

κ.λπ. Είθισται γενικά οι  διαδικασίες λειτουργίας να παραπέµπουν σε εξειδικευµένες 

οδηγίες εργασίας για τις λεπτοµέρειες υλοποίησης επιµέρους ενεργειών που απαιτούν 

τεχνική εξειδίκευση. Αυτός είναι και ο  λόγος για τον οποίο η συγγραφή των 

εξειδικευµένων οδηγιών δεν περιλαµβάνεται σε αυτό το στάδιο. Καλή πρακτική 

αποτελεί οι διαδικασίες λειτουργίας να αναπτύσσονται στα παρακάτω πεδία: 

• Σκοπός (σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της διαδικασίας) 

• Πεδίο εφαρµογής (τµήµατα και διευθύνσεις που αφορά) 

• Αναφορές (σχέση µε άλλες διαδικασίες του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης και τις απαιτούµενες εξειδικευµένες οδηγίες εργασίας) 

• Εµπλεκόµενοι (οι διοικητικές θέσεις που εµπλέκονται στην υλοποίηση της 

διεργασίας) 

• Υλοποιούµενες ενέργειες (οι διαδοχικές ενέργειες που εκτελούνται στα 

πλαίσια της διεργασίας) 

• Έντυπα (κατάλογος χρησιµοποιούµενων εντύπων και εγγράφων δεδοµένων) 

Ανεξάρτητα ωστόσο από την επιλεχθείσα δοµή/ τυποποίηση των διαδικασιών 

λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, κρίσιµο είναι να 

περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εκτέλεση των 

µεµονωµένων εργασιών.  

Σε δεύτερο επίπεδο, το στάδιο της προετοιµασίας της εγκατάστασης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης περιλαµβάνει την επιλογή και την προµήθεια 

του απαιτούµενου για την υλοποίηση των διεργασιών του εξοπλισµού. Οι 
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προδιαγραφές του απαιτούµενου εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν καθοριστεί στα 

πλαίσια του σχεδιασµού της αντίστοιχης διεργασίας, έχοντας λάβει υπόψη την 

αλληλεπίδραση όλων των λειτουργικών εκροών των οποίων τον έλεγχο αφορά το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης. Με την εξαίρεση της εφαρµογής απαιτήσεων που 

σχετίζονται µε την περιβαλλοντική διοίκηση (πρότυπο συστήµατος διοίκησης 

περιβάλλοντος, περιβαλλοντική νοµοθεσία, EMAS, cleaner production κ.α.) γενικά 

δεν θεωρείται ότι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης θα 

συνοδεύεται από µεγάλη δαπάνη σε θέµατα νέου εξοπλισµού. Σε κάθε περίπτωση 

ωστόσο, αυτό εξαρτάται κυρίως από την αρχική κατάσταση του οργανισµού και το 

είδος των δραστηριοτήτων του. Γενικά, ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα περιλαµβάνει 

όργανα µέτρησης, ελέγχου και ρύθµισης ποιοτικών και περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών των διεργασιών του οργανισµού, των ενδιάµεσων και τελικών 

προϊόντων/ υπηρεσιών.   

Στάδιο εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Το στάδιο της εγκατάστασης αφορά τη δηµιουργία της φυσικής υποδοµής για την 

έναρξη λειτουργίας µε βάση τις απαιτήσεις του συστήµατος αυτού. Οι σχετικές 

ενέργειες υλοποίησης περιλαµβάνουν: 

• Δηµιουργία των απαιτούµενων αρχείων  

• Εγκατάσταση εξοπλισµού  

• Εκπαίδευση προσωπικού  

• Ολοκλήρωση τεκµηρίωσης  

• Ορισµός οργάνων διοίκησης  

Τα απαιτούµενα για το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης (φυσικά ή ηλεκτρονικά) 

θα πρέπει να είναι κι αυτά τυποποιηµένα και να διατηρούνται στις αντίστοιχες 

διευθύνσεις που αφορούν. Δεδοµένα παραδείγµατος χάριν ελέγχου των παραγωγικών 

διεργασιών (από άποψη ποιότητας, εκποµπών, καταναλισκόµενης ενέργειας κ.λπ.), 

θα κρατούνται στη διεύθυνση παραγωγής, αρχεία εκπαίδευσης, προσόντων και 

εξειδίκευσης εργαζοµένων, στη διεύθυνση προσωπικού, ενώ δεδοµένα ικανοποίησης 

πελατών, στο τµήµα πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών αντίστοιχα. Ο σκοπός της 

δηµιουργίας των απαιτούµενων αρχείων του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

θα πρέπει να είναι όχι η άκριτη τήρηση δεδοµένων αµφίβολης χρησιµότητας, αλλά η 

διασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης στη σχετική πληροφορία σε εκείνα τα µέλη του 
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οργανισµού στα οποία είναι απαραίτητη. Στα πλαίσια αυτά, καθορίζεται τόσο το 

είδος των απαιτούµενων αρχείων του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, όσο 

και ο χρόνος τήρησής τους.  

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται επίσης η φυσική εγκατάσταση του νέου 

εξοπλισµού που απαιτείται για την υλοποίηση και τον έλεγχο των διεργασιών του 

οργανισµού και η διασφάλιση ετοιµότητας πλήρους λειτουργίας του. Στα πλαίσια 

αυτά, πραγµατοποιείται επίσης η διακρίβωση και η βαθµονόµηση του εξοπλισµού 

µετρήσεων/ ρύθµισης και ελέγχου των διεργασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης.  

Ακολουθεί η εκπαίδευση όλου του προσωπικού όσον αφορά τις βασικές αρχές του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Χρήσιµο βοήθηµα για την εκπαίδευση του 

προσωπικού µπορεί να αποτελέσει το εγχειρίδιο διαχείρισης, το οποίο αποτυπώνει σε 

ικανοποιητικό βαθµό τη λογική του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να εκπαιδευθεί κάθε εργαζόµενος σε σχέση µε τις αλλαγές που 

επέρχονται συγκεκριµένα στην εργασία του από την εφαρµογή του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (σε σχέση δηλαδή µε τις νέες διαδικασίες λειτουργίας, τη 

χρήση νέων εγγράφων δεδοµένων και εντύπων). Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων στις νέες διαδικασίες λειτουργίας συνίσταται να είναι ο υπεύθυνος του 

τµήµατος στο οποίο ανήκουν, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άµεσης επίλυσης 

οποιασδήποτε απορίας ή ερώτησης δηµιουργηθεί σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. 

Η διεξοδική εκπαίδευση των εργαζοµένων στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης 

αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

καθώς διευκολύνει την κάµψη της αντίστασης στην επερχόµενη αλλαγή (δες και §3.3 

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας), αλλά και συµβάλει αποφασιστικά στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (δες και 

§5.2.6 Άρτια ε κπαιδευµένο προσωπικό και §5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

δυσλειτουργιών). 

Με την ενεργό εµπλοκή των εκπαιδευµένων πλέον στη λογική του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (αλλά και στις επιµέρους διαδικασίες λειτουργίας που τους 

αφορούν) εργαζοµένων, συντάσσονται οι  εξειδικευµένες οδηγίες εργασίας. Με την 

ενέργεια αυτή, ολοκληρώνεται και η συγγραφή/ τροποποίηση της τεκµηρίωσης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 
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Ένα τελευταίο ζήτηµα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφορά τη 

δηµιουργία των απαιτούµενων οργάνων διοίκησης για το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, είθισται η κεντρική ευθύνη διαχείρισης µα 

εκχωρούνται σε ένα πρόσωπο, τον υπεύθυνο ποιότητας. Δεν λείπουν ωστόσο και οι 

περιπτώσεις οργανισµών που θέλουν οι  αρµοδιότητες για τη διαχείριση κάθε 

λειτουργικής εκροής να παραµένουν διακριτές σε επίπεδο εκπροσώπου διοίκησης, 

καθώς έτσι εξασφαλίζεται ο  αποτελεσµατικότερος έλεγχος για κάθε επιµέρους 

λειτουργική εκροή. Δεδοµένου ωστόσο ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης έχει 

ως αντικείµενο τον αποτελεσµατικό έλεγχο όλων των επιλεγµένων λειτουργικών 

εκροών είναι απαραίτητο σε κάθε απόφαση που το αφορά να λαµβάνεται υπόψη η 

αλληλεπίδραση των επιµέρους λειτουργικών εκροών. Για το λόγο αυτό συνίσταται η 

δηµιουργία συµβουλίου διαχείρισης, µόνιµα µέλη του οποίου θα αποτελούν οι 

εκπρόσωποι διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, ασφάλειας 

τροφίµων, εργαζοµένων κ.λπ. Όσον αφορά την κεντρική ευθύνη διαχείρισης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, αυτή θα πρέπει να δίνεται σε στέλεχος 

ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας, το οποίο να αναφέρεται απευθείας στην ανώτατη 

διοίκηση του οργανισµού. Ειδικά για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, συνίσταται η 

κεντρική ευθύνη διαχείρισης να αποδίδεται στο διευθυντή παραγωγής, ο οποίος είναι 

ο καθ’ ύλην αρµόδιος για όλες τις κύριες δραστηριότητες του οργανισµού.  

Ακολουθώντας τις διαδοχικές ενέργειες του σχεδιασµού, της προετοιµασίας της 

εγκατάστασης και της εγκατάστασης του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, ο 

οργανισµός έχει εντάξει στη λειτουργία του τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 

και ISO 14001 καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, έχει εγκαταστήσει µε 

επιτυχία όλους τους µηχανισµούς σχεδιασµού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου 

που απαιτούνται από τα δύο πρότυπα (σχεδιάζοντας και ανασχεδιάζοντας τις 

διεργασίες του) και είναι τυπικά πλέον σε θέση να ξεκινήσει να λειτουργεί µε βάση 

τις επιλεχθείσες απαιτήσεις.  

Στάδιο πιλοτικής λειτουργίας 

Το στάδιο πιλοτικής λειτουργίας αφορά την ενεργοποίηση του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης και την εκκίνηση της λειτουργίας µε βάση τις τροποποιηµένες 

και νέες διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες εργασίας. Το στάδιο αυτό στοχεύει στον 

έγκαιρο εντοπισµό ενδεχόµενων προβληµάτων και την αποτελεσµατική αντιµετώπισή 

τους. 
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Οι επιµέρους ενέργειες περιλαµβάνουν: 

• Ενεργοποίηση διαδικασιών λειτουργίας  

• Συστηµατική παρακολούθηση  

• Βελτιστοποίηση  

Η ενεργοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας συνίσταται να γίνεται σταδιακά 

ακολουθώντας το διάγραµµα ροής των διεργασιών του οργανισµού. Για µία 

βιοµηχανική εγκατάσταση για παράδειγµα η ενεργοποίηση των διαδικασιών 

λειτουργίας θα πρέπει να ξεκινήσει από την αξιολόγηση προµηθευτών και τη 

δηµιουργία καταλόγου εγκεκριµένων προµηθευτών. Ακολουθεί η παραγγελία και η 

προµήθεια υλικών, η επαλήθευση, η παραλαβή και η αποθήκευσή τους. Για καθεµία 

από τις παραπάνω δραστηριότητες ενεργοποιούνται παράλληλα οι  αντίστοιχοι 

µηχανισµοί παρακολούθησης είτε αυτό αφορά την συστηµατική επιστασία, είτε τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις. Το ζητούµενο εδώ, είναι η αυστηρή εφαρµογή των 

τροποποιηµένων και νέων διαδικασιών λειτουργίας, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα 

πιθανά προβλήµατα, προτού αυτά µεταφερθούν µέσω της αλυσίδας αξίας στο τελικό 

προϊόν. Πιθανές αποκλίσεις από την προβλεπόµενη λειτουργία συνίσταται να 

αντιµετωπίζονται άµεσα µέσω των προβλεπόµενων από το ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης διαδικασιών διορθωτικών ενεργειών και διαχείρισης µη συµµορφώσεων 

(δες και §5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση δυσλειτουργιών). Με την ολοκλήρωση 

της πιλοτικής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της διαχείρισης εισερχόµενων 

υλικών, θα πρέπει να έχουν δοκιµαστεί στην πράξη όλες οι  σχετικές διαδικασίες 

λειτουργίας, να έχουν εντοπιστεί και να έχουν επιλυθεί οποιαδήποτε προβλήµατα και 

απορίες σε σχέση µε την εφαρµογή τους, και τυχόν διορθωτικές οι  προληπτικές 

ενέργειες που κρίθηκαν απαραίτητες να έχουν ενταχθεί στο ολοκληρωµένο σύστηµα 

διοίκησης.  

Ακολουθεί η ενεργοποίηση των διοικητικών και υποστηρικτικών διαδικασιών 

λειτουργίας της παραγωγής (επικοινωνία µε πελάτες, προσφορές, παραγγελιοληψίες, 

προγραµµατισµός παραγωγής κ.λπ.). Σκοπός εδώ είναι ο  έγκαιρος εντοπισµός 

προβληµάτων και η άµεση επίλυσή τους, προτού εφαρµοστούν οι  νέες διαδικασίες 

λειτουργίας των κύριων δραστηριοτήτων/ διεργασιών της παραγωγής, επειδή µέχρι 

αυτό το σηµείο οι  πιθανές αστοχίες είναι περιορισµένης έκτασης και µπορούν να 

επιδιορθωθούν σχετικά εύκολα. 
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Η ενεργοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κύριων δραστηριοτήτων της 

παραγωγής, είναι το πλέον κρίσιµο για την αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης στάδιο και συνίσταται να γίνει σταδιακά και µε ιδιαίτερη 

προσοχή. Για παράδειγµα, αν η βιοµηχανική εγκατάσταση έχει δύο γραµµές 

παραγωγής, καλό θα ήταν η ενεργοποίηση να ξεκινήσει από τη µία, ενώ η δεύτερη 

παράλληλα να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αντίστοιχα, αν οι  δραστηριότητες 

παραγωγής διακρίνονται σε διακριτές µονάδες (για π αράδειγµα κοπή, βαφή, 

συναρµολόγηση, συσκευασία, αποθήκευση), καλό θα ήταν η ενεργοποίηση των 

διαδικασιών λειτουργίας να γίνει διαδοχικά και ανά µονάδα. Με τον τρόπο αυτό, η 

προσοχή της διοίκησης µπορεί να είναι στραµµένη σε µία δραστηριότητα κάθε φορά. 

Διασφαλίζεται έτσι ο  έγκαιρος εντοπισµός σφαλµάτων και αστοχιών και η άµεση 

αντιµετώπισή τους, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις τους σε µικρότερα 

τµήµατα του οργανισµού. Τέλος, ακολουθώντας την ίδια λογική ενεργοποιούνται οι 

διαδικασίες λειτουργίας για τις δραστηριότητες της παράδοσης και της εξυπηρέτησης 

πελατών µετά την πώληση, καθώς και οι  διαδικασίες ελέγχου υπεργολάβων, σε 

περίπτωση που χρησιµοποιούνται. Ανάλογη σταδιακή ενεργοποίηση προτείνεται και 

για τις διαδικασίες λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

οργανισµών παροχής υπηρεσιών, η οποία στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί τη ροή: 

επικοινωνία µε τον πελάτη, καθορισµός απαιτήσεων πελάτη, σύνταξη οικονοµικής 

και τεχνικής προσφοράς, παροχή υπηρεσίας, υποστήριξη.  

Μέχρι το σηµείο αυτό θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί, επιθεωρηθεί και βελτιωθεί 

όλες οι  διεργασίες του οργανισµού, εκτός της διοικητικής ανασκόπησης και της 

στοχοθέτησης. Ανεξάρτητα από το πόσα προβλήµατα µπορεί να προκύψουν κατά το 

στάδιο αυτό, ο  οργανισµός διαθέτει τους απαραίτητους µηχανισµούς τόσο για τον 

έγκαιρο εντοπισµό, όσο και για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Επιπλέον, θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµα τα πρώτα δεδοµένα παρακολούθησης χαρακτηριστικών 

ποιότητας και ικανοποίησης πελατών, περιβαλλοντικών δεικτών (όπως εκποµπές 

αέριων ρύπων, οργανικό φορτίο λυµάτων κ.λπ.), κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων 

υλών κ.λπ. Τα δεδοµένα αυτά αναλύονται και αποτελούν εισερχόµενα για την πρώτη 

διοικητική ανασκόπηση του ολοκληρωµένου συστήµατος, κατά την οποία 

καθορίζονται οι  πρώτοι γενικοί στόχοι και τα πρώτα προγράµµατα βελτίωσής του 

(δες και §5.2.2 Διοίκηση µε στόχους). Η ολοκλήρωση της πρώτης διοικητικής 

ανασκόπησης, σηµατοδοτεί το τέλος της πιλοτικής λειτουργίας του ολοκληρωµένου 
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συστήµατος και την έναρξη της λειτουργίας του οργ ανισµού σύµφωνα µε τις 

επιλεχθείσες απαιτήσεις. 

Στο Σχήµα 17 συνοψίζονται οι  κύριες εισροές και εκροές κάθε σταδίου της 

διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

 

Σχήµα 17: Οι κύριες εισροές και εκροές κάθε σταδίου της προτεινόµενης διαδικασίας 
υλοποίησης/ εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

 

5.1.2 Διοίκηση της διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης 

Η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, συνεπάγεται ως ένα βαθµό τ ην 

αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του οργανισµού. Είναι κρίσιµο λοιπόν, να 

διασφαλιστεί εξαρχής η δέσµευση της διοίκησης και η άµεση εµπλοκή της στην 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης. Αποτελεί ευθύνη της διοίκησης, τόσο ο 

καθορισµός της πολιτικής για τη διοίκηση των επιλεγµένων λειτουργικών εκροών, 

όσο και η παροχή των απαιτούµενων µέσων και πόρων για την ίδια την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης. Επιπλέον, η ανώτατη διοίκηση έχει τόσο τη γενική εποπτεία 

της διαδικασίας όσο και τον τελικό λόγο για τις αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει. 

Γενικά, για τη διοίκηση της διαδικασίας της ολοκλήρωσης, συνίσταται η δηµιουργία 

διατµηµατικής συντονιστικής επιτροπής (ανώτατων στελεχών) µε ευθύνες: 

• τον καθορισµό του χρονοδιαγράµµατος και του προϋπολογισµού της 

υλοποίησης της ολοκλήρωσης 
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• την παρακολούθηση της υλοποίησής της 

• την έγκριση των κύριων εκροών (προκαθορισµένων παραδοτέων) κάθε 

σταδίου εφαρµογής, και  

• τη διάθεση πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για την υλοποίηση της 

διαδικασίας εφαρµογής 

Όσον αφορά την καθαυτό υλοποίηση της ολοκλήρωσης, αυτή συνήθως 

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κάποιου συµβούλου εφαρµογής, ο  οποίος 

αναλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

1. σχεδιασµός: αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες του σταδίου του σχεδιασµού µε 

την υποστήριξη των υπευθύνων υλοποίησης των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων 

2. προετοιµασία εγκατάστασης: αναλαµβάνει τη συγγραφή των εγγράφων 

τεκµηρίωσης µε την υποστήριξη των υπευθύνων υλοποίησης των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων 

3. εγκατάσταση: προσδιορίζει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και παρέχει 

υποστήριξη στους υπεύθυνους υλοποίησης των δραστηριοτήτων για τη 

συγγραφή των εξειδικευµένων οδηγιών εργασίας 

4. πιλοτική λειτουργία: παρέχει υποστήριξη και τεχνικές συµβουλές για τον 

εντοπισµό και την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων 

Κρίσιµη θε ωρείται επίσης η ενεργός εµπλοκή και συµµετοχή του προσωπικού σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Στο στάδιο του σχεδιασµού, συνίσταται 

η κατά το δυνατόν εµπλοκή του προσωπικού των οποίων η εργασία σχετίζεται µε τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται υπό µορφή διεργασιών. Παρότι, η 

συνεισφορά των εργαζοµένων στο στάδιο του σχεδιασµού µπορεί να µη φαίνεται 

απαραίτητη, µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική  για δύο λόγους: 

• αφενός επειδή συνήθως οι εργαζόµενοι έχουν καλύτερη γνώση των εργασιών 

και των ιδιαιτεροτήτων τους (στο κοµµάτι που τους αφορά) και µπορούν από 

την εµπειρία τους να προτείνουν δείκτες και τρόπους µέτρησης για τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο των διεργασιών, και 
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• αφετέρου επειδή η συµµετοχή των εργαζοµένων από τα πρώτα κιόλας στάδια 

της ολοκλήρωσης µπορεί να βοηθήσει στην κάµψη της αντίστασής του στις 

επερχόµενες αλλαγές. 

Κατά την αρχική συγγραφή της τεκµηρίωσης (στάδιο προετοιµασίας της 

εγκατάστασης) η εµπλοκή του προσωπικού µπορεί να αποδειχθεί επίσης χρήσιµη 

κυρίως όσον αφορά τη δηµιουργία των εγγράφων δεδοµένων και των εντύπων 

επικοινωνίας. Γενικά, οι  εργαζόµενοι, τείνουν να εφαρµόζουν τακτικές και να 

χρησιµοποιούν µεθόδους (π.χ. προγράµµατα εργασιών, λίστες ελέγχου, σηµειώµατα 

κ.λπ.) που αν και (ενδεχοµένως δεν απαιτούνται) διευκολύνουν την εργασία τους. 

Πιθανώς, η τυποποίηση ορισµένων από αυτές, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα 

και την απόδοση των εκτελούµενων εργασιών. Επιπλέον, το αίσθηµα της 

συνεισφοράς και της συµµετοχής τους στη διαδικασία ολοκλήρωσης βοηθά στη 

δηµιουργία θετικής στάσης απέναντι στο νέο τρόπο λειτουργίας.  

Η σηµαντικότερη συνεισφορά των εργαζοµένων βέβαια αφορά τη συγγραφή των 

εξειδικευµένων οδηγιών εργασίας (στάδιο εγκατάστασης). Η εµπειρία και οι απόψεις 

των εργαζοµένων για τις επιµέρους εργασίες, τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης και τ η 

δυνατότητα βελτίωσής τους αποτελούν απαραίτητες εισροές για τη συγγραφή των 

οδηγιών εργασίας. Επιπλέον, κατά την εκπαίδευση των εργαζοµένων στις νέες 

διαδικασίες λειτουργίας είναι σηµαντικό: 

1. να εξηγηθεί ο  ρόλος και η συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισµού 

2. να τονιστούν οι βελτιώσεις που εισάγονται στην εργασία  τους 

3. να απαντηθούν οποιεσδήποτε ερωτήσεις/ απορίες 

4. να επιλυθούν οποιεσδήποτε ενστάσεις/διαφωνίες  

5. να ληφθούν υπόψη πιθανά προβλήµατα και προτάσεις βελτίωσης. 

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στο στάδιο της πιλοτικής εγκατάστασης θα πρέπει 

ακολουθώντας τις παραπάνω προτάσεις να είναι πλέον δεδοµένη. Ανεξάρτητα από το 

πόσο ωφέλιµα είναι τα συστήµατα διοίκησης και οι επιχειρούµενες αλλαγές σε κάθε 

οργανισµό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που τελικά καθορίζει την επιτυχία ή την 

αποτυχία τους. Αποτυχία αντιµετώπισης των πιθανών επιφυλάξεων και ενστάσεων 

των εργαζοµένων στο στάδιο της εγκατάστασης, θα έχει ως αποτέλεσµα την αποτυχία 
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του σταδίου της πιλοτικής εγκατάστασης και κατά συνέπεια του όλου εγχειρήµατος 

της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

 

5.2 Δοµικά στοιχεία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στις προηγούµενες ενότητες, η ολοκλήρωση των 

πρότυπων συστηµάτων διοίκησης στηρίζεται θεωρητικά στο γεγονός ότι πολλά από 

τα στοιχεία των προτύπων είναι κοινά για κάθε πρότυπο σύστηµα διοίκησης (δες και  

§4.1.1 Σύγκριση προτύπων). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την αναµόρφωση των 

προτύπων διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας για 

διευκόλυνση των οργανισµών στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Matias & Coelho, 2002) και. Ωστόσο, η ιδέα αυτή έχει 

απορριφθεί από το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης ήδη δύο φορές (ISO/ TAG 12, 

1998 και ISO Guide 72, 2001) και γενικά η δηµιουργία ενός επίσηµου προτύπου ίσως 

να µην είναι πιθανή. Παράλληλα, οι  αλλεπάλληλες αποφάσεις των τεχνικών 

επιτροπών ανάπτυξης προτύπων για αύξηση της συµβατότητας των απαιτήσεων τους 

καταδεικνύουν ότι η τάση για σύγκλιση των προτύπων θα ενταθεί περαιτέρω.  

Σε αντιπαραβολή µε τη συνήθη στη βιβλιογραφία δηµιουργία ενός υπέρ-προτύπου, 

στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας προτείνεται η δηµιουργία ενός 

υπό-προτύπου για την αντιµετώπιση των γενικευµένων απαιτήσεων των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης. Στόχος του υπο- προτύπου είναι η εισαγωγή συστηµικών 

κανόνων στη διοίκηση κάθε οργανισµού για τη διευκόλυνση του αποτελεσµατικού 

ελέγχου οποιασδήποτε λειτουργικής εκροής.  

Το υπο- πρότυπο που προτείνεται εδώ, κεφαλαιοποιεί στην ιδέα των MacGregor 

Associates (1996) και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα δοµικά στοιχεία των 

Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007). Επιµέρους θέµατα τα οποία δεν 

περιλαµβάνονται (όπως π.χ. η χρηµατοοικονοµική διοίκηση), µπορούν να 

προστεθούν µε την υιοθέτηση και άλλων προτύπων, οδηγιών και ενδεχοµένως 

φιλοσοφιών διοίκησης µε τις οποίες επιθυµεί να συµµορφώνεται κάθε οργανισµός. 

Στη βασική τους µορφή τα δοµικά στοιχεία είναι: 

• Σαφής πολιτική διαχείρισης 

• Διοίκηση µε στόχους 



 193 

• Διοίκηση βάσει διεργασιών 

• Ορθολογική οργάνωση 

• Άρτια προετοιµασµένο προσωπικό 

• Συστηµατική τεκµηρίωση λειτουργίας 

• Συνεχής έλεγχος λειτουργίας 

• Αποτελεσµατική αντιµετώπιση δυσλειτουργιών 

5.2.1 Σαφής πολιτική διαχείρισης 

Κεντρική απαίτηση κάθε προτύπου συστήµατος διοίκησης αποτελεί η διαµόρφωση 

µιας σαφούς πολιτικής διαχείρισης της αντίστοιχης εκροής- στόχου. Γενικά, οι 

οργανισµοί χρησιµοποιούν τις πολιτικές για να διασφαλίσουν ότι οι  εργαζόµενοι σε 

κάθε επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας λαµβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε 

ενέργειες που υποστηρίζουν την εταιρική αποστολή, τους σκοπούς και τις 

στρατηγικές τους. Παρότι τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης δεν περιγράφουν την 

πολιτική ως προς το περιεχόµενό της, απαιτούν να είναι γραπτή, κατάλληλη για τον 

οργανισµό και ευρέως γνωστή σε κάθε ενδιαφερόµενο13.  

Επιπλέον, σε όλα τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης η  πολιτική διαχείρισης 

σχετίζεται άµεσα µε τη θέσπιση γενικών στόχων για τη βελτίωση του συστήµατος 

διοίκησης και του οργανισµού. Έτσι, σύµφωνα µε τα ISO 14001:2004 και ISO 

9001:2008, η πολιτική διαχείρισης πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο για τη θέσπιση 

σκοπών και στόχων, ενώ σύµφωνα µε το ISO 22000:2005, η πολιτική διαχείρισης 

πρέπει να υποστηρίζεται από µετρήσιµους στόχους14. 

Οι θεωρητικές προβλέψεις για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

περιλαµβάνουν είτε τη δηµιουργία µιας ενιαίας πολιτικής σύµφωνης µε τις 

απαιτήσεις των επιλεγµένων προτύπων συστηµάτων διοίκησης, είτε τη διατήρηση 

διακριτών πολιτικών, η οποία θεωρείται ότι διασφαλίζει την εστίαση στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων για κάθε λειτουργική εκροή. Ενιαία ή 

όχι, η πολιτική διαχείρισης για να µπορέσει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για 

τη διοίκηση του οργανισµού, θα πρέπει να συνοψίζει τις γενικές αρχές που διέπουν 

                                                
13 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική διαχείρισης και τη διαµόρφωσή της, δες και 
Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007). 
14 Για τη σχέση της πολιτικής διαχείρισης µε τους σκοπούς και τους στόχους του ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης δες και §5.2.2 Διοίκηση µε στόχους. 
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τις αποφάσεις σε κάθε επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας για τον έλεγχο κάθε 

λειτουργικής εκροής. Το ζητούµενο συνεπώς για την πολιτική διαχείρισης δεν είναι 

να περιγράφεται σε ένα ή περισσότερα έγγραφα, αλλά να δεσµεύει τον οργανισµό για 

την αποτελεσµατική διοίκηση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγιεινής και 

ασφάλειας, της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης κ.λπ. 

5.2.2 Διοίκηση µε στόχους 

Οι απαιτήσεις όλων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης οδηγούν στην καθιέρωση 

ενός συστήµατος διοίκησης που αποσκοπεί στην επίτευξη αντικειµενικών στόχων σε 

όλα τα επίπεδα λειτουργίας.  Το δοµικό στοιχείο Διοίκηση µε στόχους προδιαγράφει 

ουσιαστικά τη διεργασία της στοχοθέτησης για τη συνεχή βελτίωση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και του ίδιου του οργανισµού.  

Γενικά τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης αναφέρονται σε δύο διαφορετικές 

κατηγορίες στόχων: 

• Γενικοί στόχοι (objectives): εκφράζουν την πρόθεση του οργανισµού για 

βελτίωση  

• Λειτουργικοί στόχοι (targets): καθορίζουν το επιθυµητό επίπεδο λειτουργίας 

του οργανισµού.   

Οι γενικοί στόχοι στο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, συνδέονται άµεσα µε 

την αντιµετώπιση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν 

από τις δραστηριότητες του οργανισµού, ενώ στο πρότυπο συστήµατος διαχείρισης 

υγιεινής και ασφάλειας, µε την αντιµετώπιση κινδύνων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων, όπως προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου. Όσον 

αφορά, το πρότυπο συστήµατος δ ιοίκησης ποιότητας, θα µπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς ότι οι  γενικοί στόχοι συνδέονται µε τη βελτίωση της ποιότητας παραγόµενου 

προϊόντος, ή παρεχόµενης υπηρεσίας, καθώς και µε την γενικότερη πρόθεση του 

οργανισµού να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε όρους αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας. Για την επίτευξη των γενικών στόχων δηµιουργούνται τα αντίστοιχα 

προγράµµατα βελτίωσης, τα αποτελέσµατα των οποίων εισάγονται στη λειτουργία 

του οργανισµού µε τη µορφή των λειτουργικών στόχων. Οι λειτουργικοί στόχοι 

συνεπώς αποτελούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των τροποποιηµένων, µέσω 

προγραµµάτων βελτίωσης, διεργασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 
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(Σχήµα 18). Για περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση γενικών και λειτουργικών 

στόχων, δες Δερβιτσιώτης και Λαγοδήµος (2007). 

 

Σχήµα 18: Σχέση µεταξύ γενικών και λειτουργικών στόχων  (Δερβιτσιώτης & 
Λαγοδήµος, 2007) 

Όσον αφορά τις θεωρητικές προβλέψεις για ολοκλήρωση των στόχων του 

οργανισµού, θα πρέπει να τονιστεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ζητούµενο δεν 

είναι κατά πόσο οι  στόχοι του οργανισµού περιγράφονται σε ένα ή σε περισσότερα 

έγγραφα. Ακόµη, όπως είναι λογικό δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένας στόχος ο 

οποίος να αποτελεί ταυτοχρόνως, στόχο διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και 

υγιεινής και ασφάλειας. Η προσοχή του οργανισµού θα πρέπει να είναι στραµµένη 

ώστε κατά την επιλογή των στόχων βελτίωσης της διοίκησης µιας λειτουργικής 

εκροής να µην επιβαρύνεται η διοίκηση µιας άλλης. Με άλλα λόγια, οι γενικοί στόχοι 

του οργανισµού δεν θα πρέπει να είναι αντικρουόµενοι. Εγγύηση για αυτό αποτελεί η 

δέσµευση του οργανισµού για συµµόρφωση µε την πολιτική διαχείρισης, η οποία 

όπως προαναφέρθηκε αποτελεί πλαίσιο για τη θέσπιση στόχων και διέπει τις 

αποφάσεις που λαµβάνονται σε κάθε επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας.  

5.2.3 Διοίκηση βάσει διεργασιών 

Κεντρικό σηµείο αναφοράς όλων των προτύπων είναι η έννοια της διεργασίας 

(§2.3.2). Aνεξάρτητα από το αν αυτό ορίζεται καθαρά όπως στο ISO 9001 ή έµµεσα 

όπως στα πρότυπα ISO 14001 & OHSAS 18001, κάθε πρότυπο συστήµατος 

διοίκησης, ενέχει τις έννοιες της αναγνώρισης, του σχεδιασµού, της εκτέλεσης, του 

ελέγχου και της βελτίωσης των διεργασιών και περιλαµβάνει οµάδες απαιτήσεων που 

αφορούν τις κρίσιµες για κάθε λειτουργική εκροή διεργασίες. Κι ενώ όσον αφορά τις 
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υποστηρικτικές διεργασίες, τα πρότυπα προδιαγράφουν µόνο εκείνες και στο βαθµό 

που κρίνονται απαραίτητες για τον αποτελεσµατικό έλεγχο τις λειτουργικής εκροής- 

στόχου, όσον αφορά τις κύριες δεν είναι παρακινδυνευµένο να ισχυριστεί κανείς ότι 

µε την άθροιση περισσότερων των δύο προτύπων συστηµάτων διοίκησης 

περιλαµβάνονται όλες. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι τα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης προδιαγράφουν τις κύριες διεργασίες κάθε οργανισµού. Με 

µία προσεκτική ανάγνωσή τους όµως, όλα τα πρότυπα ζητούν από τον οργανισµό να 

αναγνωρίσει, να σχεδιάσει, να εκτελέσει, ελέγξει και να βελτιώσει τις δικές του 

κύριες αλλά και κρίσιµες15 διεργασίες. Έτσι, ενώ όταν πρόκειται για το σύστηµα 

διοίκησης ποιότητας κρίσιµες είναι οι διεργασίες που σχετίζονται µε την πραγµάτωση 

προϊόντος, εφαρµόζοντας και το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης γίνονται 

κρίσιµες και σχετικές παραδείγµατος χάριν και οι διεργασίες διαχείρισης αποβλήτων. 

Υιοθετώντας και το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων, οι  διεργασίες 

αυτές πρέπει να προδιαγραφούν και ως προς την ασφάλεια των εργαζοµένων. Κάθε 

οργανισµός συνεπώς πρέπει να καθορίσει τις κρίσιµες διεργασίες του, τη σειρά και 

την αλληλεπίδρασή τους και να καθορίσει κριτήρια για την αποτελεσµατική 

λειτουργία και έ λεγχό τους. Τα κριτήρια αυτά καθορίζουν το επιθυµητό επίπεδο 

λειτουργίας του ως προς τις επιλεγµένες λειτουργικές εκροές. Έτσι για παράδειγµα σε 

µια διεργασία παραλαβής πρώτων υλών, µπορούν να τεθούν κριτήρια ποιότητας, 

υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων αλλά και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Γενικά, τα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης δεν περιλαµβάνουν απαιτήσεις που να 

περιγράφουν τον εντοπισµό και το σχεδιασµό των διεργασιών του οργανισµού (µε 

εξαίρεση την ενότητα 7.3 σχεδιασµός και ανάπτυξη προϊόντος του ISO 9001). Οι 

περισσότερες απαιτήσεις τους αφορούν τη µέτρηση, τον έλεγχο, την επικύρωση και 

τη βελτίωσή τους. Κατά το σχεδιασµό των διεργασιών καθορίζονται όλα τα 

επιµέρους στοιχεία τους και εντοπίζονται τα κρίσιµα σηµεία τα οποία πρέπει να 

ελεγχθούν για την αποτελεσµατική τους λειτουργία και την αποφυγή δυσλειτουργιών. 

Έτσι αφού ο  οργανισµός εντοπίσει τις διεργασίες του, στα πλαίσια του σχεδιασµού 

τους καλείται να θέσει τα κριτήρια και να διασφαλίσει την ύπαρξη και την σωστή 

                                                
15 Οι έννοιες κύριες και κρίσιµες διεργασίες διαχωρίζονται επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις µια 
διεργασία µπορεί να  είναι κρίσιµη για τη διαχείριση κάποιας λειτουργικής εκροής αλλά  να  µην 
περιλαµβάνεται στις κύριες διεργασίες του οργανισµού. Για παράδειγµα, ο  εντοπισµός των νοµικών 
και άλλων απαιτήσεων είναι µια κρίσιµη διεργασία για την περιβαλλοντική διαχείριση, δεν αποτελεί 
όµως κύρια διεργασία µε την έννοια της προσθήκης αξίας στον οργανισµό. 
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λειτουργία των µηχανισµών ελέγχου τους (π.χ. 7.5 ISO 9001, 4.4.6 ISO 14001 και 

OHSAS 18001). Τα κριτήρια αυτά µπορεί να είναι λειτουργικές προδιαγραφές, 

λειτουργικοί στόχοι ή εξειδικευµένες απαιτήσεις (προτύπων, νοµοθεσίας, 

εµπλεκοµένων). Οι διεργασίες πρέπει να παρακολουθούνται και µετρώνται έναντι 

στα προκαθορισµένα κριτήριά τους και γι’ αυτό το λόγο όλα τα πρότυπα 

περιλαµβάνουν απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των µετρήσεων (7.6 

ISO 9001, 4.5.1 ISO 14001). Τέλος, σε περίπτωση απόκλισης από την 

προκαθορισµένη λειτουργία ενεργοποιείται ο  µηχανισµός αντιµετώπισης 

δυσλειτουργιών, ο  οποίος µπορεί να περιλαµβάνει σχέδια αντιµετώπισης έκτακτων 

περιστατικών (4.4.7. ISO 14001 & OHSAS 18001), έλεγχο µη συµµορφούµενου 

προϊόντος (8.3 ΙSO 9001), άρση δυσλειτουργίας (4.5.3 ISO 14001) διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες (8.5.2-3 ISO 9001 & 4.5.3 ISO 14001 και OHSAS 18001). Για 

το λόγο αυτό, συνίσταται οι διεργασίες να σχεδιάζονται υπό µορφή κλειστού βρόγχου 

(δες και §2.2.2 Ορισµοί της διεργασίας και §5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

δυσλειτουργιών). Άµεση απόρροια του σχεδιασµού των κύριων και κρίσιµων 

διεργασιών είναι η δηµιουργία των διαδικασιών λειτουργίας που αποτυπώνουν τις 

υποδοµές, τον εξοπλισµό, τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους και µη), τις 

ευθύνες και τις αρµοδιότητες, τις καθαυτό ενέργειες υλοποίησης και ελέγχου τους 

καθώς και τα έντυπα δεδοµένων, επικοινωνίας και τα αρχεία που κρίνονται 

απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισµού. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, περαιτέρω λεπτοµέρειες της υλοποίησης των 

διεργασιών καθορίζονται στις οδηγίες εργασίας (SOP). Παρότι, δεν απαιτείται από 

κανένα πρότυπο η πλήρης αποτύπωση των κύριων και κρίσιµων διεργασιών σε 

διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, συχνά είναι απαραίτητη στα πλαίσια της 

διασφάλισης του αποτελεσµατικού σχεδιασµού, υλοποίησης και ελέγχου τους. Η 

λογική της διοίκησης βάσει διεργασιών συνοψίζεται στο Σχήµα 19. 
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Σχήµα 19: Γραφική απεικόνιση της διοίκησης βάσει διεργασιών 

 

5.2.4 Ορθολογική οργάνωση 

Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία κάθε οργανισµού είναι η κατάλληλη 

οργάνωση, µε την έννοια της κατανοµής ευθυνών και αρµοδιοτήτων καθώς και µε τη 

δηµιουργία των απαραίτητων οργάνων διοίκησης.  Με δεδοµένο ότι κάθε οργανισµός 

ο οποίος λειτουργεί έχει ήδη τη δική του τυπική ή άτυπη οργανωσιακή δοµή, οι 

απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης περιορίζονται στις απολύτως 

αναγκαίες για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της λειτουργικής εκροής- στόχου. Έτσι, οι 

απαιτήσεις για την οργάνωση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης αφορούν 

τη σαφή κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων για όλες τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτό.  

Ο καθορισµός των ευθυνών και αρµοδιοτήτων του ολοκληρωµένου συστήµατος, 

είναι ένα από τα ζητήµατα που δεν εξετάζεται στη σχετική βιβλιογραφία. Μάλιστα 

σύµφωνα µε έρευνα των Bernardo et al. (2009), δε φαίνεται να αντιµετωπίζεται µε 
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συγκεκριµένο τρόπο ούτε από τους οργανισµούς που εφαρµόζουν κάποιο 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης. Εντούτοις, για την αποτελεσµατική διοίκηση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος είναι απαραίτητο να καθορίζονται ξεκάθαρα, τόσο οι 

ευθύνες και οι αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαχείριση κάθε λειτουργικής εκροής, όσο 

και τα όρια δικαιοδοσίας καθενός εµπλεκοµένου. Για το λόγο αυτό το δοµικό 

στοιχείο ορθολογική οργάνωση αναλύεται εδώ διεξοδικά. 

Η κεντρική ευθύνη διαχείρισης του ολοκληρωµένου συστήµατος αποδίδεται στην 

ανώτατη διοίκηση η οποία φροντίζει για τη διατήρηση και εφαρµογή του µέσω της 

δέσµευσής της και της παροχής των απαραίτητων µέσων και πόρων. Η µόνη επίσηµη 

«νέα»16 θέση εργασίας που προδιαγράφεται στα πλαίσια των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης αφορά τον εκπρόσωπο διοίκησης, ο  οποίος είναι απαραιτήτως διευθυντής 

πρώτης βαθµίδας. Διασφαλίζεται µε αυτό τον τρόπο ότι οι  ενέργειες και αποφάσεις 

του δεσµεύουν ουσιαστικά όλο τον οργανισµό. Παρότι δεν απαιτείται από κανένα 

πρότυπο, σε πολλές επιχειρήσεις έχει εφαρµοστεί και η πρακτική της δηµιουργίας 

ενός µόνιµου διοικητικού οργάνου, του Συµβουλίου Διαχείρισης (δες και §5.1.1 

Διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης).  

Επιπλέον, στα πλαίσια της οργάνωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, 

απαιτείται (αν και δεν αναφέρεται ρητά σε κανένα πρότυπο) η ανάλυση των 

υφιστάµενων θέσεων εργασίας, από την οποία θα προκύψουν γραπτές περιγραφές 

θέσεων εργασίας17 (ευθύνες και αρµοδιότητες) και προδιαγραφές θέσεων εργασίας 

(απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες). Οι απαιτήσεις αυτές, µπορούν 

κάλλιστα να αποτελέσουν και τα κριτήρια για την επιλογή προσωπικού σε περίπτωση 

που ο οργανισµός προτίθεται να προβεί σε προσλήψεις.  

Απαίτηση όλων των προτύπων είναι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες να καθορίζονται 

και να γνωστοποιούνται εντός του οργανισµού (5.5.1 ISO 9001:2008, 4.4.1 ISO 

14001:2004, ISO 22000:2005). Στα πλαίσια αυτά συνιστάται η καθιέρωση επίσηµου 

οργανογράµµατος η οποία µπορεί να εξυπηρετήσει και έναν ακόµη σκοπό, την 

απαίτηση για καθιέρωση διεργασιών (ISO 9001:2008), διαδικασιών (ISO 

                                                
16 Ο όρος «νέα» τίθεται σε εισαγωγικά επειδή η θέση εργασίας αυτή είναι κατ’ουσίαν νέα (αφού δεν 
προβλεπόταν πριν την υλοποίηση κάποιου προτύπου συστήµατος διοίκησης) αλλά  όχι και τυπικά 
(αφού σε κανένα πρότυπο δεν απαιτείται ο εκπρόσωπος της διοίκησης να απασχολείται αποκλειστικά 
µε την καθιέρωση, εφαρµογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήµατος). 
17 §4.4.1 του ISO 14001: 2004 
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14001:2004) και µηχανισµών γενικά (ISO 22000:2005) εσωτερικής επικοινωνίας (δες 

και §5.2.5 Άρτια προετοιµασµένο προ σωπικό). Αυτό γιατί τα οργανογράµµατα 

αποτυπώνουν µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις σχέσεις ελέγχου- εξουσίας σε κάθε 

οργανισµό και τα επίσηµα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας (ποιος αναφέρεται σε 

ποιον). Στα πλαίσια της υλοποίησης ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ωστόσο, 

τα επίσηµα κανάλια επικοινωνίας πιθανώς να µην επαρκούν για τη διασφάλιση 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας όσον αφορά τον έλεγχο των επιλεγµένων 

λειτουργικών εκροών εξαιτίας κυρίως της διαλειτουργικής τους φύσης. Την 

απάντηση σε αυτό το πρόβληµα µπορεί να τη δώσει η διεργασιοκεντρική προσέγγιση. 

Αντιµετωπίζοντας τον οργανισµό ως σύστηµα αλληλένδετων διεργασιών (κύριων και 

υποστηρικτικών) δίνεται έµφαση στη διαλειτουργική φύση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Οι ευθύνες και οι  αρµοδιότητες για την υλοποίηση των επιµέρους 

ενεργειών αποτυπώνονται στις αντίστοιχες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, 

γεφυρώνοντας µε αυτό τον τρόπο το κενό µεταξύ διεργασιών και επίσηµου 

οργανογράµµατος.  

5.2.5 Άρτια προετοιµασµένο προσωπικό 

Ανεξάρτητα από το σύστηµα διοίκησης που εφαρµόζει κάποιος οργανισµός, η 

αποτελεσµατική λειτουργία του εξαρτάται άµεσα από τους ανθρώπους του. Κεντρική 

απαίτηση όλων των προτύπων συστηµάτων διοίκησης είναι η διασφάλιση ότι όλο το 

προσωπικό που εµπλέκεται στη διαχείριση της αντίστοιχης εκροής- στόχου έχει τις 

απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την υλοποίηση των καθηκόντων 

που του έχουν ανατεθεί. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν: 

• την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζοµένων των 

οποίων η εργασία  µπορεί να επιδράσει στον αποτελεσµατικό έλεγχο της 

λειτουργικής εκροής 

• την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κατανόηση των εργαζοµένων όσον 

αφορά τη σχετικότητα και τη σηµαντικότητα της εργασίας τους και τη 

συνδροµή τους στην επίτευξη των στόχων του συστήµατος διοίκησης. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού (δες και 

§5.2.4 Ορθολογική οργάνωση) ή µέσω της κατάρτισης και υλοποίησης των 

κατάλληλων προγραµµάτων εκπαίδευσης. Επιµέρους διαφοροποιήσεις των 

απαιτήσεων εκπαίδευσης των προτύπων σχετίζονται αφενός µε το προσωπικό στο 
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οποίο απευθύνεται η εκπαίδευση και το βαθµό στον οποίο προδιαγράφονται τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης. Για παράδειγµα το πρότυπο συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας και περιβάλλοντος δηλώνουν ότι η εκπαίδευση αφορά συγκεκριµένα το 

προσωπικό του οποίου η εργασία µπορεί να επιδράσει στις επιδόσεις ποιότητας και 

περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η εκπαίδευση σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας αφορά 

όλους τους εργαζοµένους του οργανισµού.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το προσωπικό απαιτείται να γνωρίζει τις διαδικασίες 

λειτουργίας του οργανισµού στις οποίες εµπλέκεται. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική η διεξοδική εκπαίδευση του προσωπικού σε περίπτωση µεταβολών της 

λειτουργίας του οργανισµού καθώς και σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται µη 

συµµορφώσεις (δες και §5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση δυσλειτουργιών). 

Επιπλέον των παραπάνω, όλα τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης απαιτούν την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών που λήφθηκαν (π.χ. 

εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάπτυξη, πρόσληψη) για τη διασφάλιση ότι το προσωπικό 

έχει τα απαραίτητα προσόντα και τη διατήρηση σχετικών αρχείων (γνώσεις, 

εκπαίδευση, ικανότητες και εµπειρία).  

Οι απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης ως προς την ενηµέρωση, 

αφορούν κυρίως την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας σχετικά µε θέµατα 

διαχείρισης της εκροής- στόχου. Παρότι δεν απαιτείται από όλα τα ΠΣΔ, η υιοθέτηση 

µιας λογικής αµφίδροµης επικοινωνίας (µε οποιαδήποτε δοµηµένη µεθοδολογία) 

µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της συµµετοχής του προσωπικού 

καθώς και στην άρτια προετοιµασία του. Στα πλαίσια αυτά µπορεί να λειτουργήσει 

και η καθιέρωση επίσηµου οργανογράµµατος (δες και §5.2.5 Ορθολογική οργάνωση). 

Η σηµαντικότερη ωστόσο συνεισφορά αναµένεται να προκύψει από την υιοθέτηση 

της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης, η οποία µέσω των διαδικασιών λειτουργίας 

δηµιουργεί κανάλια επικοινωνίας που διαπερνούν τα στενά διοικητικά όρια των 

λειτουργικών τµηµάτων. Έτσι, οι  υπεύθυνοι υλοποίησης µιας δραστηριότητας 

µπορούν επικοινωνούν άµεσα και αποτελεσµατικά όσον αφορά τ η διαχείριση της 

εκροής- στόχου ανεξάρτητα από το λειτουργικό τµήµα στο οποίο ανήκουν 

διοικητικά. 

Ανάλογα και µε τη σηµασία της πληροφορίας που µεταφέρεται, οι  µηχανισµοί 

επικοινωνίας του οργανισµού θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η µεταφορά της θα είναι 
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έγκαιρη και απρόσκοπτη. Δεν αρκεί συνεπώς η ύπαρξη των κατάλληλων µηχανισµών 

επικοινωνίας, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι  εργαζόµενοι αισθάνονται 

άνεση µε τη χρήση τους και βέβαια ότι η σχετική πληροφορία φθάνει αµετάβλητη 

στον τελικό αποδέκτη.  

Όσον αφορά την ολοκλήρωση των επιµέρους στοιχείων που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευση και την ενηµέρωση/ επικοινωνία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλήρης 

ολοκλήρωση δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη πρακτική σηµασία. Η ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης για παράδειγµα, δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται την εκπαίδευση όλων 

των εργαζοµένων στα ίδια ζητήµατα. Εντούτοις, η δηµιουργία µιας ενιαίας 

διαδικασίας για τον εντοπισµό των αναγκών εκπαίδευσης καθώς και την αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης κρίνεται εκτός από εφικτή  και απαραίτητη.  

Αντίστοιχα, όσον αφορά την επικοινωνία, συνηθίζεται η περιγραφή της µέσα από µία 

ενιαία διαδικασία η οποία αφορά τόσο το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό του 

οργανισµού18. Η δηµιουργία µιας ενιαίας διαδικασίας για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων επικοινωνίας, είναι θεµιτή, στο βαθµό που δεν δηµιουργεί προβλήµατα 

(όπως π.χ. κοινοποίηση απόρρητων πληροφοριών) και στο βαθµό που προβλέπει και 

επιτρέπει τη κατακόρυφη και οριζόντια ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό του 

οργανισµού. 

5.2.6 Συστηµατική τεκµηρίωση λειτουργίας 

Η συστηµατική τεκµηρίωση της λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός σταθερού πλαισίου αναφοράς τόσο για 

την οµαλή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του οργανισµού όσο και για την άσκηση 

αποτελεσµατικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις τεκµηρίωσης των προτύπων των 

συστηµάτων διοίκησης περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για την εύρυθµη 

λειτουργία του οργανισµού και ως προς το είδος και το περιεχόµενο 

περιλαµβάνουν19: 

• Την πολιτική διαχείρισης και τους στόχους του συστήµατος διοίκησης 

• Το εγχειρίδιο διαχείρισης (µόνο ISO 9001) 
                                                
18 H εξωτερική επικοινωνία προδιαγράφεται στα πλαίσια του ISO 14001 και αφορά την παροχή 
πληροφοριών σε σχέση µε την περιβαλλοντική διαχείριση σε δη µόσιους φορείς και άλλους 
εµπλεκόµενους (4.4.3 ISO 14001: 2004).  
19 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης των προτύπων συστηµάτων 
διοίκησης δες και Δερβιτσιώτης και Λαγοδήµος (2007).  
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• τις τεκµηριωµένες διαδικασίες και τα αρχεία που ορίζονται σε κάθε πρότυπο 

και  

• τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων που θεωρούνται απαραίτητα 

από τον ίδιο τον οργανισµό για τη διασφάλιση του αποτελεσµατικού 

σχεδιασµού, της υλοποίησης και του ελέγχου των διεργασιών του.  

Μια δεύτερη ο µάδα απαιτήσεων αφορά τη διαχείριση της τεκµηρίωσης του 

οργανισµού προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις ελέγχου των εγγράφων και των 

αρχείων7 του συστήµατος µέσα από τεκµηριωµένες διαδικασίες.  

Παρότι, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης δεν παρέχουν σχετικές κατευθύνσεις 

συνιστάται η υιοθέτηση ενός ιεραρχικού συστήµατος τεκµηρίωσης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης τριών επιπέδων (Σχήµα 20): 

 

Σχήµα 20: Ιεραρχικό σύστηµα τεκµηρίωσης τριών επιπέδων 

1. Εγχειρίδιο διαχείρισης. Η συνήθης πρακτική είναι να περιλαµβάνει την 

πολιτική διαχείρισης, την περιγραφή του πεδίου εφαρµογής του συστήµατος 

διοίκησης, µία σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων του οργανισµού, το 

οργανόγραµµα και την απεικόνιση των διεργασιών του οργανισµού (και των 

αλληλεπιδράσεών τους) και έναν κατάλογο παραποµπών (κατάλογος 

εγγράφων και αρχείων). Παρά το γεγονός ότι η δηµιουργία εγχειριδίου 

διαχείρισης δεν είναι απαίτηση παρά µόνο του ISO 9001, αποτελεί καλή 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης 

Διαδικασίες Λειτουργίας 

Εξειδικευµένες Οδηγίες/ 
Έντυπα Επικοινωνίας 
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πρακτική επειδή είναι µια καλή περιγραφή του συστήµατος διοίκησης η οποία 

δεν περιλαµβάνει απόρρητα δεδοµένα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

πληροφοριακούς και διαφηµιστικούς λόγους, για λόγους πιστοποίησης και για 

λόγους εκπαίδευσης προσωπικού. 

2. Διαδικασίες λειτουργίας. Αποτυπώνουν τις ενέργειες υλοποίησης των 
δραστηριοτήτων του οργανισµού παραπέµποντας (όταν απαιτείται) για 

λεπτοµέρειες υλοποίησης ενεργειών σε εξειδικευµένες οδηγίες (δες και §5.1.1  

Διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης). 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι συνήθως, οι  τεκµηριωµένες 

διαδικασίες που απαντώνται σε έναν οργανισµό αφορούν τις ελάχιστες 

απαιτούµενες των προτύπων (π.χ. έλεγχος εγγράφων και αρχείων). Δε λείπουν 

ωστόσο και οργανισµοί οι οποίοι έχουν αποτυπώσει στις διαδικασίες τους τον 

τρόπο υλοποίησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους. Επειδή οι 

διαδικασίες λειτουργίας είναι απόρρητα έγγραφα κάθε οργανισµού και 

συνεπώς δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επικοινωνιακούς λόγους, στα 

πλεονεκτήµατά τους περιλαµβάνονται η τυποποίηση των εργασιών, η 

διασφάλιση οµοιοµορφίας, συνέπειας αλλά και συνέχισης στον οργανισµό και 

η δυνατότητα χρήσης τους ως εκπαιδευτικό υλικό. Παρακάµπτεται µε αυτό 

τον τρόπο το υποκειµενικό στοιχείο στην εκτέλεση των εργασιών και 

διασφαλίζεται η συνέπεια και η οµοιοµορφία. 

3. Εξειδικευµένες οδηγίες. Καθορίζουν µεθοδολογίες καθώς και λεπτοµέρειες 

υλοποίησης επιµέρους (µη προφανών ενεργειών) και ενεργοποιούνται από τις 

αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργίας. Η µορφή τους δεν είναι κοινή και 

εξαρτάται από το περιεχόµενό τους. Συνιστάται να είναι διαθέσιµες στα 

σηµεία χρήσης. 

Έντυπα επικοινωνίας. Έγγραφα δεδοµένων τα οποία απαιτούνται για την 

υλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας. Περιλαµβάνουν συνήθως 

τυποποιηµένα έντυπα (για καταγραφή κυρίως πρωτογενούς πληροφορίας), 

αναφορές (για παρουσίαση γεγονότων), διοικητικές εντολές (για καθορισµό 

ενεργειών προς άµεση υλοποίηση).  

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της τεκµηρίωσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

ύπαρξη ενός ενιαίου εγχειριδίου δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα επιµέρους συστήµατα 

διοίκησης είναι ολοκληρωµένα. Θα µπορούσε για παράδειγµα ένας οργανισµός να 
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περιγράφει το ολοκληρωµένο σύστηµα σε ένα γενικό εγχειρίδιο συστηµάτων και να 

παραπέµπει για λεπτοµέρειες σε άλλα εξειδικευµένα εγχειρίδια διαχείρισης. Για την 

απρόσκοπτη ωστόσο λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος κρίνεται 

απαραίτητη η πλήρης ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργίας και των οδηγιών 

εργασίας. Αυτό βέβαια, σχετίζεται περισσότερο µε την ενιαία αποτύπωση του τρόπου 

ικανοποίησης των απαιτήσεων µέσω των τροποποιηµένων διεργασιών του 

οργανισµού παρά µε την ολοκλήρωση της τεκµηρίωσης (δηλ. τη συγχώνευση σε ένα 

ενιαίο έγγραφο). Όσον αφορά τα έγγραφα δεδοµένων και τα αρχεία του οργανισµού, 

συνίσταται η κατά το δυνατό αναθεώρησή τους ώστε να µπορούν να συγκεντρώσουν 

στοιχεία για τη διαχείριση κάθε λειτουργικής εκροής. Επειδή όµως, ανάλογα µε το 

είδος και το µέγεθος κάθε οργανισµού κάτι τέτοιο µπορεί να είναι περισσότερο ή 

λιγότερο εφικτό, απαραίτητη είναι κατ’  ελάχιστο η οµοιόµορφη τυποποίησή τους. 

Τέλος, όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου εγγράφων και αρχείων των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης, η ενιαία διαχείρισή τους κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ. 

5.2.7 Συνεχής έλεγχος λειτουργίας 

Απαίτηση όλων των ΠΣΔ είναι ο  συνεχής έλεγχος της λειτουργίας του οργανισµού 

για τον άµεσο εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων από την επιθυµητή κατάσταση 

λειτουργίας και την (κατά το δυνατό) αυτόµατη επαναφορά στην επιθυµητή 

κατάσταση. Ο σχετικές απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης καθορίζουν 

τρία διακριτά επίπεδα ελέγχου: 

• έλεγχος διεργασιών 

• εσωτερικές επιθεωρήσεις 

• διοικητική ανασκόπηση 

Έλεγχος διεργασιών 

Ο έλεγχος διεργασιών είναι το κατώτερο επίπεδο ελέγχου των απαιτήσεων των ΠΣΔ 

και αφορά τις διεργασίες εκείνες που είναι κρίσιµες για τον αποτελεσµατικό έλεγχο 

της επιλεγµένης λειτουργικής εκροής. Ο έλεγχος των διεργασιών αυτών 

πραγµατοποιείται σε σχέση µε τ ις λειτουργικές τους προδιαγραφές (δες και §5.2.2 

Διοίκηση µε στόχους) και επιτυγχάνεται µέσω του σχεδιασµού τους υπό µορφή 
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κλειστού βρόγχου. Προϋπόθεση για την εφαρµογή ελέγχου είναι η αξιοπιστία όλων 

των µετρήσεων του µετρητή (§7.6 ISO 9001 και 4.5.1 ISO 14001)20.  

Οι απαιτήσεις ελέγχου των διεργασιών διαφέρουν από πρότυπο σε πρότυπο και 

συνεπώς, η έννοια της ολοκλήρωσής τους µπορεί να βρει εφαρµογή µόνο µέσω της 

ενσωµάτωσής τους στις δραστηριότητες του οργανισµού. Αποτελεί συνεπώς 

αντικείµενο του σχεδιασµού των αντίστοιχων διεργασιών, η πρόβλεψη για δείκτες 

επίδοσης και για τον τρόπο µέτρησής τους. Θα πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές, ότι 

κάτι τέτοιο ενώ µπορεί να αντιµετωπιστεί µεµονωµένα για κάθε πρότυπο συστήµατος 

διοίκησης, δεν κρίνεται σκόπιµο, αφενός γιατί στην πιο απλή θεώρησή τους πτυχές 

των επιµέρους εργασιών θα σχετίζονται τόσο µε τη διοίκηση ποιότητας, όσο και µε 

την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.   

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν το ενδιάµεσο επίπεδο της ιεραρχίας ελέγχου 

και αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριµένα, µέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων επιβεβαιώνεται η 

καταλληλότητα καθώς και η ορθή εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας του 

οργανισµού. Η για οποιαδήποτε αιτία µη εφαρµογή των διαδικασιών αποτελεί 

δυσλειτουργία και αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης (δες και §5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση δυσλειτουργιών). 

Οι απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης αφορούν τον τρόπο 

(αντικειµενικότητα, αµεροληψία) και τη συχνότητα (ανάλογα µε την κρισιµότητα 

κάθε δραστηριότητας) διενέργειας των εσωτερικών επιθεωρήσεων21. Μάλιστα, οι 

απαιτήσεις αυτές είναι τόσο ό µοιες µεταξύ τους που οι  διεργασίες εσωτερικής 

επιθεώρησης είναι από τις πρώτα στοιχεία των συστηµάτων διοίκησης που 

συνδυάζονται. Αποτελεί καλή πρακτική για τη διενέργειά τους να χρησιµοποιούνται  

οι κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 19011: 2002 (IOS, 2002). 

 

                                                
20 Για την αξιοπιστία των µετρήσεων δες και Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007) 
21 Για περισσότερες πληροφορίες δες και Δερβιτσιώτης και Λαγοδήµος (2007) 
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Διοικητική ανασκόπηση 

Η διοικητική ανασκόπηση αποτελεί το κορυφαίο επίπεδο της ιεραρχίας ελέγχου των 

ΠΣΔ. Αντικείµενο της διοικητικής ανασκόπησης είναι η επιβεβαίωση της 

καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του όλου συστήµατος9 

διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης καθορίζουν τα 

ελάχιστα θέµατα που πρέπει να ανασκοπηθούν (όπως αποτελέσµατα των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων, στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των στόχων και των διορθωτικών 

ενεργειών κ.α.) αλλά και τις εκροές της διοικητικής ανασκόπησης (αποφάσεις και 

ενέργειες που σχετίζονται µε τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος διοίκησης. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε κανένα πρότυπο συστήµατος διοίκησης δεν απαιτείται 

η διοικητική ανασκόπηση να αποτελεί µια διαφορετική από τις υφιστάµενες 

συνεδριάσεις του οργανισµού. Πρόθεση των προτύπων, είναι η διασφάλιση ότι 

ανασκοπούνται ζητήµατα σχετικά µε τον έλεγχο της εκάστοτε λειτουργικής εκροής. 

Αποτελεί συνήθη πρακτική, τα ζητήµατα αυτά να ανασκοπούνται στα πλαίσια του 

ετήσιου απολογισµού του οργανισµού, ως θεµατικές ενότητες οι  οποίες 

ανασκοπούνται µε διευρυµένη σύνθεση (συµµετοχή του υπεύθυνου διοίκησης 

ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντιπροσωπείας εργαζοµένων κ.λπ.). Έτσι 

γίνεται σαφές ότι τόσο η τεκµηρίωση όσο και η διενέργεια των διοικητικών 

ανασκοπήσεων οφείλει να είναι ενιαία, καθώς δίνουν στην ανώτατη διοίκηση του 

οργανισµού µια συνολική εικόνα για τις επιδόσεις του οργανισµού. Τέλος, η 

συνολική αυτή εικόνα που µπορεί να προκύψει από µια ενιαία διοικητική 

ανασκόπηση µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη θέσπιση α ντικρουόµενων 

στόχων (δες και §5.2.2 Διοίκηση µε στόχους). 

5.2.8 Αποτελεσµατική αντιµετώπιση δυσλειτουργιών 

Μείζον θέµα για κάθε σύστηµα διοίκησης είναι ο  έγκαιρος εντοπισµός και η 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των όποιων δυσλειτουργιών. Γενικά, µπορούµε να 

διακρίνουµε δύο κατηγορίες δυσλειτουργιών: 

• τα έκτακτα περιστατικά 

• τις αποκλίσεις από την ελεγχόµενη λειτουργία 

Γενικά, ως έκτακτα περιστατικά ορίζονται τα πιθανά προβλήµατα µε σηµαντικές 

συνέπειες που απαιτούν άµεση αντιµετώπιση. Απαίτηση όλων των προτύπων 
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συστηµάτων διοίκησης αποτελεί η δηµιουργία σχεδίων έκτακτων περιστατικών. Για 

παράδειγµα το ISO 9001 προβλέπει σχέδιο απόσυρσης προϊόντων για προβληµατικά 

προϊόντα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

καταναλωτή. Αντίστοιχα το ISO 14001 προβλέπει το σχεδιασµό σχεδίων έκτακτων 

περιστατικών για πιθανούς κινδύνους και ατυχήµατα που µπορεί να έχουν 

σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Ως αποκλίσεις από την ελεγχόµενη λειτουργία χαρακτηρίζονται οι δυσλειτουργίες µε 

µικρότερης έκτασης συνέπειες, όπως για παράδειγµα µια βλάβη του µηχανολογικού 

εξοπλισµού ή ο έγκαιρος εντοπισµός µη συµµορφούµενου προϊόντος. 

Ανάλογα µε το είδος της δυσλειτουργίας, αµέσως µετά τον εντοπισµό της τίθεται σε 

εφαρµογή ο αντίστοιχος µηχανισµός αντιµετώπισης (Σχήµα 21): 

• σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών  

• αντιµετώπιση αποκλίσεων 

 

Σχήµα 21: Λογικό διάγραµµα της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης δυσλειτουργιών 

Η αντιµετώπιση αποκλίσεων περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ενεργειών µε σκοπό την 

επαναφορά της ελεγχόµενης λειτουργίας (Σχήµα 22):  

• άρσης συνεπειών (άµεση αποκατάσταση των συνεπειών) 
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• διορθωτικές ενέργειες (εντοπισµός και επιδιόρθωση του αιτίου του 

προβλήµατος)  

Οι διορθωτικές ενέργειες που υλοποιούνται πρέπει να είναι ανάλογες µε το 

γενεσιουργό αίτιο του προβλήµατος. Έτσι µπορεί να περιλαµβάνουν22: 

• εκπαίδευση και ενηµέρωση εργαζοµένων για εντοπισµένες µη συµµορφώσεις 

(οφείλονται σε κακή εφαρµογή των απαιτήσεων του συστήµατος διοίκησης) 

• υλοποίηση προγραµµάτων βελτίωσης (για την αντιµετώπιση ενδογενών 

προβληµάτων του συστήµατος διοίκησης) 

Μια τελευταία επισήµανση, σχεδόν όλα τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης 

αναγνωρίζουν ως πρόβληµα όχι µόνο την καθαυτή εκδήλωση µιας δυσλειτουργίας 

αλλά και τη διαπίστωση κινδύνου εµφάνισής της. Με τον εντοπισµό κάποιου 

κινδύνου εκδήλωσης δυσλειτουργίας απαιτείται η άµεση λήψη προληπτικών µέτρων 

(ώστε να µην εκδηλωθεί).  

 

Σχήµα 22: Λογικό διάγραµµα της αντιµετώπισης αποκλίσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Για περισσότερες πληροφορίες, δες και Δερβιτσιώτης & Λαγοδήµος (2007) 
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5.3 Σύγκριση προτεινόµενης προσέγγισης µε τις υφιστάµενες 

προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας 

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά, οι  υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης δεν αντιµετωπίζουν συστηµατικά το ζήτηµα της ένταξης και 

εµπέδωσης των απαιτήσεων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, στο 

βαθµό που στηρίζονται σε αυτή, χαρακτηρίζονται επίσης από τις εγγενείς αδυναµίες 

της αναµόρφωσης προτύπων (και όσον αφορά τη διαχείριση των γενικευµένων 

απαιτήσεων, αλλά κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των εξειδικευµένων). 

Αποτυγχάνουν συνεπώς συνολικά να εγγυηθούν τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και συνθήκες του 

οργανισµού. Στον Πίνακα 20, παρουσιάζεται η σύγκριση της προτεινόµενης 

προσέγγισης ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µε την ενοποιηµένη διαδικασία 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που προέκυψε από την ανάλυση και 

οµαδοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφίας (δες και 

§4.2.3 Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης). Στην πρώτη 

στήλη αναγράφονται τα στάδια και οι  επιµέρους ενέργειες της προσέγγισης 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας. Για τη σύγκριση της ενοποιηµένης µε την προτεινόµενη 

διαδικασία υλοποίησης/ εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

χρησιµοποιείται πενταβάθµια σχετική κλίµακα (δεύτερη στήλη). Τέλος, στην τρίτη 

στήλη, αναγράφονται οι  σχετικές ενέργειες της ενοποιηµένης διαδικασίας 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης για κάθε ενέργεια της προτεινόµενης 

διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  
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Πίνακας 20: Σύγκριση της προτεινόµενης διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων 
διοίκησης µε τις υφιστάµενες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (όπως 
αποτυπώνονται στην ενοποιηµένη διαδικασία της §4.2.3)  

Νέα προσέγγιση  
ολοκλήρωσης 
συστηµάτων διοίκησης 

Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 
διοίκησης (§4.2.3) 

Προτεινόµενες ενέργειες 
(§5.1.1) 

Βαθµός ανάπτυξης 
ενέργειας (1-5)* 

Αντίστοιχες ενέργειες (στάδιο) 
(§4.2.3) 

Σχεδιασµός   

Αναγνώριση διεργασιών 2 

• Ανάλυση αποκλίσεων 
(Προκαταρκτικές Ενέργειες) 

• Καταγραφή, απεικόνιση και 
σχεδιασµός διεργασιών 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Ανάλυση διεργασιών 3 

• Καταγραφή, απεικόνιση και 
σχεδιασµός διεργασιών 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Τροποποίηση διεργασιών 2 

• Καταγραφή, απεικόνιση και 
σχεδιασµός διεργασιών 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης)  

• Ευθυγράµµιση χρήσης 
πόρων (Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Προετοιµασία εγκατάστασης   

Αρχική τεκµηρίωση 3 

• Ανάπτυξη τεκµηρίωσης 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Προµήθεια εξοπλισµού 1  

Εγκατάσταση   

Δηµιουργία αρχείων 3 

• Ανάπτυξη τεκµηρίωσης 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Εγκατάσταση εξοπλισµού 1   

Εκπαίδευση προσωπικού 4 

• Ενηµέρωση και εκπαίδευση 
εργαζοµένων 
(Προκαταρκτικές Ενέργειες)  

• Εκπαίδευση εργαζοµένων 
(Υλοποίηση) 
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Νέα προσέγγιση  
ολοκλήρωσης 
συστηµάτων διοίκησης 

Ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 
διοίκησης (§4.2.3) 

Προτεινόµενες ενέργειες 
(§5.1.1) 

Βαθµός ανάπτυξης 
ενέργειας (1-5)* 

Αντίστοιχες ενέργειες (στάδιο) 
(§4.2.3) 

Ολοκλήρωση τεκµηρίωσης 3 

• Ανάπτυξη τεκµηρίωσης 
(Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Ορισµός οργάνων 2 

• Ευθυγράµµιση χρήσης 
πόρων (Σχεδιασµός 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης) 

Πιλοτική λειτουργία   

Ενεργοποίηση διεργασιών 2 • Ενεργοποίηση νέου 
συστήµατος (Υλοποίηση)  

Συστηµατική 
παρακολούθηση  4 

• Εσωτερική επιθεώρηση 
(Μέτρηση και συνεχής 
βελτίωση)  

• Παρακολούθηση και 
µέτρηση διεργασιών 
(Μέτρηση και συνεχής 
βελτίωση) 

Βελτιστοποίηση 4 

• Υλοποίηση διορθωτικών και 
προληπτικών ενεργειών 
(Μέτρηση και συνεχής 
βελτίωση) 

*Η χρησιµοποιούµενη κλίµακα αντιστοιχεί στις ακόλουθες σχέσεις της σχετικής 
βιβλιογραφίας (ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης) µε τις ενέργειες της προτεινόµενης 
προσέγγισης 1: Δεν αναφέρεται, 2: Απλή αναφορά, 3: Αναλύεται σε µικρό βαθ µό, 4: 
Αναλύεται σε µεγάλο βαθµό, και 5: Ταύτιση µε την προτεινόµενη προσέγγιση. 

 

Στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται συχνά λόγος για αναγνώριση, καταγραφή και 

απεικόνιση των διεργασιών του οργανισµού πιθανώς επειδή η ενέργεια αυτή αποτελεί 

απαίτηση του ISO 9001:2000 (βλ. ενδεικτικά Pun & Hui, 2002; Mackau, 2003; 

Nikonov, 2006). Εντούτοις, ως ενέργεια, σπανίως αναλύεται περαιτέρω. Εξαίρεση 

αποτελεί το ερευνητικό έργο του Holdsworth (2003), ο  οποίος στα πλαίσια της 

αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης του οργανισµού κάνει λόγο για συλλογή 

στοιχείων σχετικά µε τις διεργασίες του οργανισµού, τις υφιστάµενες προδιαγραφές 

και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται.  

Αντιθέτως, στην προτεινόµενη προσέγγιση, η ενέργεια της αναγνώρισης των 

διεργασιών του οργανισµού είναι σαφώς προδιαγεγραµµένη και αφορά την 

αποτύπωση των δραστηριοτήτων του οργανισµού σε διεργασίες κύριες, διοικητικές 
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και υποστηρικτικές. Η ενέργεια αυτή σύµφωνα µε την προτεινόµενη προσέγγιση 

ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των υφιστάµενων προδιαγραφών, των κύριων 

πληροφοριών (εισόδου- εξόδου), του σχετικού µε την εκροή- στόχο εξοπλισµού, των 

επιµέρους ενεργειών υλοποίησης και των σχετικών ευθυνών και αρµοδιοτήτων για 

κάθε υφιστάµενη διεργασία. 

Η ανάλυση των διεργασιών του οργανισµού, ως επιµέρους ενέργεια του σταδίου του 

σχεδιασµού της προτεινόµενης προσέγγισης ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, 

αντιµετωπίζεται σε κάποιο βαθµό στα πλαίσια της ενοποιηµένης διαδικασίας 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Holdsworth, 2003; Badreddine 

et al., 2009) µέσω της ενέργειας «καταγραφή, απεικόνιση και σχεδιασµός 

διεργασιών» (σχεδιασµός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης). Εντούτοις, δεν θα 

πρέπει να παραγνωριστεί ότι η ενέργεια αυτή προϋποθέτει την αναγνώριση των 

διεργασιών του οργανισµού, ενέργεια που, όπως προαναφέρθηκε, δεν αναλύεται στα 

πλαίσια της σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι στα πλαίσια 

της προτεινόµενης προσέγγισης η ενέργεια αυτή αφορά τον εντοπισµό όλων των 

απαιτήσεων που µπορούν να βρουν εφαρµογή σε κάθε διεργασία του οργανισµού 

(ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται ρητά σε κάποιο πρότυπο συστήµατος διοίκησης). 

Έτσι για παράδειγµα, οι απαιτήσεις επάρκειας προσωπικού βρίσκουν εφαρµογή εκτός 

από τη διεργασία της εκπαίδευσης και στη διεργασία της στελέχωσης του 

οργανισµού. Παράλληλα, στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης δίνονται 

σχετικές κατευθύνσεις και για τον εντοπισµό των εφαρµοστέων νοµοθετικών, 

κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων.  

Ο σχεδιασµός των διεργασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

αναφέρεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic & 

Willborn, 1998c; Mackau, 2003) και αποτυπώνεται στην ενοποιηµένη διαδικασία 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης στα πλαίσια της καταγραφής, απεικόνισης και 

σχεδιασµού διεργασιών. Εντούτοις, η ενέργεια αυτή, δεν αναλύεται στη σχετική 

βιβλιογραφία. Ακόµα και στις σπάνιες εκείνες βιβλιογραφικές αναφορές όπου 

αναφέρεται ο  διεργασιοκεντρικός σχεδιασµός του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης (Asif et al., 2009), δεν αναλύεται περισσότερο µε αποτέλεσµα να µην είναι 

κατανοητός ο  τρόπος µε τον οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις στις διεργασίες. Στην 

προτεινόµενη προσέγγιση ο ρόλος της διεργασίας είναι δισυπόστατος:  
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• Αφενός αντιµετωπίζει µε αποτελεσµατικό τρόπο τις απαιτήσεις, συνδέοντάς 

τες ουσιαστικά µε τις δραστηριότητες του οργανισµού, και 

• Αφετέρου δίνει στον οργανισµό το διαλειτουργικό χαρακτήρα που επιτρέπει 

το συντονισµό µεταξύ της υπάρχουσας οργανωσιακής δοµής, των 

λειτουργικών τµηµάτων και των δραστηριοτήτων του. 

Έτσι, στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης, οι  διεργασίες σχεδιάζονται και 

ανασχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούνται οι  επιλεχθείσες απαιτήσεις. Οι 

λεπτοµέρειες υλοποίησης και ελέγχου των διεργασιών αποτυπώνονται στις 

διαδικασίες λειτουργίας και τις εξειδικευµένες οδηγίες εργασίας. Η ενέργεια τ ης 

τροποποίησης των διεργασιών του οργανισµού αφορά τον καθορισµό όλων των 

επιµέρους στοιχείων για κάθε υφιστάµενη ή νέα διεργασία του οργανισµού. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης, µε το πέρας της 

τροποποίησης των διεργασιών του οργανισµού, έχουν προσδιοριστεί οι  απαιτήσεις 

τεκµηρίωσης, εξοπλισµού και πόρων, καθώς και οι  ευθύνες και οι  αρµοδιότητες για 

την υλοποίηση κάθε διεργασίας του οργανισµού. Οι επιµέρους ενέργειες της 

τροποποίησης των διεργασιών (καθορισµός απαιτήσεων τεκµηρίωσης, εξοπλισµού 

και πόρων, ενεργειών υλοποίησης καθώς και ευθυνών και αρµοδιοτήτων για κάθε 

διεργασία) σε αντίθεση µε την προτεινόµενη προσέγγιση, δεν περιλαµβάνονται στη 

σχετική βιβλιογραφία. Με αυτό τον τρόπο, στα πλαίσια της ενοποιηµένης 

διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, δηµιουργείται κενό µεταξύ της 

ανάλυσης αποκλίσεων (προκαταρκτικές ενέργειες) και του σταδίου του σχεδιασµού 

του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, καθώς από τη µία δεν είναι εµφανής η 

συνέχεια των απαιτούµενων ενεργειών και αφετέρου δεν αναλύονται κρίσιµες για την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης ενέργειες, όπως ο  καθορισµός ευθυνών και 

αρµοδιοτήτων. 

Οι επιµέρους ενέργειες των σταδίων της προετοιµασίας της εγκατάστασης και της 

εγκατάστασης του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης της προτεινόµενης 

προσέγγισης, αφορούν συνολικά το στάδιο του σχεδιασµού του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης στην ενοποιηµένη διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, οι ενέργειες 

της αρχικής τεκµηρίωσης (στάδιο της προετοιµασίας της εγκατάστασης), της 

δηµιουργίας αρχείων και της ολοκλήρωσης της τεκµηρίωσης (στάδιο εγκατάστασης) 

της προτεινόµενης προσέγγισης, αντιµετωπίζονται σε κάποιο βαθµό µέσω της 

ενέργειας της ανάπτυξης τεκµηρίωσης στην ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης. 
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Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί ότι η σταδιακή αντιµετώπιση της ανάπτυξης της 

τεκµηρίωσης η οποία συνιστάται στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης καθιστά τις επιµέρους ενέργειες άµεσα 

πραγµατοποιήσιµες. Για παράδειγµα, δεν θα ήταν δυνατή η δηµιουργία των 

απαιτούµενων για το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης αρχείων, αν δεν έχουν ήδη 

δηµιουργηθεί τα έντυπα και τα έγγραφα που θα περιλαµβάνονται σε αυτά. Επιπλέον, 

σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες βιβλιογραφικά προσεγγίσεις, ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης στην ανάπτυξη των διαδικασιών 

λειτουργίας, καθώς αποτυπώνουν τον τρόπο υλοποίησης των διεργασιών του 

οργανισµού. Τέλος, ο  λόγος για τον οποίο στην προτεινόµενη προσέγγιση 

διαχωρίζεται η ανάπτυξη των εξειδικευµένων οδηγιών εργασίας (στάδιο 

εγκατάστασης) από την ανάπτυξη της υπόλοιπης απαιτούµενης τεκµηρίωσης (στάδιο 

προετοιµασίας της εγκατάστασης) είναι ότι για την ανάπτυξη των εξειδικευµένων 

οδηγιών εργασίας απαιτείται η συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού, το οποίο θα 

πρέπει να έχει πρώτα εκπαιδευθεί στις νέες διαδικασίες λειτουργίας του οργανισµού 

(στάδιο εγκατάστασης).  

Όσον αφορά τις επιµέρους ενέργειες της προµήθειας (στάδιο προετοιµασίας 

εγκατάστασης) και εγκατάστασης του νέου εξοπλισµού (στάδιο εγκατάστασης) που 

περιλαµβάνονται στην προτεινόµενη προσέγγιση, αυτές δεν περιλαµβάνονται στην 

ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης. Ως ενέργειες θα 

µπορούσαν να αφορούν την ευθυγράµµιση χρήσης πόρων στα πλαίσια της 

ενοποιηµένης διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ωστόσο εκτός από 

µια έµµεση αναφορά των Karapetrovic & Willborn (1998c) στην απόκτηση και 

αξιοποίηση των απαιτούµενων για το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης πόρων, οι 

ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.  

Τέλος, ό σον αφορά την ενέργεια του καθορισµού οργάνων διοίκησης για το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται σε κάποιο 

βαθµό (όσον αφορά τον καθορισµό εκπροσώπου διοίκησης τουλάχιστον) µέσω της 

ενέργειας της ευθυγράµµισης χρήσης πόρων στα πλαίσια της ενοποιηµένης 

διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

Το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης το 

οποίο αφορά (στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης) τη σταδιακή 
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ενεργοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του (αντίστοιχο στάδιο της υλοποίησης 

στην ενοποιηµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης) δεν αναλύεται 

στη σχετική βιβλιογραφία. Εντούτοις, υπονοείται καθώς ερευνητές όπως οι  Pun & 

Hui (2002) αναφέρουν ότι θα πρέπει να προγραµµατιστούν οι  επιµέρους ενέργειές 

του, ενώ παράλληλα ο  Holdsworth (2003) συνιστά να δοθεί ικανός χρόνος ώστε η 

µετάβαση στο νέο σύστηµα διοίκησης να είναι σταδιακή. Επιπλέον, θα πρέπει να 

θεωρηθούν αναγκαστικά κάποιες ενέργειες ενεργοποίησης, καθώς οι  επακόλουθες 

ενέργειες του σταδίου της µέτρησης και συνεχούς βελτίωσης της ενοποιηµένης 

διαδικασίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, προϋποθέτουν αν µη τι άλλο 

κάποιο είδος πιλοτικής λειτουργίας. Σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες προσεγγίσεις της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, η προτεινόµενη προσέγγιση προβλέπει τη 

σταδιακή ενεργοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας µε παράλληλη συστηµατική 

παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

(στάδιο πιλοτικής λειτουργίας). Έτσι, στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης οι 

ενέργειες της µέτρησης και συνεχούς βελτίωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, δεν αποτελούν διακριτό στάδιο (όπως στην ενοποιηµένη διαδικασία), 

αλλά τµήµα του σταδίου της πιλοτικής λειτουργίας που εγγυάται τον έγκαιρο 

εντοπισµό ενδεχόµενων προβληµάτων. Με αυτό τον τρόπο, οι  πιθανές συνέπειες 

περιορίζονται σε µικρό τµήµα του οργανισµού κάθε φορά επιτρέποντας την 

απρόσκοπτη επιδιόρθωσή τους. 

Παράλληλα, σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες, η προτεινόµενη προσέγγιση 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης απαντά αποφασιστικά και στα εξής επιµέρους 

ζητήµατα της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης: 

1. ένταξη και εµπέδωση απαιτήσεων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες 

2. διαδικασία υλοποίησης 

3. κάµψη αντίστασης εργαζοµένων 

4. κοινές/ γενικευµένες απαιτήσεις προτύπων 

5. εξειδικευµένες απαιτήσεις προτύπων 

6. υιοθέτηση νέων προτύπων, απαιτήσεων, φιλοσοφιών διοίκησης. 

Όσον αφορά την ένταξη και την εµπέδωση των απαιτήσεων (γενικευµένων και 

εξειδικευµένων) στις επιχειρησιακές δραστηριότητες η σχετική βιβλιογραφία δεν 

είναι σαφής. Συχνά, στα πλαίσια των διαδικασιών ολοκλήρωσης συστηµάτων 
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διοίκησης γίνεται λόγος για ένταξη των απαιτήσεων σε διεργασίες (Karapetrovic & 

Willborn, 1998c) αλλά δεν εξηγείται περαιτέρω. Ακόµα και στις σπάνιες εκείνες 

βιβλιογραφικές αναφορές όπου αναφέρεται ο  διεργασιοκεντρικός σχεδιασµός του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (Asif et al., 2009), δεν αναλύεται 

περισσότερο µε αποτέλεσµα να µην είναι κατανοητός ο  τρόπος µε τον οποίο 

εντάσσονται οι απαιτήσεις στις διεργασίες. Στην προτεινόµενη προσέγγιση, ο τρόπος 

µε τον οποίο εντάσσονται οι  απαιτήσεις στις επιχειρησιακές δραστηριότητες είναι 

ξεκάθαρος (στάδιο σχεδιασµού): 

• αρχικά αναγνωρίζονται ο ι διεργασίες του οργανισµού και καταγράφονται οι 

υφιστάµενες προδιαγραφές 

• στη συνέχεια διενεργείται ανάλυση αποκλίσεων σε σχέση µε τις απαιτήσεις 

που αφορούν κάθε διεργασία 

• τέλος, σχεδιάζονται και ανασχεδιάζονται οι  διεργασίες του οργανισµού σε 

µορφή κλειστού βρόγχου ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο αναλυτικές κατά περίσταση. Ένα 

από τα βασικά µειονεκτήµατα των περισσότερων είναι ότι συγχέουν τις καθαυτό 

ενέργειες υλοποίησης µε τη διοίκηση της διαδικασίας υλοποίησης (βλ. ενδεικτικά 

Aboulnaga, 1998; Karapetrovic & Willborn, 1998a; Scipioni et al., 2001; Pun & Hui, 

2002; Holdsworth, 2003; Mackau, 2003; Freshner & Engelhardt, 2004; Labodova, 

2004; Zutshi & Sohal, 2005; Zeng et al., 2007; Asif et al., 2009). Έτσι για 

παράδειγµα, περιλαµβάνουν απαραιτήτως το στάδιο διασφάλιση της δέσµευσης της 

διοίκησης. Στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης ενέργειες όπως η διασφάλιση 

της δέσµευσης της διοίκησης, η δηµιουργία συντονιστικής επιτροπής, η δηµιουργία 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης κ.λπ. διαχωρίζονται σαφώς από τη διαδικασία 

υλοποίησης/ εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και αφορούν τη 

διοίκησή της (δες και §5.1.2 Διοίκηση της διαδικασίας υλοποίησης/ εφαρµογής 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης). 

Επιπλέον, στα πλαίσια της προτεινόµενης προσέγγισης οι ενέργειες της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης διαχωρίζονται λογικά σε επιµέρους στάδια µε σαφές 

περιεχόµενο. Έτσι, για παράδειγµα, οι ενέργειες της µέτρησης, παρακολούθησης και 

συνεχούς βελτίωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, δεν αποτελούν 



 218 

διακριτό στάδιο αλλά εντάσσονται στο στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας. 

Παράλληλα, αντιµετωπίζονται σταδιακά τα επιµέρους ζητήµατα της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης, όπως για παράδειγµα η συγγραφή της τεκµηρίωσης του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 

στη συγγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, καθώς αποτυπώνουν τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιούνται οι  επιµέρους 

εργασίες σύµφωνα µε τις επιλεχθείσες απαιτήσεις (στάδιο προετοιµασίας της 

εγκατάστασης). Η συγγραφή της τεκµηρίωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης ολοκληρώνεται στο στάδιο της εγκατάστασης, µε τη συγγραφή των 

εξειδικευµένων οδηγιών εργασίας. Κρίσιµη σε αυτό το στάδιο είναι η εκπαίδευση 

των εργαζοµένων στη λογική και τις διαδικασίες λειτουργίας του νέου συστήµατος, 

ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν ενεργά τη συγγραφή των εξειδικευµένων οδηγιών 

εργασίας. Τέλος, στο στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας, ενεργοποιούνται σταδιακά οι 

διαδικασίες λειτουργίας, οι  αντίστοιχες οδηγίες εργασίας, τα έντυπα και τα αρχεία, 

ακολουθώντας το διάγραµµα ροής των δραστηριοτήτων του οργανισµού. Για κάθε 

οµάδα δραστηριοτήτων, ενεργοποιούνται παράλληλα οι  αντίστοιχοι µηχανισµοί 

µέτρησης και παρακολούθησης, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τον έγκαιρο 

εντοπισµό ενδεχόµενων σφαλµάτων και αστοχιών. Τα πιθανά προβλήµατα 

αντιµετωπίζονται άµεσα και αποτελεσµατικά πριν την ενεργοποίηση της επόµενης 

οµάδας δραστηριοτήτων, περιορίζοντας µε αυτό τον τ ρόπο τις επιπτώσεις τους σε 

µικρά τµήµατα του οργανισµού. Διασφαλίζεται µε αυτό τον τρόπο η δυνατότητα 

απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του οργανισµού κατά την ενεργοποίηση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης.  

Όπως είναι λογικό, κάθε επιχειρούµενη αλλαγή σε έναν οργανισµό, πόσο µάλλον η 

αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του είναι πιθανό να δηµιουργήσει διαφωνίες 

και ενστάσεις από την πλευρά των εργαζοµένων. Το ζήτηµα της διασφάλισης της 

υποστήριξης και της εµπλοκής των εργαζοµένων έχει ήδη απασχολήσει τη 

βιβλιογραφία της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Wilkinson & 

Dale, 2002; Zutshi & Sohal, 2004) και για την αντιµετώπισή του συνίσταται η 

εκπαίδευση (βλ. ενδεικτικά Mackau, 2003; Zutshi & Sohal, 2005) και η εµπλοκή των 

εργαζοµένων (Pojasek, 2006) στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Στην προσέγγιση 

που προτείνεται, συνίσταται η σταδιακά αυξανόµενη συµµετοχή των εργαζοµένων σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, για δύο κυρίως λόγους: 
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• αφενός γιατί αναγνωρίζεται ότι η συνεισφορά των εργαζοµένων µπορεί να 

αποδειχτεί πολύτιµη σε κάθε στάδιο, και 

• αφετέρου επειδή µέσα από τη συµµετοχή των εργαζοµένων βελτιώνεται η 

στάση και αυξάνεται η δέσµευσή τους στον νέο τρόπο λειτουργίας.   

Το ζήτηµα τις διαχείρισης των κοινών/ γενικευµένων απαιτήσεων των προτύπων 

αντιµετωπίζεται στη βιβλιογραφία (§4.1.3 Υφιστάµενες προσεγγίσεις της 

αναµόρφωσης προτύπων) µέσω της αντιστοίχησης (βλ. ενδεικτικά Pun & Hui, 2002) 

ή/και της ένταξης τους σε στοιχεία όπως πολιτική, στόχοι, συνεχής βελτίωση κ.α. (βλ. 

ενδεικτικά Rocha et al., 2007) στα πλαίσια της αναµόρφωσης προτύπων. Τα στοιχεία 

αυτά ενώ προσφέρονται για την ο µαδοποίηση των γενικευµένων απαιτήσεων, το 

περισσότερο που µπορούν να παρέχουν είναι οµογενείς (και µάλιστα όχι πάντα) προς 

υλοποίηση ο µάδες απαιτήσεων. Οι επιµέρους διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

γενικευµένων απαιτήσεων συχνά αγνοούνται ή στην καλύτερη των περιπτώσεων 

αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της ευρύτερης απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό 

που έλειπε µακράν από τη βιβλιογραφία ήταν µια έννοια η οποία να µπορεί να 

συνδέσει τις γενικευµένες απαιτήσεις µε το ήδη υπάρχον επίσηµο ή µη σύστηµα 

διοίκησης του οργανισµού. Η έννοια αυτή, είναι η έννοια της διεργασίας, αφού 

σύµφωνα µε την προτεινόµενη προσέγγιση, οι  γενικευµένες απαιτήσεις των 

προτύπων προδιαγράφουν τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες του 

οργανισµού. Παράλληλα, µε την εισαγωγή των δοµικών στοιχείων των Δερβιτσιώτης 

& Λαγοδήµος (2007) για τη δηµιουργία υπο- προτύπου µε αντικείµενο την εισαγωγή 

συστηµικών κανόνων στη διοίκηση του οργανισµού, δίνεται οριστική απάντηση στο 

ζήτηµα της διαχείρισης των γενικευµένων απαιτήσεων των προτύπων. Ήδη από τις 

ονοµασίες τους, τα δοµικά στοιχεία παραπέµπουν ευθέως στα συγκεκριµένα 

αντικείµενα της διοίκησης του οργανισµού που αφορούν. Το δοµικό στοιχείο 

ορθολογική οργάνωση για παράδειγµα καθιστά άµεσα εµφανές ότι οι  ευθύνες και οι 

αρµοδιότητες για τη διαχείριση κάθε λειτουργικής εκροής δεν µπορεί παρά να 

αφορούν την ίδια την οργάνωση του οργανισµού. Με τη στενή έννοια τους τα δοµικά 

στοιχεία έχουν ως αντικείµενο τη συστηµατοποίηση της δοµής που θα επιτρέψει τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο της επιλεχθείσας λειτουργικής εκροής. Με την ευρύτερη 

έννοια όµως αυτό είναι το λιγότερο που µπορούν να κάνουν. Στην πραγµατικότητα τα 

δοµικά στοιχεία είναι πολυδύναµες οντότητες οι  οποίες µπορούν να επιτρέψουν τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο οποιασδήποτε λειτουργικής εκροής (είτε περιγράφεται από 
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κάποιο πρότυπο είτε όχι) και οποιασδήποτε έκφανσης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Από τη στιγµή για παράδειγµα που θα µπει σε εφαρµογή ο 

µηχανισµός συνεχούς ελέγχου λειτουργίας µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί (µε 

κάποιες µετατροπές ίσως) και για τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση του οργανισµού. 

Το δοµικό στοιχείο διοίκηση µε στόχους, µπορεί θαυµάσια να συµπεριλάβει τον 

ετήσιο προγραµµατισµό του οργανισµού. Συνεπώς, µε την έννοια των δοµικών 

στοιχείων, εισάγονται συστηµικοί κανόνες στη λειτουργία του οργανισµού, οι οποίοι 

µπορούν να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση.  

Η διαχείριση των  εξειδικευµένων απαιτήσεων  αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για 

την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Στα πλαίσια της αναµόρφωσης προτύπων 

οι απαιτήσεις αυτές ο µαδοποιούνται σε στοιχεία όπως έλεγχος λειτουργίας (βλ. 

ενδεικτικά Zeng et al., 2007) ή διεργασίες (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 2003) µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανοµοιογενών ο µάδων, οι  οποίες είναι δύσκολα 

διαχειρίσιµες. Στα πλαίσια των διαδικασιών ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, 

δεν είναι εµφανές µε ποιον τρόπο αντιµετωπίζονται. Στην προτεινόµενη προσέγγιση, 

οι εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων δεν αντιστοιχίζονται ούτε 

οµαδοποιούνται. Αφορούν τις κύριες δραστηριότητες του οργανισµού και 

υλοποιούνται µέσα από καλά σχεδιασµένες διεργασίες υπό µορφή κλειστού βρόγχου. 

Παράλληλα, ο  εντοπισµός των απαιτήσεων που έχουν εφαρµογή σε κάθε κύρια 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, αποτελεί αντικείµενο του σχεδιασµού των 

αντίστοιχων διεργασιών. 

Σε απάντηση των προβληµατισµών όσον αφορά την υιοθέτηση νέων προτύπων 

(Jonker & Karapetrovic, 2004), η προτεινόµενη προσέγγιση προβλέπει έναν σαφή 

τρόπο για την υιοθέτηση νέων απαιτήσεων, προτύπων ή/και φιλοσοφιών διοίκησης, 

µέσω του σχεδιασµού και ανασχεδιασµού των αντίστοιχων διεργασιών. 

Υποστηρικτικά στην υιοθέτηση νέων απαιτήσεων µπορεί να λειτουργήσει το δοµικό 

στοιχείο Διοίκηση µε Στόχους, χρήσει του οποίου, εφόσον απαιτείται, µπορεί να τεθεί 

ένας νέος γενικός στόχος για την επίτευξη του οποίου δηµιουργείται το αντίστοιχο 

πρόγραµµα βελτίωσης.  

Μια τελευταία επισήµανση. Όπως προαναφέρθηκε, η ιδέα της έκδοσης ενός υπέρ-

προτύπου διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας παρότι 

υποστηρίζεται από την ερευνητική κοινότητα δεν θεωρείται πιθανή. Σε αντιπαραβολή 
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µε τη δηµιουργία ενός υπέρ-προτύπου, εδώ, προτείνεται η δηµιουργία ενός υπό- 

προτύπου το οποίο θα έχει ως στόχο την εισαγωγή συστηµικών κανόνων στη 

διοίκηση κάθε οργανισµού και πολλών επιµέρους σπονδύλων που θα προδιαγράφουν 

εξειδικευµένες απαιτήσεις, για τον αποτελεσµατικό έλεγχο οποιασδήποτε 

λειτουργικής εκροής, σε µεγαλύτερο βαθµό. Σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιώντας 

την ιδέα των MacGregor Associates (1996) και υιοθετώντας τα στοιχεία του ISO 

Guide 72 (2001) κινείται η οδηγία PAS 99 για τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων 

συστηµάτων διοίκησης, ως πλαίσιο για την ολοκλήρωση. Ωστόσο, η οδηγία PAS 99 

(2006) δεν αποτελεί αναγνωρισµένο πρότυπο και δεν είναι πιστοποιήσιµη (πληροί 

δηλαδή τις προδιαγραφές των Jorgensen & Simonsen, 2002 και Jorgensen et al., 2006 

για τη δηµιουργία υπo- προτύπου). Συνεπώς, η προδιαγραφή PAS 99 (BSI, 2006) 

ενέχει τον κίνδυνο να πρέπει να αναθεωρείται ολόκληρη κάθε φορά για να επιτρέψει 

τη συµµόρφωση µε τις γενικευµένες απαιτήσεις νέων προτύπων. Αντιθέτως, το υπο- 

πρότυπο, όπως προτείνεται εδώ, θα πρέπει να αποτελεί το σταθερό σηµείο αναφοράς 

για τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες του οργανισµού. Με αυτό τον 

τρόπο, οι  γενικευµένες απαιτήσεις, θα περιγράφονται αποκλειστικά στο υπο- 

πρότυπο. Χρήσιµο σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν τα στοιχεία του υπο- προτύπου 

να ακολουθήσουν τη λογική των δοµικών στοιχείων, όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Από την άλλη πλευρά, οι σπόνδυλοι θα περιγράφουν εξειδικευµένες για τη διοίκηση 

της εκάστοτε λειτουργικής εκροής απαιτήσεις σε µεγαλύτερο βαθµό. Οι σπόνδυλοι, 

είναι απολύτως ευέλικτοι, και συνεπώς µπορούν να αναθεωρούνται πιο εύκολα για να 

συµπεριλάβουν ενδεχοµένως τις όποιες τεχνικές ή τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, 

µε βάση την προτεινόµενη δοµή, θα διευκολύνεται και η υιοθέτηση νέων σπονδύλων.  

Δεδοµένου ωστόσο, ότι δεν αναµένεται η έκδοση προτύπων αυτής της µορφής, θα 

πρέπει να εξεταστεί η πρακτική σηµασία της προσέγγισης για τους οργανισµούς που 

αποσκοπούν στη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Όσον αφορά το 

υπο- πρότυπο, τα στοιχεία που περιλαµβάνει έχουν περιγραφεί διεξοδικά µέσα από τα 

δοµικά στοιχεία (§5.2). Η εφαρµογή του έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή 

συστηµικών κανόνων στις διοικητικές δραστηριότητες του οργανισµού, 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο τη δοµή για την αποτελεσµατικό έλεγχο 

οποιασδήποτε λειτουργικής εκροής. Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων προτύπων, ή η 

αναθεώρηση των υφιστάµενων επιφέρει µικρές µόνο τοπικές τροποποιήσεις στην ήδη 

υπάρχουσα δοµή.  
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Όσον αφορά, τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων, αυτές µπορούν να 

οµαδοποιηθούν µε άλλες σχετικές απαιτήσεις ανά λειτουργική εκροή µε τις οποίες 

οφείλει ή επιθυµεί να συµµορφώνεται ο  οργανισµός (νοµοθεσία, κλαδικά πρότυπα 

κ.λπ.) δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο τους σπονδύλους που αφορούν το 

συγκεκριµένο οργανισµό. Άµεσο όφελος, της πρακτικής αυτής, είναι η συγκέντρωση 

των απαιτήσεων ανά λειτουργική εκροή µε τις οποίες οφείλει και επιθυµεί να 

συµµορφώνεται ο  οργανισµός. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναµόρφωση 

προτύπων είναι µόλις ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης, ίσως είναι περισσότερο χρήσιµο για τους οργανισµούς να 

οµαδοποιήσουν τις εξειδικευµένες απαιτήσεις όλων των προς εφαρµογή προτύπων 

στις δραστηριότητες που προδιαγράφουν, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο 

σπονδύλους ανά δραστηριότητα αντί ανά λειτουργική εκροή.  
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6 Συµπεράσµατα 

Στην ενότητα αυτή ανασκοπούνται µε κριτική διάθεση τα βασικά σηµεία της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα. Στο 

τελευταίο τµήµα του κεφαλαίου πραγµατοποιούνται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Το κεφάλαιο αναπτύσσεται ως εξής: 

• Κριτική επισκόπηση 

• Συνεισφορά 

• Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

6.1 Κριτική επισκόπηση  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί µια κριτική επισκόπηση των βασικών θεµάτων 

που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Η ενότητα ακολουθεί τη 

δοµή της διπλωµατικής εργασίας και σχολιάζονται τα βασικά ζητήµατα κάθε 

κεφαλαίου: 

• έννοιες και ορισµοί 

• θεωρητική θεµελίωση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

• δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

• προτεινόµενη προσέγγιση 

6.1.1 Έννοιες και ορισµοί 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες και ορισµοί που σχετίζονται 

µε την ολοκλήρωση (σύστηµα διοίκησης, διεργασία, ολοκλήρωση κ.λπ.), οι  οποίες 

αποτέλεσαν το σταθερό σηµείο αναφοράς για την παρούσα διπλωµατική εργασία. 

Από αυτές, χρήζουν περαιτέρω σχολιασµού: 

• Η έννοια της ολοκλήρωσης 

• Το πεδίο εφαρµογής της  

• Οι βαθµοί και τα επίπεδά της 

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή στη βιβλιογραφία ένας συνεπής ορισµός της έννοιας της 

ολοκλήρωσης. Οι υφιστάµενοι ορισµοί, συνδέουν την ολοκλήρωση µε τις έννοιες της 
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αξιοποίησης, της ευθυγράµµισης, της εναρµόνισης, της σύνδεσης και του 

συνδυασµού. Ο Conti (1999) συνδέει την ολοκλήρωση µε την αξιοποίηση αρχών και 

εργαλείων ποιότητας σε όλο τον οργανισµό (οριζόντια αξιοποίηση κατά τον Garvin, 

1991). Παράλληλα, ο Garvin (1991) υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση σχετίζεται και µε 

την ευθυγράµµιση των δραστηριοτήτων του οργανισµού µε τους στρατηγικούς του 

στόχους (κατακόρυφη αξιοποίηση). Η οριζόντια ολοκλήρωση των Karapetrovic & 

Willborn (1998a) (ευθυγράµµιση στόχων, διεργασιών και πόρων) είναι στην ουσία η 

κατακόρυφη αξιοποίηση του Garvin (1991), ενώ η κατακόρυφη σχετίζεται µε την 

ενοποίηση των όµοιων στοιχείων των συστηµάτων διοίκησης. Η παραπάνω συζήτηση 

είναι ενδεικτική της σύγχυσης που επικρατεί στη βιβλιογραφία όσον αφορά την 

ολοκλήρωση.  

Ακόµα και οι  ερευνητές που ασχολούνται µε την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης, κάνουν λόγο για σύνδεση ή συνδυασµό συστηµάτων διοίκησης σε ένα νέο 

σύστηµα του οποίου τα χαρακτηριστικά δεν προδιαγράφουν. Έτσι, σύµφωνα µε τους 

Beckmerhangen et al. (2003c) ολοκλήρωση συστηµάτων είναι «η διεργασία του 

συνδυασµού διαφορετικών συστηµάτων διοίκησης λειτουργικών εκροών, σε ένα 

µοναδικό και πιο αποτελεσµατικό ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης (IMS)». Ή 

σύµφωνα µε τους Karapetrovic & Willborn (1998c) «η σύνδεση δύο συστηµάτων, µε 

τρόπο που  τουλάχιστον το ένα να χάνει την ανεξαρτησία του, σηµαίνει ότι τα δύο 

συστήµατα είναι ολοκληρωµένα».  

Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση αφορά κυρίως τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης 

(Karapetrovic & Willborn, 1998c; Renzi & Cappelli, 2000; Labodova, 2004), το 

πεδίο εφαρµογής της ολοκλήρωσης, µπορεί να περιλαµβάνει: 

• την υιοθέτηση εννοιών και αρχών ποιότητας (Seghezzi, 1998; Conti, 1999) ή 

διοίκησης ολικής ποιότητας (Conti, 1999; Dale et al., 2007) σε όλο τον 

οργανισµό,  

• το συνδυασµό των προτύπων των συστηµάτων διοίκησης (Beechner & Koch, 

1997; Pun & Hui, 2002; Zeng et al., 2005)  

• τον συνδυασµό επιµέρους στοιχείων των συστηµάτων, για παράδειγµα της 

τεκµηρίωσης (Arifin et al., 2009), των εσωτερικών επιθεωρήσεων 

(Karapetrovic, 2002b; Kraus & Grosskopf, 2008; Bernardo et al., 2010), ή 

της επιλογής προµηθευτών (Leopoulos et al., 2010) 
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•  το συνδυασµό και άλλων συστηµάτων, εννοιών και αρχών (Garvin, 1991; 

Iliescu, 1998; Holdsworth, 2003; Asif et al., 2009) 

Δεδοµένης της πληθώρας εννοιών που σχετίζονται µε την ολοκλήρωση, της ποικιλίας 

αρχών, προτύπων, στοιχείων που µπορεί να περιλαµβάνει και της έλλειψης ενός 

συνεκτικού ορισµού της, είναι λ ογικό να προτείνονται προσεγγίσεις πολύ 

διαφορετικού τύπου.  

Παράλληλα, η ολοκλήρωση ως έννοια µπορεί να έχει βαθµούς ή διαφορετικά 

επίπεδα ωριµότητας. Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη ορισµού διαφορετικών επιπέδων 

ολοκλήρωσης έχει αναγνωριστεί από την ερευνητική κοινότητα, δεν υπάρχει αυτή τη 

στιγµή στη βιβλιογραφία ένας πλήρης και συνεπής ορισµός των επιπέδων 

ολοκλήρωσης. Το συµπέρασµα αυτό, υποστηρίζεται και από την έρευνα των 

Bernardo et al. (2009), στην οποία αν και συλλέχθηκαν δεδοµένα για το βαθµό στον 

οποίο οι  υπό εξέταση οργανισµοί είχαν ολοκληρώσει διάφορα στοιχεία των 

συστηµάτων διοίκησής τους, η αντιστοίχησή τους µε τα θεωρητικά προβλεπόµενα 

επίπεδα ολοκλήρωσης που παρουσιάστηκαν προηγουµένως δεν ήταν δυνατή.  

Οι περισσότεροι ερευνητές ενώ αναφέρουν διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης, στην 

πραγµατικότητα δεν περιγράφουν επίπεδα τα οποία µπορούν να επιτευχθούν 

διαδοχικά, αλλά εναλλακτικές προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων. Το 

ανώτατο επίπεδο της ολοκλήρωσης, κατά κανόνα δεν περιγράφεται αλλά συχνά 

συνδέεται µε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της, ώστε να συµπεριλάβει και 

άλλα συστήµατα  και  αρχές διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Seghezzi, 1997; Wilkinson & 

Dale, 1999b). 

Τα δύο πρώτα επίπεδα ολοκλήρωσης που παρουσιάζει ο Seghezzi (1997), προσθήκη 

(addition) και συγχώνευση (merger) µπορούν να επιτευχθούν διαδοχικά και σε 

κάποιο βαθµό παρουσιάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων µπορεί 

να διακριθεί το ένα από το άλλο. Εντούτοις, το µέγιστο επίπεδο ολοκλήρωσης 

(integration), αφορά την εύρεση µιας γενικευµένης έννοιας διοίκησης ικανής να 

στεγάσει τα µερικά συστήµατα διοίκησης, την υιοθέτηση δηλαδή µιας διαφορετικής 

προσέγγισης. Θα µπορούσε δηλαδή να ισχυριστεί κανείς ότι αν ληφθεί ως δεδοµένο 

το επίπεδο της προσθήκης, οι  οργανισµοί κατά τον Seghezzi (1997) έχουν δύο 

εναλλακτικές: τη συγχώνευση των συστηµάτων διοίκησης, ή την ολοκλήρωσή τους 

σε ένα γενικευµένο µοντέλο διοίκησης.  
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Από την άλλη πλευρά, τα επίπεδα ολοκλήρωσης των Wilkinson & Dale (1999b) 

σχετίζονται µε διαφορετικά πεδία εφαρµογής της ολοκλήρωσης και µάλιστα σε κάθε 

διαδοχικό επίπεδο πραγµατοποιείται διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της ώστε να 

συµπεριλάβει και άλλα συστήµατα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την ολοκλήρωση ενός 

µερικού συστήµατος διοίκησης στις λειτουργίες του οργανισµού, το δεύτερο το 

συνδυασµό των µερικών συστηµάτων διοίκησης µε βάση τους αναγνωρισµένους 

συνδέσµους τους, το τρίτο επίπεδο την ολοκλήρωση πιστοποιηµένων συστηµάτων 

διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας µε άλλα 

πιστοποιηµένα συστήµατα όπως το IIP, ενώ το τέταρτο την ολοκλήρωση 

πιστοποιηµένων και µη συστηµάτων διοίκησης.  

Κάποιοι ερευνητές αναγνωρίζουν επίπεδα ολοκλήρωσης τα οποία µπορούν να 

επιτευχθούν διαδοχικά, αλλά αφορούν περισσότερο διαδοχικές ενέργειες προς την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, αντί για διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας (βλ. 

ενδεικτικά Karapetrovic, 2002b; Beckmerhagen et al., 2003b; Jorgensen et al., 2006).  

Τα τρία επίπεδα ολοκλήρωσης του Karapetrovic (2002b): επίπεδο ολοκλήρωσης 

τεκµηρίωσης, επίπεδο ευθυγράµµισης κύριων διεργασιών, στόχων και πόρων και 

επίπεδο δηµιουργίας ενός πλήρους συστήµατος, προσεγγίζουν καλύτερα τη λογική 

των διαδοχικών επιπέδων, ωστόσο δεν καθορίζονται πλήρως. Για παράδειγµα, στο 

επίπεδο ολοκλήρωσης της τεκµηρίωσης υπάρχει ένα ολοκληρωµένο εγχειρίδιο και 

πλήρως ολοκληρωµένες οδηγίες εργασίας, µερικώς ολοκληρωµένες διαδικασίες και 

αρχεία. Στο επόµενο επίπεδο όµως, ευθυγράµµιση κύριων διεργασιών, στόχων και 

πόρων δεν ορίζεται αν οι διαδικασίες και τα αρχεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

πλήρως. Τέλος, δεν προδιαγράφονται καθόλου τα χαρακτηριστικά του ανώτατου 

επιπέδου της ολοκλήρωσης, της δηµιουργίας δηλαδή του ενιαίου συστήµατος.  

Όσον αφορά, τα τρία επίπεδα ολοκλήρωσης των Beckmerhagen et al. (2003b) 

εναρµόνιση, συνεργασία και συγχώνευση, αυτά µπορούν καταρχήν να επιτευχθούν 

διαδοχικά, ωστόσο αν και αναφέρονται κάποια στοιχεία σε σχέση µε το τι αφορά 

κάθε επίπεδο, τα συγκεκριµένα ειδικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι σαφή. Για 

παράδειγµα, δεν αναφέρεται αν η εναρµόνιση και ο συντονισµός της τεκµηρίωσης 

έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου, πλήρως ή µερικώς 

ολοκληρωµένων διαδικασιών και πώς γίνεται η µετάβαση από το ένα επίπεδο στο 

άλλο. Τέλος, όπως και στην περίπτωση των επιπέδων ολοκλήρωσης του Karapetrovic 
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(2002b) δεν προδιαγράφονται τα χαρακτηριστικά του ανώτατου επιπέδου της 

ολοκλήρωσης δηλαδή του ολοκληρωµένου συστήµατος. 

Όσον αφορά τα επίπεδα ολοκλήρωσης των Jorgensen et al. (2006), στο πρώτο 

επίπεδο χρησιµοποιούνται πλέγµατα συσχετίσεων των απαιτήσεων των συστηµάτων 

διοίκησης και ίσως ένα κοινό εγχειρίδιο, στο δεύτερο επίπεδο γενικευµένες 

διεργασίες πολιτικής, στοχοθέτησης, υλοποίησης κ.λπ., δεν αναφέρεται όµως αν οι 

αντίστοιχες πολιτικές, διαδικασίες, στόχοι κ.λπ. είναι ολοκληρωµένοι ή τι συµβαίνει 

µε τις οδηγίες εργασίας, ενώ το ανώτατο επίπεδο στο οποίο προωθείται η συνεχής 

βελτίωση και η δηµιουργία µιας κουλτούρας  µάθησης, δεν προδιαγράφεται.  

Η σηµαντικότερη συνεισφορά στην έννοια του βαθµού ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων διοίκησης είναι εκείνη των Asif et al. (2010b), οι  οποίοι αναγνωρίζουν 

τρεις διαφορετικούς βαθµούς ολοκλήρωσης (µηδενική, µερική και πλήρης 

ολοκλήρωση) που επιτυγχάνονται διαδοχικά, ανά επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας 

(στρατηγικό, διοικητικό και λειτουργικό). Ο υψηλότερος βαθµός ολοκλήρωσης, 

αφορά τη δηµιουργία µιας ενιαίας πολιτικής, η οποία υλοποιείται µέσα από 

ευθυγραµµισµένους µε αυτή στόχους και προγράµµατα υλοποίησης (στρατηγικό 

επίπεδο), το συνδυασµό των ευθυνών και αρµοδιοτήτων και την πλήρη ολοκλήρωση 

διαδικασιών (τακτικό επίπεδο), και την πλήρη ολοκλήρωση οδηγιών εργασίας, 

εγγράφων δεδοµένων και αρχείων (λειτουργικό επίπεδο). Κατά αντιστοιχία, 

ορίζονται και η µερική και µηδενική ολοκλήρωση. Εντούτοις, δεν είναι σαφής ο 

διαχωρισµός µεταξύ των διαδοχικών επιπέδων ολοκλήρωσης και επίσης ο τρόπος µε 

τον οποίο κατανέµονται οι  επιµέρους ενέργειες ολοκλήρωσης στα διάφορα επίπεδα 

διοικητικής ιεραρχίας. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητος ο  σαφής και συνεπής ορισµός επιπέδων ολοκλήρωσης, 

µε την έννοια των επιπέδων ωριµότητας, ο οποίος λείπει µακράν από τη βιβλιογραφία 

της ολοκλήρωσης συστηµάτων.  

Ένα ακόµη ζήτηµα που σχετίζεται µε τους βαθµούς και τα επίπεδα ολοκλήρωσης 

αφορά τις θεωρητικές προβλέψεις για διαφορετικό βαθµό ολοκλήρωσης ανά επίπεδο 

διοικητικής ιεραρχίας και κατ’ επέκταση ανά επίπεδο εγγράφων. Πέρα από το 

γεγονός ότι η ανάγκη καθορισµού τους δεν τεκµηριώνεται επαρκώς θεωρητικά, το 

ζήτηµα αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί τους οργανισµούς που προχωρούν σε 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησής τους. Ενδεχοµένως το ζήτηµα αυτό να έχει 
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κάποια βάση σε επίπεδο καθορισµού αρµοδιοτήτων ανά επίπεδο διοικητικής 

ιεραρχίας, εντούτοις οι  αναφορές στην ολοκλήρωση των αρµοδιοτήτων ανά 

διοικητικό επίπεδο είναι περιορισµένες και δεν µπορεί να τεκµηριωθεί θεωρητικά ή 

εµπειρικά ότι η διατήρηση διακριτών αρµοδιοτήτων σε επίπεδο µέσης διοίκησης 

παραδείγµατος χάριν, οδηγεί σε αποτελεσµατικότερη ή µη, διαχείριση του 

ολοκληρωµένου συστήµατος. Απεναντίας, σύµφωνα µε την έρευνα των Bernardo et 

al. (2009) οι οργανισµοί που µελετήθηκαν έχουν ολοκληρώσει διάφορες πτυχές των 

συστηµάτων διοίκησής τους σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ωστόσο η 

πλειοψηφία αυτών δεν ολοκληρώνει τους ανθρώπινους πόρους της και τα συστήµατα 

διοίκησης παραµένουν διακριτά σ ε επίπεδο αρµοδιοτήτων ανώτατης διοίκησης, 

εκπροσώπου της διοίκησης αλλά και σε επίπεδο επιβλέποντος (inspector).  

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι παρά τις εξελίξεις τόσο σε ερευνητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η βιβλιογραφία της ολοκλήρωσης στερείται βασικών 

ορισµών. Στα πλαίσια αυτά δόθηκε ένας νέος ορισµός της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης και δόθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης ώστε να αποτελέσουν τα σταθερά σηµεία αναφοράς για την περαιτέρω 

εξέταση τ ου θέµατος. Παρότι, η ανάγκη καθορισµού επιπέδων ωριµότητας στην 

έννοια της ολοκλήρωσης έχει ήδη επισηµανθεί, κάτι τέτοιο εκπίπτει του αντικειµένου 

της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Συνιστάται ωστόσο να αποτελέσει αντικείµενο 

µελλοντικής έρευνας. 

6.1.2 Θεωρητική θεµελίωση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας πραγµατεύτηκε την 

περαιτέρω θεωρητική θεµελίωση της έννοιας της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης εξετάζοντας τα κίνητρα, τις δυσκολίες και τους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας της. Βασική εκροή του κεφαλαίου αποτελούν τα χαρακτηριστικά µιας 

γενικευµένης µεθοδολογίας ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

Συγκεκριµένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης απαιτείται 

µια µεθοδολογία η οποία: 

• λαµβάνει υπόψη τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας 

• αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις δυσκολίες που έχουν αναγνωριστεί, και  
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• επιτρέπει στον οργανισµό να αποκοµίσει τα πολλαπλά οφέλη που σχετίζονται 

µε αυτή 

Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε 

µεθοδολογία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης είναι:  

• η διασφάλιση της δέσµευσης της διοίκησης (βλ. ενδεικτικά Beechner & Koch, 

1997; Scipioni et al., 2001; Rocha et al. 2007) 

• ο σχεδιασµός του συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ανάγκες και τις 

συνθήκες του οργανισµού (βλ. ενδεικτικά Bamber, 2000; Karapetrovic & 

Jonker, 2003; Freshner & Engelhardt, 2004) 

• η υποστήριξη και η εµπλοκή των εργαζοµένων (βλ. ενδεικτικά Aboulnaga, 

1998; Wilkinson & Dale, 2001; Pojasek, 2006) 

• η µέτρηση επιδόσεων και η συνεχής βελτίωση (βλ. ενδεικτικά Karapetrovic, 

2002b; Holdsworth, 2003) 

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι  οργανισµοί κατά την ολοκλήρωση 

των συστηµάτων διοίκησής τους αφορούν τη διαθεσιµότητα πόρων (βλ. ενδεικτικά 

Rajkovic et al., 2008; Asif et al. 2009), τις στάσεις και τις αντιλήψεις στο εσωτερικό 

του οργανισµού (βλ. ενδεικτικά Jorgensen et al. 2006; Wilkinson & Dale, 1999; Zeng 

et al. 2007), την καθαυτό υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (βλ. 

ενδεικτικά Matias & Coelho, 2002; Zutsi & Sohal, 2005; Salomone et al., 2008) και 

τη διαθεσιµότητα τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης (βλ. ενδεικτικά Zeng et al., 

2005; Salomone, 2008). Οι παραπάνω δυσκολίες έχουν ως κοινό παρονοµαστή την 

έλλειψη µιας γενικευµένης µεθοδολογίας για την ολ οκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης. Η ύπαρξη µιας τέτοιας µεθοδολογίας θα είχε καταλυτική επίδραση σε όλες 

τις προαναφερθείσες δυσκολίες. Αφενός, θα λειτουργούσε ως βάση για την παροχή 

εξειδικευµένης καθοδήγησης και τεχνικής υποστήριξης στους οργανισµούς, η οποία 

κατά γενική οµολογία θεωρείται απαραίτητη. Επιπλέον, θα αποτελούσε τη βάση για 

την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού στην ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησης δηµιουργώντας δύο άµεσα οφέλη, αφενός την κατάρτισή τους και τη 

διευκόλυνση του έργου τους και αφετέρου την κάµψη της αντίστασής τους στην 

επερχόµενη αλλαγή. Τέλος, θα βοηθούσε στην καλύτερη διαχείριση των 

απαιτούµενων για την ολοκλήρωση ανθρώπινων και χρηµατοοικονοµικών πόρων, 

µειώνοντας καταλυτικά τη σπατάλη και στις δύο περιπτώσεις. 
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης είναι 

πολλαπλά και αφορούν τόσο σε οικονοµικό (βλ. ενδεικτικά Freshner & Engelhardt, 

2004; Whitelaw, 2004; Zutshi & Sohal, 2005; Jοrgensen et al., 2006), οργανωσιακό 

(βλ. ενδεικτικά Douglas & Glen, 2000; Griffith, 2000, 2009; Wright, 2000; von 

Ahsen, 2001) και λειτουργικό επίπεδο (βλ. ενδεικτικά Salomone, 2008; Zeng et al. 

2007, 2008, 2010; Molina & Azorin, 2009; Griffith et al. 2009). Ανεξάρτητα από τα 

κίνητρα που οδηγούν τους οργανισµούς στην ολοκλήρωση των συστηµάτων 

διοίκησής τους, εξωτερικά ή εσωτερικά, το βέβαιο είναι ότι µε την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησής τους στοχεύουν εκτός από τον εξορθολογισµό των 

δραστηριοτήτων τους (για παράδειγµα µέσω ενιαίων επιθεωρήσεων και 

προγραµµάτων εκπαίδευσης), στην αποφυγή κάθε είδους σπατάλης η οποία 

προέρχεται από τον κακό συντονισµό των διεπαφών των επιµέρους δραστηριοτήτων 

(για παράδειγµα της παραγωγής). Εντούτοις, για να µπορέσει ένας οργανισµός να 

αποκοµίσει τα πολλαπλά οφέλη της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, απαιτείται 

µια γενικευµένη µεθοδολογία, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα οφέλη (π.χ. 

µείωση κόστους παραγωγής, βελτίωση επικοινωνίας, απλοποίηση διαδικασιών) 

µπορούν να προκύψουν µόνο µετά από σηµαντική αναδιοργάνωση του τρόπου 

λειτουργίας του οργανισµού.  

6.1.3 Δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι δύο φάσεις της δηµιουργίας ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης: α) αναµόρφωση προτύπων και β) ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης. Από τα θέµατα που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, περαιτέρω 

σχολιασµού χρήζουν: 

• Η αναµόρφωση προτύπων, η οποία ως όχηµα για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης: 

o µε τη µορφή ενιαίου, υπερ- προτύπου δεν είναι δυνατή  

o µε τη µορφή υπο- προτύπου, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς  

o δεν αποτελεί εχέγγυο για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης. 
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• Τα υφιστάµενα πλαίσια υπερ- προτύπου ως δοµές για το ολοκληρωµένο 

σύστηµα διοίκησης 

• Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης ως 

µέσο για τη δηµιουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

Η δηµιουργία ενιαίου υπερ- προτύπου δεν είναι δυνατή. Παρά τις αλλεπάλληλες 

αποφάσεις των τεχνικών επιτροπών του Διεθνούς Ο ργανισµού Τυποποίησης για 

αύξηση της συµβατότητας και ευθυγράµµιση των απαιτήσεων των προτύπων, οι 

διαφορές στη δοµή, το πεδίο εφαρµογής και το αντικείµενο κάθε προτύπου, 

καθιστούν τη δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου αδύνατη. Σ’ αυτό συµβάλλουν ως ένα 

βαθµό και η ύπαρξη µοναδικών απαιτήσεων, οι διαφορές στο περιεχόµενο, ακόµα και 

η διαφορετική ονοµασία των απαιτήσεων των προτύπων. Τα πλέγµατα συσχέτισης 

των παραρτηµάτων των προτύπων, καταδεικνύουν µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι 

η µονοσήµαντη αντιστοίχηση των απαιτήσεων των προτύπων δεν είναι εφικτή. Σ’ 

αυτό έρχονται να προστεθούν η έλλειψη ενός εξαντλητικού καταλόγου των κοινών 

απαιτήσεων των προτύπων, καθώς και η έλλειψη συµφωνίας στη βιβλιογραφία όσον 

αφορά την αντιστοίχησή τους (βλ. ενδεικτικά §2.3.1 για την αντιστοίχηση της 

απαίτησης 4.4.1 Δοµή και αρµοδιότητες του ISO 14001). Επιµέρους διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των κοινών απαιτήσεων των προτύπων (βλ. ενδεικτικά §2.2 για τις απαιτήσεις 

πολιτικής των προτύπων ISO 9001: 2008 και ISO 14001: 2004), εντείνουν περαιτέρω 

το πρόβληµα της δηµιουργίας ενός υπερ- προτύπου.  Σύγχυση επικρατεί στη 

βιβλιογραφία και όσον αφορά την αντιστοίχηση των εξειδικευµένων απαιτήσεων των 

προτύπων (βλ. ενδεικτικά §2.3.1 για την αντιστοίχηση της απαίτησης 4.3.1 

Περιβαλλοντικές όψεις του ISO 14001). Ακόµα και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιείται κάποια εξωτερική δοµή για τη δηµιουργία υπερ- προτύπου η ένταξη 

των εξειδικευµένων απαιτήσεων των προτύπων σε στοιχεία όπως ο έλεγχος 

λειτουργίας ή οι διεργασίες, έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανοµοιογενών 

οµάδων απαιτήσεων που αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες.  

Παρότι ήρθε στο προσκήνιο ταυτόχρονα µε την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, 

η ιδέα της δηµιουργίας υπο- προτύπου ως λύση για το ζήτηµα της αναµόρφωσης 

προτύπων, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς πιθανώς για δύο λόγους: 

• Δεν είναι αρκετά γνωστή στις τάξεις της ερευνητικής κοινότητας 

• Δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή 
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Η αναφορά της έρευνας που διεξήγαγαν οι  MacGregor Associates (1996) για 

λογαριασµό του BSI στην οποία ανάγεται η αρχική ιδέα της δηµιουργίας ενός υπο- 

προτύπου που περιλαµβάνει τις γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης και προαιρετικών σπονδύλων µε εξειδικευµένες απαιτήσεις για κάθε 

λειτουργική εκροή (δες και §4.1.2 Σχετικές µε την αναµόρφωση προτύπων 

πρωτοβουλίες των οργανισµών τυποποίησης), δεν είναι ευρέως γνωστή και δεν 

απαντάται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία23. Δεδοµένου µάλιστα ότι έχει ήδη 

απορριφθεί τόσο από το BSI και τον IOS, καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας δεν υποστηρίζεται από τις επιχειρήσεις, η έκδοση υπο- προτύπου και 

σπονδύλων δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή. Όσον αφορά τις περιορισµένες 

βιβλιογραφικές αναφορές της προσέγγισης των MacGregor Associates (1996), 

ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της δεν γίνονται σαφή (για παράδειγµα ο λόγος για 

τον οποίο το υπο- πρότυπο θα γίνεται προοδευτικά πολυπλοκότερο µε την υιοθέτηση 

νέων προτύπων). Επιπλέον, παρότι αναφέρονται οι ενότητες απαιτήσεων που για τους 

MacGregor Associates (1996) πρέπει να αποτελέσουν το υπο- πρότυπο, δεν υπάρχουν 

διαθέσιµα περαιτέρω στοιχεία, ως προς τη διαχείριση των διαφοροποιήσεών τους για 

παράδειγµα. Στην ίδια λογική κινείται η προσέγγιση αναµόρφωσης προτύπων των 

Beckmerhagen et al. (2003b), σύµφωνα µε την οπ οία για τη δηµιουργία του υπο- 

προτύπου χρησιµοποιείται η δοµή του PDCA. Παράλληλα, οι  εξειδικευµένες 

απαιτήσεις ο µαδοποιούνται σε διακριτούς σπονδύλους. Εντούτοις, δεν αναλύεται 

περαιτέρω, και δεν είναι γνωστό ποιες απαιτήσεις συναποτελούν το υπο- πρότυπο 

(PDCA) και ποιες τους σπονδύλους. Για παράδειγµα, οι  απαιτήσεις του ελέγχου 

λειτουργίας φαίνεται να ανήκουν στο στοιχείο «εκτέλεση». Δεδοµένου µάλιστα ότι 

πολλές από τις εξειδικευµένες απαιτήσεις του προτύπου περιβαλλοντικής διοίκησης 

εντοπίζονται στην ενότητα 4.3 Σχεδιασµός, στοιχείο που επίσης περιλαµβάνεται στο 

υπο- πρότυπο, δεν είναι εµφανές ποιες απαιτήσεις του ISO 14001 συναποτελούν το 

σπόνδυλο διοίκησης περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή 

διαθέσιµη µια προσέγγιση δηµιουργίας υπο- προτύπου και σπονδύλων  που να είναι 

άµεσα εφαρµόσιµη. Εντούτοις, δε θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η 

δηµιουργία υπο- προτύπου ως απάντηση στο ζήτηµα της αναµόρφωσης προτύπων, σε 

αντίθεση µε τη δηµιουργία υπερ- προτύπου είναι καταρχήν εφικτή. Από τη µια 

                                                
23 Συγκεκριµένα αναφέρεται από τους Wilkinson & Dale (1999a; 1999c, 2002), και τους 
Beckmerhagen et al. (2003b). 
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πλευρά, όσον αφορά τις γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων, η δηµιουργία του 

υπο- προτύπου θα παρουσιάζει όντως τις ίδιες εγγενείς αδυναµίες µε τη δηµιουργία 

υπερ- προτύπου (όσον αφορά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις τους). Από την άλλη 

πλευρά ό µως, όσον αφορά τη διαχείριση των εξειδικευµένων απαιτήσεων, η 

προσέγγιση αυτή της αναµόρφωσης προτύπων ξεπερνά το πρόβληµα της 

αντιστοίχησής τους, καθώς θα περιγράφονται σε διαφορετικούς σπονδύλους.  

Η αναµόρφωση προτύπων δεν αποτελεί εχέγγυο για τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Αποτέλεσµα της αναµόρφωσης προτύπων 

είναι η δηµιουργία ενός υπερ- προτύπου ή υπο- προτύπου και σπονδύλων µε τα οποία 

επιθυµεί ή οφείλει να συµµορφώνεται ένας οργανισµός. Ακόµη και αν υπέθετε κανείς 

ότι κάτι τέτοιο είναι καταρχήν εφικτό, η δηµιουργία ενός ενιαίου προτύπου δεν 

συνεπάγεται αναγκαστικά την ολοκλήρωση συστηµάτων. Εντούτοις, ανάγει την 

ολοκλήρωση συστηµάτων σε ζήτηµα απλής εφαρµογής ενός προτύπου. Η καθαυτό 

εφαρµογή ενός υπερ- ή υπό - προτύπου και σπονδύλων όµως,  ενέχει τους ίδιους 

κινδύνους µε την εφαρµογή ενός οποιουδήποτε προτύπου. Για παράδειγµα, όπως 

είναι γνωστό, αποτέλεσµα της υιοθέτησης προτύπων ήταν η δηµιουργία παράλληλων 

µε τη λειτουργία του οργανισµού δοµών, οι  οποίες συνδέθηκαν µε προβλήµατα 

συντονισµού και γραφειοκρατίας. Έτσι, ακόµα και στην περίπτωση που επικρατούσε 

η ιδέα της έκδοσης ενός επίσηµου υπέρ- προτύπου ή υπο-  προτύπου και σπονδύλων 

(αφού η δηµιουργία τους µε βάση τις υφιστάµενες προσεγγίσεις για την ώρα δεν είναι 

εφικτή), απαιτείται αφενός µια γενικευµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης για την εφαρµογή του και αφετέρου µια έννοια που εγγυάται την 

ενσωµάτωση των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού. Από την άλλη πλευρά, 

αν υπήρχε µια γενικευµένη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που να 

εγγυάται την ενσωµάτωση των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού, 

πιθανότατα να µην απαιτούνταν η έκδοση ή η δηµιουργία υπερ- προτύπου ή υπο - 

προτύπου και σπονδύλων. 

Οι υφιστάµενες δοµές των υπερ- προτύπων δεν µπορούν να αποτελέσουν τη δοµή 

του ολοκληρωµένου συστήµατος. 

Το πλαίσιο PDCA το οποίο αναφέρεται συχνά ότι µπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, δεν είναι παρά µια µεθοδολογία σειριακών 

βηµάτων για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης ή για την υλοποίηση project αλλαγής. 



 234 

Έτσι µε βάση το PDCA, τίθεται ένας στόχος βελτίωσης, δηµιουργείται το πρόγραµµα 

για την επίτευξή του, υλοποιείται και τα αποτελέσµατά του συγκρίνονται µε το στόχο 

που τέθηκε. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι τα επιθυµητά, τίθεται κάποιος 

νέος προς υλοποίηση στόχος και ο  κύκλος ξεκινά από την αρχή. Στην αντίθετη 

περίπτωση, τροποποιείται ο  αρχικός στόχος, ή δηµιουργείται ένα διαφορετικό 

πρόγραµµα για την επίτευξή του. Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε 

διεργασία και γενικεύοντας στο ίδιο το σύστηµα διοίκησης ενός οργανισµού. Υπό 

αυτή την έννοια, το PDCA δεν µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά από µόνο του ένα 

σύστηµα διοίκησης επειδή από τη φύση του: 

1. Σχεδιάζεται για την επίτευξη συγκεκριµένου ειδικού στόχου, προϋπολογίζεται 

και προγραµµατίζεται µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και δεν µπορεί να 

τρέχει σε µόνιµη βάση 

2. Οι οργανωσιακές δοµές και τα κανάλια επικοινωνίας που δηµιουργούνται 

είναι προσωρινά και προσανατολίζονται στην υλοποίηση του συγκεκριµένου 

project 

3. Ακόµη και στην περίπτωση που προβλέπονται (δεν προδιαγράφονται ούτε 

απαιτούνται) θέµατα ηγεσίας, εµπλοκής και κινητοποίησης εργαζοµένων, 

ανταµοιβής κ.α., αυτά αφορούν και ισχύουν για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

και τη συγκεκριµένη ο µάδα εργασίας που σχηµατίζεται για την υλοποίησή 

του 

4. Ο έλεγχος που ασκείται αφορά τις συγκεκριµένες προσωρινές ενέργειες και 

τους συγκεκριµένους γενικούς και επιµέρους στόχους (διαφορετικός στόχος 

συνεπάγεται διαφορετικό project και διαφορετικούς µηχανισµούς ελέγχου) 

Το κυριότερο πρόβληµα βέβαια µε το πλαίσιο PDCA είναι ότι αν δεν υπάρχει ήδη 

κάποιο σύστηµα διοίκησης του οργανισµού τυπικό ή µη, δεν µπορεί να υφίσταται. 

Απαιτεί δηλαδή να υπάρχει ήδη ένας σχεδιασµός, µια υποτυπώδης έστω 

οργανωσιακή δοµή, κάποιος τρόπος διεύθυνσης και ελέγχου για να βρει εφαρµογή. 

Ακόµα και στους οργανισµούς µε έµφαση στην υλοποίηση project, στους οποίους 

δηµιουργούνται δοµές που µετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε project παύουν να 

υφίστανται, υπάρχει µια µόνιµη δοµή (σχεδιασµού, οργάνωσης, διεύθυνσης και 

ελέγχου) η οποία είναι προσανατολισµένη στην εύρεση και υλοποίηση project. 
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Το «σύστηµα των συστηµάτων» των Karapetrovic & Willborn (1998c) επειδή 

ακριβώς τα στοιχεία του δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την ο µαδοποίηση των 

απαιτήσεων των προτύπων, αν και ακολουθεί µια πιο συστηµατική προσέγγιση από 

το PDCA, µε βάση την ανάλυση που παρέχεται από τους ίδιους τους συγγραφείς, δεν 

είναι παρά ένα διευρυµένο σε απαιτήσεις PDCA. Μελετώντας τις απαιτήσεις των 

στοιχείων του «συστήµατος των συστηµάτων», εξάγεται το συµπέρασµα ότι είναι 

ανοµοιογενή, ενώ δεν είναι εµφανές αν δηµιουργούν µόνιµες ή προσωρινές 

προσανατολισµένες στην υλοποίηση project δοµές. Λαµβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι για τους Karapetrovic & Willborn (1998a) «το σύστηµα των 

συστηµάτων» είναι υποσύστηµα του συστήµατος διοίκησης του οργανισµού, δεν 

µπορούµε παρά να υποθέσουµε ότι έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

Διεύθυνσης Συστηµάτων, η οποία ασχολείται µε την (οµολογουµένως) πολύ ορθά 

προδιαγεγραµµένη υλοποίηση project.  

Το πλαίσιο υπερ- προτύπου το οποίο ακολουθεί  την αναλογία του ηλεκτροκινητήρα 

των Rocha et al. (2007) φαίνεται να υπερβαίνει τα στενά όρια των προτύπων καθώς 

τα στοιχεία του και η ανάλυση του αναφέρουν ζητήµατα που άπτονται του 

σχεδιασµού (αρχές, αξίες, πολιτική, στόχοι), της διεύθυνσης (ηγεσία, κουλτούρα, 

σχέσεις µε τους εµπλεκόµενους) και του ελέγχου (διεργασιών, αποτελεσµάτων) του 

συστήµατος διοίκησης. Δεν αναφέρονται ωστόσο καθόλου ζητήµατα οργάνωσης του 

συστήµατος διοίκησης.  

Το πλαίσιο υπερ- προτύπου για εργοληπτικούς οργανισµούς,  από την άλλη πλευρά, 

αποτυπώνει την πραγµατική λειτουργία του οργανισµού, επειδή έχει σχεδιαστεί µε 

βάση τις δραστηριότητές του. Οι διάφορες απαιτήσεις ενσωµατώνονται στις 

δραστηριότητες του εργοληπτικού οργανισµού και το ολοκληρωµένο σύστηµα 

επιτελεί τις δραστηριότητες του σχεδιασµού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του 

ελέγχου του οργανισµού, αφού ταυτίζεται µε το σύστηµα διοίκησης του οργανισµού. 

Το πλαίσιο αυτό µπορεί να βρει εφαρµογή µόνο σε εργοληπτικούς οργανισµούς, 

ωστόσο αποτελεί χρήσιµη συνεισφορά επειδή δίνει διέξοδο στο ζήτηµα της 

αντιµετώπισης των εξειδικευµένων απαιτήσεων µέσω της ένταξής τους στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού. Η ιδέα αυτή, η δόµηση δηλαδή 

ενός συστήµατος διοίκησης µε βάση τις δραστηριότητες του ίδιου του οργανισµού 

είναι κεντρική στις αναθεωρηµένες εκδόσεις του ΙSO 9001 (2000, 2008) και ευρέως 

γνωστή ως διεργασιοκεντρική προσέγγιση. 
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Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή µία πλήρης και άµεσα υλοποιήσιµη διαδικασία 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, ενώ συχνά αµφισβητείται ακόµα και η ίδια 

η δυνατότητα δηµιουργίας της.  

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που θεωρούν την αναµόρφωση 

προτύπων απαραίτητο στάδιο της δηµιουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, αποτελούν ουσιαστικά διαδικασίες υλοποίησης έργου. Το καθαυτό στάδιο 

της ένταξης των απαιτήσεων στη λειτουργία του οργανισµού δεν περιγράφεται και 

αναφέρεται ως δηµιουργία πλάνου υλοποίησης της ολοκλήρωσης (βλ. ενδεικτικά 

Aboulnaga, 1998; Pun & Hui, 2002) ή ως ευθυγράµµιση κύριων διεργασιών, στόχων 

και πόρων (Karapetrovic, 2002b; 2003). Ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο 

περιγράφεται ωστόσο το στάδιο της ενσωµάτωσης των απαιτήσεων στη λειτουργία 

του οργανισµού, έχει να κάνει µε τη συγχώνευση της τεκµηρίωσης που αφορά (βλ. 

ενδεικτικά Karapetrovic & Willborn, 1998; Zeng et al., 2007).  

H διεργασιοκεντρική προσέγγιση για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης (βλ. 

ενδεικτικά Holdsworth, 2003 και Asif et al., 2010) παρότι σχετίζεται µε το σχεδιασµό 

των διεργασιών του οργανισµού ώστε να ικανοποιούνται οι επιλεχθείσες απαιτήσεις, 

δεν αναλύεται επαρκώς. Συγκεκριµένα, δεν γίνεται εµφανής ο  τρόπος µε τον οποίο 

ενσωµατώνονται οι  απαιτήσεις στις διεργασίες (βλ. ενδεικτικά Holdsworth, 2003; 

Nikonov, 2006). Ακόµα και στην περίπτωση του διεργασιοκεντρικού σχεδιασµού του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης (Asif et al., 2009) δεν είναι σαφής ούτε ο 

τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται οι  απαιτήσεις στις κύριες διεργασίες, ούτε ο 

τρόπος µε τον οποίο συνδέονται αυτές µε τη διοίκηση του οργανισµού (διοικητικές 

και υποστηρικτικές διεργασίες). 

Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις, 

το τελευταίο στάδιό της είναι η δηµιουργία προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνου. 

Συνεπώς είναι περισσότερο µια µέθοδος για την ανάλυση αποκλίσεων παρά για την 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, αφού και σε αυτή την περίπτωση ο  τρόπος µε 

τον οποίο θα διαχειριστεί ο κίνδυνός θα πρέπει να αποφασιστεί από τον οργανισµό. 

Ακόµα και στην ενοποιηµένη παρουσίασή τους, οι  διαδικασίες ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης δεν εγγυώνται τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος. Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα κρίσιµα για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης στάδια έχουν αναγνωριστεί, δεν υπάρχει ακόµη η 
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συστηµατική αυτή προσέγγιση της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης που θα 

επιτρέψει το σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο ενός συστήµατος 

διοίκησης το οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης αλλά και των διαφόρων εµπλεκοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

απαιτήσεων του ίδιου του οργανισµού. Οι επιµέρους ενέργειες που αναφέρονται 

περισσότερο στη βιβλιογραφία είναι η ανάλυση αποκλίσεων (στάδιο προκαταρκτικές 

ενέργειες) και η συγχώνευση της τεκµηρίωσης (στάδιο σχεδιασµού). 

Η ανάλυση αποκλίσεων, ενώ περιλαµβάνει την αποτίµηση της τρέχουσας 

κατάστασης και τη σύγκρισή της µε την επιθυµητή, δεν εγγυάται από µόνη της τη 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες 

και τις συνθήκες του οργανισµού. Ακόµα και στην περίπτωση που περιλαµβάνει την 

ύπαρξη των απαραίτητων διεργασιών και προγραµµάτων, δεν είναι σαφής ο  τρόπος 

µε τον οποίο θα αξιοποιηθεί η πληροφορία αυτή. Ακόµα και στις εξαιρετικές 

περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η καταγραφή, ακόµα και, ο  σχεδιασµός των 

διεργασιών του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ώστε να ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις (στάδιο σχεδιασµού) δεν είναι σαφής ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται 

αυτό. Απεναντίας, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων συγχέεται συχνά µε 

την ανάπτυξη ή/ και τη συγχώνευση της τεκµηρίωσης που τις περιγράφει (βλ. 

ενδεικτικά Aboulnaga, 1998; Nikonov, 2006). Εντούτοις, το γεγονός ότι τα επιµέρους 

συστήµατα διοίκησης περιγράφονται στο ίδιο εγχειρίδιο ή ακόµα και στις ίδιες 

διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες εργασίας δ εν συνεπάγεται από µόνο του ότι 

αποτυπώνονται και στη λειτουργία τους οργανισµού.  

Επιπλέον, όπως ακριβώς συµβαίνει µε την αναµόρφωση προτύπων, δεν είναι σαφής ο 

τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονται οι γενικευµένες απαιτήσεις των προτύπων. Η 

κρατούσα άποψη ε ίναι ότι αναγνωρίζονται και συνδυάζονται. Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Bernardo et al. (2009), οι διαδικασίες που συγχωνεύονται πλήρως από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των οργανισµών είναι ο  έλεγχος εγγράφων και αρχείων, οι 

διοικητικές ανασκοπήσεις, οι  εσωτερικές επιθεωρήσεις και η επικοινωνία. Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται οι 

επιµέρους διαφοροποιήσεις τους (για παράδειγµα σύµφωνα µε το πρότυπο υγιεινής 

και ασφάλειας στη διοικητική ανασκόπηση συµµετέχουν και εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων, ενώ το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαµβάνει και 

απαιτήσεις για την εξωτερική επικοινωνία). 
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Όσον αφορά τις εξειδικευµένες απαιτήσεις  των προτύπων, η ενοποίηση των 

υφιστάµενων προσεγγίσεων, δεν παρέχει καµία πληροφορία. Συνεπώς, όπως ακριβώς 

συµβαίνει µε την αναµόρφωση προτύπων, οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις των 

προτύπων θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε βάση τις απόψεις των ατόµων που 

αναλαµβάνουν την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Ακόµα και αν υποτεθεί ότι 

ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι  εξειδικευµένες απαιτήσεις αποτυπώνεται 

στις διαδικασίες λειτουργίας, σύµφωνα µε την έρευνα πεδίου των Bernardo et el. 

(2009) οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την πραγµάτωση προϊόντος (τις 

λειτουργικές δηλαδή δραστηριότητες κάθε επιχείρησης) παρουσιάζουν το µικρότερο 

βαθµό συγχώνευσης.  

Ένα ακόµη ζήτηµα αφορά τον καθορισµό των ευθυνών και αρµοδιοτήτων του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Οι περισσότεροι ερευνητές δεν αναφέρονται 

στο ζήτηµα αυτό, ενώ στο βαθµό που αναφέρεται περιορίζεται στον ορισµό του 

εκπροσώπου διοίκησης. Παράλληλα, η έρευνα των Bernardo et al. (2009) έδειξε ότι 

οι οργανισµοί γενικά δεν συνδυάζουν τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες για τις 

επιµέρους λειτουργικές εκροές (π.χ. του εκπροσώπου διοίκησης και των εσωτερικών 

επιθεωρητών). Ωστόσο, ο  καθορισµός των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων για το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, δεν µπορεί να αφορά µόνο τον ορισµό του 

εκπροσώπου διοίκησης και τους επιθεωρητές των συστηµάτων, καθώς, η 

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης αναµένεται να µεταβάλει σε µικρό ή 

µεγαλύτερο βαθµό τις ευθύνες και αρµοδιότητες όλου του οργανισµού.  

Επιπλέον, όπως και οι  µεµονωµένες διαδικασίες ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, έτσι και στην ενοποίησή τους, συγχέεται η διαδικασία υλοποίησης, µε τη 

διοίκησή της. Στα πλαίσια αυτά, απαραίτητο στάδιο για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης θεωρείται η απόκτηση της δέσµευσης της διοίκησης και η 

δηµιουργία συντονιστικής επιτροπής.  

Όσον αφορά τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης, η ενοποίηση των υφιστάµενων προσεγγίσεων φαίνεται να αντιµετωπίζει 

αποτελεσµατικά την απόκτηση της δέσµευσης της διοίκησης και τη µέτρηση 

επιδόσεων και β ελτίωση της ολοκλήρωσης. Όσον αφορά την υποστήριξη και 

εµπλοκή των εργαζοµένων, παρότι προβλέπεται η εκπαίδευση των εργαζοµένων σε 

διάφορες επιµέρους ενέργειες της ενοποιηµένης  διαδικασίας ολοκλήρωσης και η 
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ανάθεση επιµέρους ενεργειών της ολοκλήρωσης σε εργαζόµενους, δεν θεωρείται ότι 

αντιµετωπίζεται επαρκώς. Το κυριότερο ό µως ζήτηµα, όπως προαναφέρθηκε 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι η ενοποίηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης δεν εγγυάται τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης µε βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες του οργανισµού. Παρότι επιτρέπει 

διαφορετικές αρχικές και τελικές συνθήκες (αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης και 

καθορισµός σκοπού ολοκλήρωσης), η ενοποιηµένη παρουσίαση των διαδικασιών 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης δεν προβλέπει και δεν εγγυάται την 

ενσωµάτωση των απαιτήσεων στις δραστηριότητες του οργανισµού. Είναι συνεπώς 

ορατός ο  κίνδυνος της δηµιουργίας ενός συστήµατος διοίκησης που θα είναι 

παράλληλο µε τη πραγµατική λειτουργία του οργανισµού, ακριβώς όπως συµβαίνει 

συχνά µε τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης. 

6.1.4 Προτεινόµενη προσέγγιση της ολοκλήρωσης 

Το κεφάλαιο 5, αφορά την πρόταση µιας νέας προσέγγισης για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης. Ακολούθως, διευκρινίζεται ο  σκοπός της προτεινόµενης 

προσέγγισης σε αντιδιαστολή µε τις υφιστάµενες προσεγγίσεις και εξηγείται ο τρόπος 

µε τον οποίο συµβάλλουν σε αυτόν τα επιµέρους στοιχεία της.  

Σκοπός της προτεινόµενης προσέγγισης δεν είναι η δηµιουργία µιας νέας δοµής, ή 

ενός νέου συστήµατος διοίκησης, αλλά η εισαγωγή συστηµικών κανόνων/ 

απαιτήσεων στην υπάρχουσα τυπική ή άτυπη, τεκµηριωµένη ή µη δοµή και 

λειτουργία.  

Οι υφιστάµενες αυτή τη στιγµή προσεγγίσεις για την ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης έχουν ως απώτερο σκοπό (ή αποτέλεσµα) τη δηµιουργία δοµών ή 

µηχανισµών που σε µεγάλο βαθµό προσανατολίζονται στην υλοποίηση project. Με 

την εξαίρεση των γενικευµένων µοντέλων διοίκησης, καµία από τις υφιστάµενες 

προσεγγίσεις δεν θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

συστήµατος διοίκησης (ολοκληρωµένου ή µη), όχι κατ’ ανάγκη επειδή είναι 

ανεπαρκείς, αλλά κυρίως επειδή τα ίδια τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης δεν 

µπορούν να το υποστηρίξουν.  

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης έχουν ως αντικείµενο 

τµήµα µόλις της διοίκησης του οργανισµού και µάλιστα εκείνο το τµήµα που µπορεί 
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να επηρεάσει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της λειτουργικής εκροής που 

προδιαγράφουν. Ενώ λοιπόν η υιοθέτηση περισσότερων του ενός (ενδεχοµένως και 

των δύο) προτύπων µπορεί να υπερκαλύψει τις κύριες δραστηριότητες κάθε 

οργανισµού, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις υποστηρικτικές και διοικητικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το πόσα πρότυπα 

υιοθετήσει ένας οργανισµός, ο  κύριος όγκος των διοικητικών και υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων του που σχετίζονται µε τις λειτουργίες του σχεδιασµού, της 

οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, θα εξακολουθεί ν α διαχειρίζεται µε 

άλλο τρόπο. Για τη δηµιουργία συνεπώς ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης 

απαιτούνται και άλλες έννοιες, φιλοσοφίες διοίκησης, οδηγίες (π.χ. Seveso II, 

Sarbanes Oxley Act), οι  οποίες δεν περιλαµβάνονται για την ώρα στα πρότυπα 

συστηµάτων διοίκησης.  

Σε αντιπαράθεση µε τον προσανατολισµό στην υλοποίηση ορθολογικά οργανωµένων 

project, προτείνεται το αντικείµενο της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης να είναι 

η ίδια η λειτουργία του οργανισµού. Δεδοµένου, ότι τα πρότυπα συστηµάτων 

διοίκησης δεν µπορούν από µόνα τους να υποστηρίξουν τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης, πιθανώς να πρέπει να χρησιµοποιηθούν για 

το λόγο που πραγµατικά εξυπηρετούν, την εισαγωγή κανόνων στο τµήµα εκείνο της 

διοίκησης του οργανισµού που αφορούν.  

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη προσέγγιση, οι  γενικευµένες απαιτήσεις 

χρησιµοποιούνται ακριβώς για εισαγωγή συστηµικών κανόνων στις διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες του οργανισµού. Παράλληλα, οι  εξειδικευµένες 

απαιτήσεις των προτύπων εισάγουν συστηµικούς κανόνες για τον έλεγχο των κύριων 

δραστηριοτήτων του οργανισµού οι  οποίοι σχετίζονται για παράδειγµα µε την 

ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.  

Οι απαιτούµενες ενέργειες για την αποτελεσµατική ολοκλήρωση συστηµάτων 

διοίκησης περιγράφονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µέσα 

από τα στάδια του σχεδιασµού, της προετοιµασίας της εγκατάστασης, της 

εγκατάστασης και της πιλοτικής λειτουργίας. Το στάδιο του σχεδιασµού, εγγυάται τη 

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τις ειδικές ανάγκες 

και συνθήκες που επικρατούν στον οργανισµό. Παράλληλα, µέσω του σχεδιασµού 

και επανασχεδιασµού των διεργασιών επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση των απαιτήσεων 
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(γενικών και εξειδικευµένων) στη λειτουργία του οργανισµού. Τα στάδια της 

προετοιµασίας της εγκατάστασης και της εγκατάστασης, εγγυώνται τη βηµατική 

υλοποίηση όλων των απαιτούµενων για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης ενεργειών. Τέλος, το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας, στο οποίο 

ενεργοποιούνται σταδιακά οι  λειτουργικές διαδικασίες του ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης, εγγυάται τον έγκαιρο εντοπισµό και την επιδιόρθωση 

πιθανών προβληµάτων και αστοχιών.  

Παράλληλα, στη διοίκηση της διαδικασίας αποσαφηνίζονται οι  αρµοδιότητες 

υλοποίησης για κάθε στάδιο ώστε η προτεινόµενη προσέγγιση να είναι πλήρης και 

άµεσα πραγµατοποιήσιµη. 

Τέλος, τα δοµικά στοιχεία που συµπληρώνουν την προτεινόµενη προσέγγιση, 

αποτελούν µια αποτελεσµατική λύση στο ζήτηµα της δηµιουργίας του κύριου υπο- 

προτύπου. Καθένα από τα δοµικά στοιχεία απευθύνεται στοχευµένα στη 

δραστηριότητα που αφορά και συνολικά αποτελούν εχέγγυο για τη δηµιουργία της 

δοµής που θα επιτρέψει την αποτελεσµατική διοίκηση οποιασδήποτε λειτουργικής 

εκροής. Παράλληλα, εξαιτίας της δυναµικής τους φύσης, αφού στην πραγµατικότητα 

προδιαγράφουν ο µάδες διοικητικών και υποστηρικτικών διεργασιών, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και για λειτουργίες οι  οποίες δεν προδιαγράφονται από πρότυπα, 

όπως για παράδειγµα η χρηµατοοικονοµική διοίκηση. 

6.2 Συνεισφορά 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάστηκε µια νέα προσέγγιση 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, η οποία επιτρέπει την ενσωµάτωση 

οποιασδήποτε φιλοσοφίας, αρχής και απαίτησης στη λειτουργία του οργανισµού. Η 

προσέγγιση αυτή είναι γενικευµένη µε την έννοια ότι επιτρέπει διαφορετικές αρχικές 

καταστάσεις (υφιστάµενα συστήµατα, κανονισµοί κ.λπ.) και µπορεί να εφαρµοστεί 

από κάθε οργανισµό ανεξαρτήτως µεγέθους και πεδίου ενασχόλησης. Κοµβικό ρόλο 

στην προτεινόµενη προσέγγιση διαδραµατίζει η έννοια της διεργασίας. Η έννοια της 

διεργασίας, όπως χρησιµοποιείται εδώ, επιτρέπει την ενσωµάτωση στις 

δραστηριότητες του οργανισµού οποιασδήποτε γενικευµένης ή εξειδικευµένης 

απαίτησης. Η διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, εγγυάται τη 

σταδιακή υλοποίηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών για τη δηµιουργία 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. Παράλληλα, δίνονται σηµαντικές 
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πληροφορίες για τη διοίκηση της διαδικασίας, της οποίας οι  ενέργειες διακρίνονται 

από τις ενέργειες της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης.  

Οι υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων χαρακτηρίζονται από  

αδυναµίες οι οποίες οφείλονται: 

• σε εγγενείς αστοχίες των προσεγγίσεων αυτών,  

• στη φύση των απαιτήσεων των προτύπων, 

• ακόµα και σε παρανόηση της ίδιας της έννοιας της ολοκλήρωσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι δυνατό να στηριχθεί κανείς ούτε στις βασικές 

έννοιες της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης, καθώς στη βιβλιογραφία επικρατεί 

σύγχυση σε επίπεδο ορισµού, πεδίου εφαρµογής αλλά και βαθµού ολοκλήρωσης.  

Όσον αφορά τους υφιστάµενους ορισµούς, σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές η 

ολοκλήρωση συνδέεται µε την έννοια της αξιοποίησης. Άλλοι κάνουν λόγο για 

ευθυγράµµιση των δραστηριοτήτων του οργανισµού µε τους στρατηγικούς του 

στόχους και συντονισµό µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων και λειτουργιών. Κάποιοι 

άλλοι κάνουν λόγο για σύνδεση ή συνδυασµό των επιµέρους στοιχείων των 

συστηµάτων διοίκησης, ενώ στην πραγµατικότητα ασχολούνται µε την αναµόρφωση 

προτύπων.  

Παρότι στους περισσότερους υφιστάµενους ορισµούς της ολοκλήρωσης, πεδίο 

εφαρµογής της φαίνεται να είναι λίγο πολύ τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης ενός 

οργανισµού, ή σε µία πιο προχωρηµένη θεώρηση η ίδια η διοίκηση του οργανισµού, 

η συνήθης πρακτική όπως αποτυπώνεται στη σχετική βιβλιογραφία, απέχει αρκετά 

από αυτό. Συχνά, η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης συγχέεται µε την 

αναµόρφωση των προτύπων των συστηµάτων διοίκησης (όπως έχει παρατηρήσει και 

ο Karapetrovic, 2002b), ή ακόµη- ακόµη µε την ενοποίηση κάποιων από τα στοιχεία 

τους, όπως οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, η τεκµηρίωση και ο έλεγχός της. 

Παράλληλα, ενώ έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία το γεγονός ότι η ολοκλήρωση 

µπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ωριµότητας (µηδενική, µερική, πλήρης), δεν 

υπάρχει αυτή τη στιγµή στη βιβλιογραφία ένας πλήρης και συνεπής ορισµός τους. Οι 

περισσότεροι ερευνητές, ενώ αναφέρονται σε επίπεδα ολοκλήρωσης στην 

πραγµατικότητα δεν περιγράφουν επίπεδα τα οποία µπορούν να επιτευχθούν 

διαδοχικά αλλά εναλλακτικές προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων. Το 
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ανώτατο επίπεδο της ολοκλήρωσης κατά κανόνα δεν περιγράφεται, ενώ συχνά 

συνοδεύεται από διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της, ώστε να συµπεριλάβει και 

άλλα συστήµατα και αρχές διοίκησης. Κάποιοι άλλοι ερευνητές, αναγνωρίζουν 

επίπεδα ολοκλήρωσης τα οποία µπορούν να επιτευχθούν διαδοχικά, τα οποία όµως 

είναι περισσότερο διαδοχικά στάδια προς την ολοκλήρωση συστηµάτων παρά 

επίπεδα ωριµότητας.  

Ως απάντηση στα προβλήµατα αυτά, δόθηκε ένας νέος ορισµός της ολοκλήρωσης 

συστηµάτων διοίκησης, ο  οπ οίος είναι διευρυµένος ώστε να περιλαµβάνει 

οποιαδήποτε έννοια και αρχή και περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης. 

Όπως είναι γνωστό τα πρότυπα συστηµάτων διοίκησης περιλαµβάνουν κοινές και 

εξειδικευµένες απαιτήσεις οι οποίες διαφέρουν από πρότυπο σε πρότυπο ανάλογα µε 

τη λειτουργική εκροή της οποίας τη διοίκηση αφορούν. Οι απαιτήσεις (κοινές και 

εξειδικευµένες) αντιµετωπίζονται διαφορετικά από κάθε ερευνητή, και δε φαίνεται να 

υπάρχει αυτή τη στιγµή κάποιος τρόπος που να εγγυάται την αποτελεσµατική 

διαχείρισή τους. 

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας εξαντλητικός κατάλογος των κοινών απαιτήσεων 

των προτύπων. Ενότητες απαιτήσεων όπως ο  έλεγχος εγγράφων και αρχείων, ο 

καθορισµός της πολιτικής και των στόχων, οι  εσωτερικές επιθεωρήσεις και η 

διοικητική ανασκόπηση αναγνωρίζονται σε µεγάλο βαθµό ως κοινές και 

ολοκληρώνονται. Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν ως κοινές και απαιτήσεις όπως ο 

καθορισµός εκπροσώπου της διοίκησης και η δηµιουργία προγραµµάτων για την 

επίτευξη στόχων. Ενώ σύµφωνα µε το ISO Guide 72 (2001), κοινές είναι επίσης οι 

απαιτήσεις που σχετίζονται µε την ανάλυση και επιλογή κρίσιµων ζητηµάτων και την 

ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης. Ακόµα και η σύγκριση των στοιχείων 

της βιβλιογραφίας έναντι των στοιχείων του ISO Guide 72, έδειξε ότι δεν υπάρχει 

ταύτιση όσον αφορά τις κοινές απαιτήσεις των προτύπων.  

Οι εξειδικευµένες απαιτήσεις  των προτύπων, όπως καθορισµός περιβαλλοντικών 

όψεων ή προϊόντα ιδιοκτησίας πελάτη, είναι λογικό να µην είναι απευθείας 

συγκρίσιµες µε απαιτήσεις άλλων προτύπων. Η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών 

δυσχεραίνει την ολοκλήρωση. Κάποιοι ερευνητές χρησιµοποιούν για την 

αντιστοίχησή τους τα πλέγµατα συσχέτισης των προτύπων. Κάποιοι άλλοι,  
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δηµιουργούν δικά τους πλέγµατα συσχέτισης στα οποία οι εξειδικευµένες απαιτήσεις 

αντιστοιχίζονται µε τρόπο διαφορετικό από ότι στα επίσηµα πλέγµατα. Άλλοι 

ερευνητές τις εντάσσουν σε στοιχεία όπως διεργασίες ή έλεγχος λειτουργίας, 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ανοµοιογενείς ο µάδες απαιτήσεων µε 

αµφισβητούµενη χρησιµότητα.  

Ως απάντηση στα προβλήµατα αυτά, εισάγεται η έννοια της διεργασίας για τη 

διαχείριση τόσο των γενικών όσο και των εξειδικευµένων απαιτήσεων των προτύπων.  

Όσον αφορά τις δύο φάσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοίκησης, δε φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγµή κάποια προσέγγιση που να 

εγγυάται τη δηµιουργία ενός συστήµατος µε βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες που 

επικρατούν σε έναν οργανισµό. Οι προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων έχουν 

ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ο µάδων απαιτήσεων µε τις οποίες πρέπει να 

συµµορφωθεί ο  οργανισµός. Δεδοµένης της ύπαρξης εξειδικευµένων απαιτήσεων, 

αλλά και επιµέρους διαφοροποιήσεων µεταξύ των κοινών απαιτήσεων, η δηµιουργία 

ενιαίου υπερ- προτύπου δεν φαίνεται να είναι δυνατή. Από την άλλη πλευρά, η 

δηµιουργία ενός κύριου υπο- προτύπου η οποία κρίνεται η πιο λογική από τις δύο 

προσεγγίσεις της αναµόρφωσης προτύπων, δεν εξετάζεται στη βιβλιογραφία. Οι 

προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης µε βάση την αναµόρφωση 

προτύπων, έχουν την ίδια βασική αδυναµία µε την αναµόρφωση προτύπων, δεν 

απαντάνε στον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται οι εξειδικευµένες απαιτήσεις.  

Επιπλέον, καµία από τις υφιστάµενες προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης δεν εξηγεί την καθαυτό ένταξη των απαιτήσεων στη λειτουργία του 

οργανισµού. Κάποιες προσεγγίσεις κάνουν λόγο για καθορισµό των επιµέρους 

ενεργειών υλοποίησης της ολοκλήρωσης, άλλες για συγχώνευση της σχετικής 

τεκµηρίωσης και άλλες για υλοποίηση προγραµµάτων διαχείρισης κινδύνου. Ακόµα 

και εκείνες οι  προσεγγίσεις στις οποίες αναφέρεται ο  σχεδιασµός των διεργασιών 

ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, δεν αναλύονται περαιτέρω µε αποτέλεσµα να 

µην είναι εµφανής ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 

Ως απάντηση στα παραπάνω θέµατα, η προσέγγιση που προτείνεται στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία, αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τόσο το ζήτηµα των 

εξειδικευµένων απαιτήσεων, όσο και την καθαυτό ένταξη οποιασδήποτε απαίτησης 

στη λειτουργία του οργανισµού.  
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6.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Παρότι η ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης αποτελεί αντικείµενο ακαδηµαϊκής 

ενασχόλησης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, πολλά επιµέρους ζητήµατά της δεν 

έχουν µελετηθεί επαρκώς.  

Για την περαιτέρω εξέταση του αντικειµένου είναι καταρχήν απαραίτητος ο συνεπής 

ορισµός επιπέδων ολοκλήρωσης, µε την έννοια των επιπέδων ωριµότητας τα οποία 

µπορούν να επιτευχθούν διαδοχικά.  

Επιπλέον, προτείνεται η διενέργεια µιας έρευνας πεδίου µεγάλης κλίµακας η οποία 

θα αποτυπώνει την πραγµατική κατάσταση που επικρατεί στην επιχειρηµατική 

κοινότητα όσον αφορά την ολοκλήρωση. Επιµέρους ζητήµατα τα οποία προτείνεται 

να εξεταστούν περιλαµβάνουν: 

• τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι  οργανισµοί την έννοια της 

ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

• τις ανάγκες των οργανισµών που έρχεται να καλύψει 

• τα κίνητρα και τα αναµενόµενα οφέλη  

• τις δυσκολίες και τα εµπόδια που συνάντησαν  

• την επιλεχθείσα προσέγγιση ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

• τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι  γενικευµένες και οι 

εξειδικευµένες απαιτήσεις των προτύπων 

• τις έννοιες, αρχές, απαιτήσεις που συµπεριλαµβάνονται και τέλος 

• το βαθµό ή το επίπεδο ολοκλήρωσης στο οποίο φθάνουν. 

Όσον αφορά την προτεινόµενη προσέγγιση ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης 

προτείνεται η εισαγωγή ενός ακόµη δοµικού στοιχείου, της διαχείρισης πόρων, ώστε 

να καλύπτεται στο βαθµό του δυνατού το σύνολο των διοικητικών και 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του οργανισµού. 

Τέλος, προτείνεται η εφαρµογή της προτεινόµενης προσέγγισης σε διάφορους 

οργανισµούς ώστε αφενός να καταδειχθεί η πρακτικότητά της και αφετέρου να 

εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν τυχόν αδυναµίες της. 
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Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση 

κάποιο γενικευµένο µοντελο διοίκησης 

Πολλά γενικευµένα µοντέλα διοίκησης θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 

πλαίσια για την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης για το σκοπό αυτό 

(Seghezzi & Schweickardt, 2001) όπως το πλαίσιο των 7s της εταιρείας συµβούλων 

McKinsey (Peters & Waterman, 1984), το µοντέλο της αλυσίδας αξίας (Porter, 1985), 

το µοντέλο διοίκησης του St Galllen (Ulrich, 2001) και τα µοντέλα επιχειρηµατικής 

αριστείας (Malcolm Baldrige Award, 1988; European Foundation of Quality 

Management, 1992) που βασίζονται στη διοίκηση ολικής ποιότητας (Deming, 1986). 
Εντούτοις, στη βιβλιογραφία αναφέρονται µόλις τέσσερα γενικευµένα µοντέλα ως 

ικανά να «στεγάσουν» το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης του οργανισµού: 

• το St Gallen Management model  (Seghezzi, 1998; Seghezzi, 2001; Seghezzi 

& Schweickardt, 2001) 

• τα µοντέλα των βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας: MBNQA (Pun et al., 

1999) και EFQM (Tari et al., 2009) 

• το Business Model (Conti, 1999, 2000) και 

• το εστιασµένο στη διοίκηση ολικής ποιότητας µοντέλο των Wilkinson & Dale 

(2001) 

Τα περισσότερα από αυτά τα γενικευµένα µοντέλα διοίκησης χαίρουν καθολικής 

αναγνωρισιµότητας και αποτελούν ολοκληρωµένες προτάσεις διοίκησης οι  οποίες 

ξεπερνούν κατά πολύ τα πεπερασµένα όρια των συστηµάτων διοίκησης. Για 

παράδειγµα το µοντέλο διοίκησης του St Gallen προβλέπει την εταιρική 

διακυβέρνηση, ενώ το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM περιλαµβάνει 

απαιτήσεις για χρηµατοοικονοµική διοίκηση. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω µοντέλα 

διοίκησης είναι διεργασιοκεντρικά και υπακούουν στις αρχές της διοίκησης ολικής 

ποιότητας.  

Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια των γενικευµένων µοντέλων διοίκησης µπορεί να 

ενταχθεί οποιαδήποτε επιµέρους απαίτηση των προτύπων συστηµάτων διοίκησης, 

ακριβώς επειδή τα γενικευµένα µοντέλα διοίκησης είναι στην πραγµατικότητα 
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υπερσύνολα των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Γίνεται έτσι εµφανές ότι τα 

γενικευµένα µοντέλα διοίκησης µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης, επειδή ακριβώς από µόνα τους αποτελούν 

ολοκληρωµένα συστήµατα διοίκησης. Όλα τα παραπάνω µοντέλα ενέχουν τις 

λειτουργίες της διοίκησης και αποτελούν ολοκληρωµένες λύσεις για το σχεδιασµό, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο του οργανισµού. Η ιδέα ωστόσο της 

χρήσης γενικευµένων µοντέλων ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες των οργανισµών για 

ολοκλήρωση των συστηµάτων διοίκησης. Αντιθέτως, το σύστηµα διοίκησης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2000 µπορεί να αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης της 

πορείας για την ικανοποίηση των κριτηρίων ενός µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας 

στον τοµέα της διοίκησης ποιότητας (Seghezzi & Schweickardt, 2001). Οµοίως, ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης µπορεί να αποτελέσει µια µινιµαλιστική αλλά 

στέρεη βάση για άριστες επιδόσεις (performance excellence) (Karapetrovic, 2003). 

Συνεπώς, γενικά θα πρέπει να θεωρούµε τα πρότυπα συστήµατα διοίκησης και την 

ολοκλήρωσή τους ως όχηµα για τη διοίκηση ολικής ποιότητας και την επιχειρηµατική 

αριστεία και όχι το αντίστροφο. 

Ο τοµέας αυτός, της ολοκλήρωσης συστηµάτων διοίκησης δηλαδή στη βάση κάποιου 

γενικευµένου µοντέλου διοίκησης δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Πιθανώς ο  λόγος να 

είναι ακριβώς αυτός, µπορεί σαν ιδέα να παρουσιάζει κάποιο θεωρητικό ενδιαφέρον, 

ωστόσο η πρακτική της σηµασία για τους οργανισµούς είναι αµφίβολη. Επιπλέον, µε 

την εξαίρεση του µοντέλου διοίκησης του St Gallen (το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί 

για την ολοκλήρωση της διοίκησης ποιότητας στον οργανισµό) και του µοντέλου των 

Wilkinson & Dale (2001) το οποίο έχει δηµιουργηθεί για την ολοκλήρωση των 

µερικών συστηµάτων διοίκησης, τα παραπάνω γενικευµένα µοντέλα διοίκησης 

αναφέρονται απλά ως ικανά να στεγάσουν το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης και, 

τουλάχιστον για την ώρα, δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές εφαρµογές τους στην  

ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η µελέτη και 

η παρουσίαση των γενικευµένων µοντέλων διοίκησης εκπίπτει του αντικειµένου της 

παρούσας εργασίας. Ωστόσο, τα παραπάνω γενικευµένα µοντέλα διοίκησης 

παρουσιάζονται συνοπτικά για λόγους πληρότητας. 
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Α.1 Το µοντέλο διοίκησης του St Gallen 

Το γενικευµένο µοντέλο διοίκησης του St Gallen αναπτύχθηκε από τους Ulrich & 

Krieg  το 1974 στο πανεπιστήµιο του St Gallen και αποτέλεσε τη βάση της 

διδασκαλίας της διοίκησης επιχειρήσεων σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς 

φοιτητές για έρευνα και συµβουλευτική. Η γνωστότερη έκδοση του µοντέλου 

παρουσιάζεται στο Σχήµα Α1, ενώ πρόσφατα αναθεωρήθηκε και πήρε τη µορφή του 

Σχήµατος Α2. 

Το γενικευµένο µοντέλο διοίκησης του St Gallen παρέχει ένα περιεκτικό πλαίσιο για 

την ολοκλήρωση των διαφόρων διαστάσεων των διοικητικών δραστηριοτήτων 

(Seghezzi & Schweickardt, 2001) και περιλαµβάνει τα τρία ε πίπεδα της διοίκησης 

επιχειρήσεων (normative, strategic & operational) τα οποία συνδυάζει µε τις ειδικές 

απαιτήσεις επιτυχούς διοίκησης του St Gallen: την εναρµόνιση των στρατηγικών 

προγραµµάτων (ή δραστηριοτήτων), τη δοµή και την κουλτούρα (ή στάση) (Spickers, 

2009). Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τα 9 modules του µοντέλου (Σχήµα Α2).  
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Σχήµα Α1: Tο µοντέλο διοίκησης του St Gallen (Spickers, 2009) 

Τα τρία επίπεδα του µοντέλου ορίζονται ως εξής (Seghezzi & Schweickardt, 2001): 

• Normative, ο τοµέας των θεµελιωδών αρχών βιωσιµότητας και ανάπτυξης του 

οργανισµού µε σκοπό τη νοµιµοποίησή του/ την εκπλήρωση ενός σηµαντικού 

ρόλου στην αγορά και το κοινωνικό σύνολο, o σκοπός των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων που τους δίνει υπόσταση (εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική 

πολιτική, εταιρική κουλτούρα24) 

• Strategic, δίνει κατεύθυνση στον οργανισµό, οι  οργανωσιακές δοµές, τα 

συστήµατα διοίκησης και τα προγράµµατα µε σκοπό την αποτελεσµατικότητα 

                                                
24 το σύνολο κανόνων και αρχών που θεµελιώνουν την υπόσταση και την αποστολή του οργανισµού 
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του οργανισµού, το σύνολο των αποφάσεων και δράσεων που καθορίζουν τη 

µακροπρόθεσµη επίδοση του οργανισµού 

• Operative, προάγει την αποδοτικότητα στην εκτέλεση των εργασιών. Ο 

τοµέας της πραγµάτωσης µε σκοπό την προσφορά αξίας στους πελάτες, 

εργαζόµενους, µετόχους µε κριτήριο την αποδοτικότητα (µε την έννοια της 

παραγωγικότητας) 

O σκελετός του µοντέλου διοίκησης του St Gallen είναι οι  επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες (από το επίπεδο της πολιτικής ως το επίπεδο της δράσης) (Seghezzi 

& Schweickardt, 2001). Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες υποστηρίζονται από 

δοµές ο οποίες εκτείνονται από την εταιρική διακυβέρνηση, τις οργανωσιακές δοµές 

και τα συστήµατα διοίκησης ως τις οργανωσιακές διεργασίες και τα συστήµατα 

λειτουργίας. Ο τρίτος πυλώνας του µοντέλου διοίκησης του St Gallen, αφορά στάσεις 

και συµπεριφορές και εκτείνεται από την εταιρική κουλτούρα σε κανονιστικό 

επίπεδο, τη συµπεριφορά επίλυσης προβληµάτων και µάθησης σε στρατηγικό επίπεδο 

ως τις όψεις της συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την επίδοση και τη συνεργασία.  

Μια τρίτη διάσταση του µοντέλου σχετίζεται µε τη δυναµική των διεργασιών 

εταιρικής ανάπτυξης.  

Το µοντέλο διοίκησης του St Gallen έχει εφαρµοστεί για την ολοκλήρωση της 

διοίκησης ποιότητας (Σχήµα Α2) και της περιβαλλοντικής διαχείρισης (Seghezzi, 

1997), της διοίκησης παραγωγής και τεχνολογίας (Seghezzi & Schweickardt, 2001) 

παρέχοντας ένα ολοκληρωτικό πλαίσιο για τα µερικά συστήµατα διοίκησης 

(Seghezzi, 1997). 
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Σχήµα Α2: Oλοκλήρωση της διοίκησης ποιότητας στο µοντέλο διοίκησης του St Gallen 
(Seghezzi, 1997) 

Όπως φαίνεται στο Σ χήµα Α2, οι  διάφορες απαιτήσεις του συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας εντάσσονται στα αντίστοιχα στοιχεία του µοντέλου διοίκησης του St 

Gallen. Για παράδειγµα η πολιτική ποιότητας γίνεται τµήµα της εταιρικής πολιτικής 

(Σχήµα Α2). Με την ίδια λογική, οι  επιµέρους απαιτήσεις των προτύπων που 

περιγράφουν συστήµατα διοίκησης µπορούν να ενταχθούν στα στοιχεία του µοντέλου 

διοίκησης του St Gallen και να αποτελέσουν τα συστατικά ενός γενικευµένου 

συστήµατος διοίκησης. 
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Σχήµα Α3: Το νέο µοντέλο διοίκησης του St Gallen (Spickers, 2009) 

Η τελευταία έκδοση του µοντέλου διοίκησης του St Gallen (Σχήµα Α3) συνδυάζει 

την εναρµόνιση της στρατηγικής, της δοµής και της κουλτούρας του οργανισµού µε 

τις διεργασίες, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις της επιχείρησης 

µε τους εµπλεκόµενους (όσον αφορά τους πόρους, τους κανονισµούς, τις αξίες, τις 

ανησυχίες και τα ειδικά συµφέροντά τους) µε σκοπό να τραβήξει την προσοχή στο 

γεγονός ότι η διοίκηση αφορά κυρίως την ανάλυση και ερµηνεία γεγονότων 

(Spickers, 2009). 

Παράλληλα στηρίζεται στο προηγούµενο µοντέλο το οποίο και βελτιώνει µε τους 

παρακάτω τρόπους (Spickers, 2009): 
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• δίνει περισσότερη έµφαση στην ηθική και κανονιστική διάσταση της 

διοίκησης 

• αντανακλά την τάση για περισσότερο διεργασιοκεντρικούς οργανισµούς 

• εστιάζει στην ερµηνευτική διάσταση της διοίκησης 

 

Α.2 Τα µοντέλα των βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας ως πλαίσιο για 

την ολοκλήρωση των  συστηµάτων διοίκησης 

Mια ακόµη δυνητική µέθοδος η οποία αναφέρεται συχνά για την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης αφορά τη χρήση των µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας 

(π.χ. MBNQA, EFQM) ως πλαίσια για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης (Karapetrovic & Jonker, 2003). Τα µοντέλα επιχειρηµατικής 

αριστείας καθορίζουν µια σειρά από προϋποθέσεις (enablers) οι  οποίες υπακούουν 

στις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας και µπορούν να µετατραπούν σε κριτήρια 

για την αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση του συστήµατος διοίκησης κάθε 

οργανισµού στους τοµείς των κύριων επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων, της 

ικανοποίησης των πελατών και των ανθρώπινων πόρων και της επίδρασης στην 

κοινωνία. Η εξάπλωσή και η αναγνωρισιµότητά τους οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στους θεσµούς των βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας (MBNQA, EQA). 

Οι απαρχές των µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας, θα πρέπει να αναζητηθούν στις 

έννοιες του ελέγχου ποιότητας (qc) και ολικού ελέγχου ποιότητας (tqc) που 

εισήχθησαν µε τις πρώτες µεταφράσεις των κριτηρίων του Ιαπωνικού βραβείου 

Deming. Η εισαγωγή του βραβείου Malcolm Baldridge (1987) υπήρξε ορόσηµο για 

την εξέλιξη των εννοιών ποιότητας στο Δυτικό Κόσµο, αφού οι  ενότητες 

αξιολόγησης του βραβείου αποτελούνταν ουσιαστικά από τους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας για την υλοποίηση της διοίκησης ολικής ποιότητας. Έχοντας ως σηµείο 

εκκίνησης το βραβείο Malcolm Baldridge, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA) 

το οποίο εισήχθη το 1991, προάγει την ανάπτυξη της διοίκησης ολικής ποιότητας 

(Conti, 1998) τόσο από άποψη περιεχοµένου (κριτήρια) όσο και από άποψη µορφής 

(ακόµα και η γραφική του απεικόνιση θυµίζει µοντέλο διοίκησης). 

Α.2.1 Το εθνικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge 

Το εθνικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge (MBNQA) είναι εστιασµένο στην 

ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη και στηρίζεται σε κριτήρια 
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προσανατολισµένα στη διοίκηση ολικής ποιότητας και επιτρέπει την αυτο-

αξιολόγηση του οργανισµού σε συνεχή βάση. Οι κύριες αρχές και έννοιες του 

βραβείου ενσωµατώνονται σε επτά ο µάδες κριτηρίων: ηγεσία, στρατηγικός 

σχεδιασµός, εστίαση στον πελάτη και την αγορά, ανάλυση πληροφοριών, εστίαση 

στους ανθρώπινους πόρους, διοίκηση διεργασιών και επιχειρηµατικά αποτελέσµατα. 

Τα κριτήρια αυτά αποτελούνται από προσανατολισµένες στα αποτελέσµατα 

απαιτήσεις και εστιάζουν στα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, το πλαίσιο 

του βραβείου έχει ενσωµατωµένα τέσσερα στοιχεία (driver, system, measures of 

progress και goal) τα οποία υποστηρίζουν την αξιολόγηση της επίδοσης των 

οργανισµών σε σχέση µε τα κριτήρια του βραβείου (Affisco et al., 1997).  

Εξετάζοντας τη συµβατότητα των κριτηρίων του MBNQA µε τις απαιτήσεις των 

προτύπων διοίκησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι Pun et al. (1999) 

υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης µε βάση τα 

κριτήρια του βραβείου. Για το σκοπό αυτό δηµιουργούν ένα πλέγµα συσχέτισης των 

απαιτήσεων των προτύπων µε τα κριτήρια του βραβείου. Πρόκειται δηλαδή 

ουσιαστικά για την υλοποίηση των κριτηρίων του MBNQA ενισχυµένων µε τις 

απαιτήσεις των προτύπων συστηµάτων διοίκησης. Επιπλέον, αναπτύσσουν µια 

µεθοδολογία για την υλοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης.  

Α.2.2 Το ευρωπαϊκό βραβείο επιχειρηµατικής Αριστείας 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας αναπτύχθηκε µε βάση το 

MBNQA αλλά διαφέρει από αυτό στο διαχωρισµό των κριτηρίων των προϋποθέσεων 

(enablers) από τα κριτήρια των αποτελεσµάτων (results) (Σχήµα Α4). Καθίσταται 

έτσι  ξεκάθαρο ότι τα άριστα αποτελέσµατα προκύπτουν από την ορθή εφαρµογή 

µιας επιχειρηµατικής στρατηγικής διοίκησης ολικής ποιότητας (Conti, 1998).  
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Σχήµα Α4: Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας 

Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του Σχήµατος Α4 υποδεικνύει ότι 

η ικανοποίηση του πελάτη, η ικανοποίηση των εργαζοµένων και η επίδραση στο 

κοινωνικό σύνολο (ικανοποίηση των εµπλεκοµένων) επιτυγχάνονται µέσω της 

ηγεσίας που καθοδηγεί την πολιτική και τη στρατηγική, της διοίκησης ανθρώπινων  

και άλλων πόρων και της διοίκησης διεργασιών η οποία τελικά θα επιφέρει 

βελτιωµένα/ άριστα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα (Wilkinson & Dale, 1999c). Το 

µοντέλο στηρίζεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία απαιτεί την υιοθέτηση 

µιας προσέγγισης ολικής ποιότητας σε όλο τον οργανισµό, ενώ οι διαδικασίες αυτο-

αξιολόγησης και βαθµολόγησης δίνουν έµφαση στη σηµασία της ανάπτυξης των 

κριτηρίων των “προϋποθέσεων” σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα και διαµέσου όλων 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων του οργανισµού.  

Παρατηρώντας το Σ χήµα Α4 οι αντιστοιχίες και αναλογίες των κριτηρίων των 

βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας και των απαιτήσεων των προτύπων συστηµάτων 

διοίκησης γίνονται εύκολα αντιληπτές. Το κριτήριο της ηγεσίας περιλαµβάνει 

στοιχεία για την οργάνωση του συστήµατος διοίκησης και την ευθύνη της διοίκησης, 

στο κριτήριο της πολιτικής και στρατηγικής µπορούν να ενταχθούν οι  απαιτήσεις 

για πολιτική, στόχους, περιβαλλοντικά προγράµµατα κ.λπ. στο κριτήριο ανθρώπινοι 

πόροι οι απαιτήσεις για επάρκεια και εκπαίδευση προσωπικού και εσωτερική 
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επικοινωνία, στο κριτήριο πόροι οι απαιτήσεις για παροχή πόρων, υποδοµών και 

κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας και στο κριτήριο διεργασίες όλες οι απαιτήσεις 

σχεδιασµού και υλοποίησης προϊόντος, ελέγχου λειτουργίας, επιθεώρησης κ.λπ.  

Tο ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας εκτός του γεγονότος ότι εστιάζει 

στην ποιότητα, στα περισσότερα κριτήριά του κάνει και σαφείς αναφορές στην 

περιβαλλοντική διαχείριση (von Ahsen & Funck, 2001): 

• Πρέπει να υποστηρίζονται δραστηριότητες για την προστασία του 

περιβάλλοντος (ηγεσία) 

• Πρέπει να εντοπίζονται τα περιβαλλοντικά ζητήµατα (πολιτική & 

στρατηγική) 

• Πρέπει να ενθαρρύνεται η περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζοµένων 

(ανθρώπινοι πόροι) 

• Ο οργανισµός πρέπει να υιοθετεί µεθόδους για τη µείωση της κατανάλωσης 

και σπατάλης πόρων (συνεργασίες και πόροι) 

• Ο οργανισµός µπορεί να επιλέξει να υιοθετήσει συστήµατα διοίκησης 

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (διεργασίες). 

Παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα χρήσης του ευρωπαϊκού µοντέλου 

επιχειρηµατικής αριστείας ως βάση για την ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης 

αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά Seghezzi, 1997, 1998; Wilkinson 

& Dale, 1999c; Karapetrovic & Jonker, 2003; Tari et al., 2009; Ho, 2010), δεν 

υπάρχουν µελέτες που να εξηγούν ή να προδιαγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 

µπορεί να επιτευχθεί. Οι Tari et al. (2009) εξετάζουν τη συµβατότητα των 

συστηµάτων διοίκησης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης µε τα κριτήρια 

του EFQM και παραθέτουν κάποιες από τις διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την ολοκλήρωση της διοίκησης ποιότητας και της διοίκησης 

περιβάλλοντος µε βάση τα κριτήρια του βραβείου. Ενδεικτικά, στο κριτήριο των 

διεργασιών αναφέρουν (Tari et al., 2009): «οι οργανισµοί θα πρέπει να σχεδιάζουν, 

διοικούν και βελτιώνουν τις διεργασίες τους ώστε να ικανοποιούν και να προσθέτουν 

αξία (generate value for) στους πελάτες και τους άλλους εµ πλεκόµενους σχετικά µε 

ποιοτικές και περιβαλλοντικές όψεις. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής 

επίδοσης και της επίδοσης ποιότητας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση 

των διεργασιών». 
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Από την άλλη πλευρά, ο  Ho (2010) εξετάζει τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, διοίκησης 

ολικής ποιότητας και 6σ και προτείνει τη χρήση µιας συνδυασµένης λίστας ελέγχου 

(checklist) 5s και Lean-Sigma ως εργαλείο για την ολοκλήρωσή των επιµέρους 

συστηµάτων. Με τη χρήση της συνδυασµένης λίστας 5s+, o οργανισµός µπορεί να 

εντοπίσει τις ελλείψεις και τις προβληµατικές περιοχές του, τις οποίες θα πρέπει να 

διορθώσει και να βελτιώσει. 

 

Α.3 Το Business Model του Conti 

O Conti (1998) υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση εννοιών ποιότητας στον οργανισµό 

απαιτεί ένα γενικευµένο µοντέλο διοίκησης και προτείνει ένα µοντέλο το ο ποίο 

αποτελεί µετεξέλιξη του µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM.  Στο 

Business Model του Conti (1998) τα αποτελέσµατα έχουν αντικατασταθεί από 

αποστολές και στόχους που υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: προτίµηση πελάτη, 

εταιρικοί στόχοι, συνεισφορά και ικανοποίηση εµπλεκοµένων. Οι εταιρικοί στόχοι 

έχουν κεντρική θέση επειδή αποτελούν το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης. Η 

προτίµηση του πελάτη θεωρείται η δεύτερη κατά σειρά σηµαντικότητας αποστολή, 

επειδή αντιπροσωπεύει την κύρια οδό για την επίτευξη ανταγωνιστικών εταιρικών 

αποτελεσµάτων. Όσον αφορά τους εµπλεκόµενους, η αποστολή της επιχείρησης είναι 

δισυπόστατη: αφενός ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και αφετέρου ικανοποίηση 

της εταιρείας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Μια δεύτερη βασική διαφορά είναι ο  

διαχωρισµός των διεργασιών από τους υπόλοιπους συστηµατικούς παράγοντες των 

προϋποθέσεων.  

Η τρίτη κύρια διαφορά, σχετίζεται µε την εισαγωγή των οργανωσιακών δοµών 

µεταξύ των προϋποθέσεων. Η νέα αυτή προϋπόθεση σχετίζεται µε τις οργανωσιακές 

λύσεις που επιλέγονται για την εστίαση των πόρων και των διεργασιών στις 

αποστολές και τους στόχους της επιχείρησης.  

Το µοντέλο διοίκησης του Conti (1998) δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την ολοκλήρωση 

συστηµάτων διοίκησης, αναφέρεται ωστόσο ως ικανό να στεγάσει τα επιµέρους 

µερικά συστήµατα διοίκησης (Jonker & Karapetrovic, 2004).  
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Α.4 Το εστιασµένο στη διοίκηση ολικής ποιότητας µοντέλο των Wilkinson 

& Dale (2001) 

Οι Wilkinson & Dale (2001) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης το 

οποίο βασίζεται στη διοίκηση ολικής ποιότητας δίνει έµφαση σε στοιχεία ηγεσίας και 

κουλτούρας, τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος. Το σύστηµα στηρίχθηκε στα χαρακτηριστικά ενός 

µοντέλου ολοκλήρωσης τα οποία παρουσιάστηκαν από τον Seghezzi στο 44ο 

Ευρωπαϊκό Συνέριο Ποιότητας, Βουδαπέστη, 2000. Πρόκειται για ένα µοντέλο 

ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής και 

ασφάλειας (Σχήµα Α5).  

 

Σχήµα Α5: Το εστιασµένο στη διοίκησης ολικής ποιότητας µοντέλο των Wilkinson & 
Dale (2001) 

Το σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε οργανισµό που επιθυµεί να 

υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που στηρίζεται σε QMS, EMS, OHSMS και 
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ειδικότερα από οργανισµούς που έχουν ασχοληθεί µε θέµατα TQM µετά την 

εισαγωγή του QMS τους. 

Οι Wilkinson & Dale (2001) περιγράφουν ένα συνδυασµένο σύστηµα, στο οποίο τα 

QMS, EMS, έχουν χάσει την ανεξαρτησία τους, τα αποτελέσµατά τους συνεισφέρουν 

στο τελικό αποτέλεσµα και τα όρια καθενός είναι τα ίδια. Οι πόροι, διεργασίες και 

διαδικασίες αλληλεπιδρούν µέσω της δοµής και της κουλτούρας για την 

πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδιασµού, του ελέγχου, της υλοποίησης, 

µέτρησης, βελτίωσης και επιθεώρησης για τη µετατροπή των εισροών σε εκροές. Οι 

εκροές στη συνέχεια συγκρίνονται µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί από τις 

πολιτικές του οργανισµού και τις απαιτήσεις των εµπλεκοµένων. Τα αποτελέσµατα 

αυτής της σύγκρισης ανατροφοδοτούνται στις εισροές ώστε να αναθεωρούνται οι 

στόχοι και οι σκοποί και να αναπροσαρµόζονται οι πόροι αν είναι απαραίτητο. Αυτή 

η αλληλουχία δραστηριοτήτων σχηµατίζει τον κύκλο της διαρκούς βελτίωσης.  

Οι χρησιµοποιούµενοι από το ολοκληρωµένο σύστηµα πόροι είναι συνδυασµός των 

πόρων που απαιτούνται από τα QMS, EMS, OHSMS και περιλαµβάνουν τους 

ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους, τον εξοπλισµό, τα χρησιµοποιούµενα 

εργαλεία και τεχνικές, πληροφορία, τεκµηρίωση και εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση των 

πόρων βοηθά στη διασφάλιση ότι οποιοσδήποτε και οτιδήποτε χρησιµοποιείται 

συνδέεται µε µια εισροή στις συνδυασµένες διεργασίες ποιότητας, περιβάλλοντος και 

υγιεινής και ασφάλειας.  

Οι διεργασίες του συστήµατος έχουν κοινό πεδίο εφαρµογής, δηλαδή εστίαση και 

στόχο, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εµπλεκοµένων. Έχουν κοινό εύρος 

δραστηριοτήτων και καθεµιά από αυτές αφορά τις ανάγκες ποιότητας, 

περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και την πολιτική.  

Οι πόροι και οι  δραστηριότητες του IMS υλοποιούνται µέσω µιας ολοκληρωµένης 

οργανωσιακής δοµής και κουλτούρας, όπου η δοµή είναι µια κοινή οµάδα σχέσεων, 

αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων και καναλιών επικοινωνίας, η οποία προάγει τα 

κύρια στοιχεία της διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως η ο µαδική εργασία, η 

συµµετοχή και η συνεργασία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κουλτούρα, οι  κύριες 

αρχές του οργανισµού βασίζονται στη φιλοσοφία και προσέγγιση της διοίκησης 

ολικής ποιότητας και είναι ευρέως αποδεκτές από κάθε εµπλεκόµενο µε την 

ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια. 
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Α.5 Συµπεράσµατα 

Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε από τα παραπάνω γενικευµένα µοντέλα διοίκησης 

θα µπορούσε να συµπεριλάβει τη συµµόρφωση µε οποιοδήποτε πρότυπο και 

απαίτηση, ακριβώς επειδή τα µοντέλα αυτά αποτελούν ολοκληρωµένες λύσεις 

διοίκησης. Όπως προαναφέρθηκε η ιδέα της χρήσης ενός γενικευµένου µοντέλου 

διοίκησης ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες των οργανισµών για την ολοκλήρωση των 

προτύπων συστηµάτων διοίκησής τους. Εντούτοις, από την παραπάνω ανάλυση 

µπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα για την ολοκλήρωση των 

συστηµάτων διοίκησης.  

Αρχικά, όλα τα παραπάνω µοντέλα υπακούουν στις βασικές αρχές της διοίκησης 

ολικής ποιότητας. Οι έννοιες της ο µαδικής εργασίας, της κουλτούρας και της 

εκπαίδευσης οι οποίες είναι έµφυτες σε καθένα από αυτά, έχουν ήδη αναγνωριστεί ως 

κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας της ολοκλήρωσης (§3.3).  

Η σηµαντικότερη συνεισφορά ωστόσο των γενικευµένων µοντέλων διοίκησης 

προέρχεται από την παρατήρηση ότι όλα είναι διεργασιοκεντρικά. Κεντρικές στο 

µοντέλο διοίκησης του St Gallen είναι οι  επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι  οποίες 

υποστηρίζονται από δοµές όπως τα συστήµατα διοίκησης και οι διεργασίες (Seghezzi 

& Schweickardt, 2001), ενώ το νέο µοντέλο διοίκησης του St Gallen αντανακλά την 

τάση για πιο διεργασιοκεντρικούς οργανισµούς (Spickers, 2009). Οι Pun et al. (1999) 

τονίζουν ότι η διοίκηση στο ολοκληρωµένο σύστηµα µε βάση το ΜΒΝQA γίνεται 

µέσα από ένα σύστηµα καλά καθορισµένων και σχεδιασµένων διεργασιών. Eπιπλέον, 

για τη βελτίωση του συστήµατος ο  οργανισµός µπορεί να επιλέξει µεταξύ µικρών 

βηµατικών βελτιώσεων διεργασιών (kaizen) ή ριζικών αλλαγών στις διεργασίες 

(BPR). Τόσο στο µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας όσο και στο Business model του 

Conti, οι  διεργασίες αποτελούν ξεχωριστά κριτήρια- «προϋποθέσεις» για την 

επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας. Τέλος στο µοντέλο διοίκησης που 

προτείνουν, οι  Wilkinson & Dale (2001) κάνουν επίσης έµµεση αναφορά στο 

σχεδιασµό και ανασχεδιασµό διεργασιών ώστε: «Οι διεργασίες του συστήµατος να 

έχουν κοινό πεδίο εφαρµογής, κοινό εύρος δραστηριοτήτων και καθεµιά από αυτές 

να αφορά τις ανάγκες ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και την 

πολιτική». 
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Η έννοια συνεπώς της διεργασίας είναι εκείνη η έννοια που απαιτείται για τη 

διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις των πρότυπων συστηµάτων διοίκησης ενσωµατώνονται 

στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού. Αν και έχει µελετηθεί 

ελάχιστα στην ολοκλήρωση συστηµάτων διοίκησης, η έννοια της διεργασίας οφείλει 

να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης συστηµάτων 

διοίκησης. 
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