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1. Τι είναι – πώς ορίζεται η ποιότητα; 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO EN 8402)  Το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 
οντότητας που αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες 
ανάγκες. Η επιτυχία των επιχειρήσεων στηρίζεται στην δυνατότητα τους να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των πελατών τους αναφορικά με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, με ποιοτικές 
και αποτελεσματικές υπηρεσίες και με την επωφελή (αντιληπτή) σχέση αξίας – δαπάνης. 
 

2. Τι είναι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας; 

 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – ΔΟΠ είναι η φιλοσοφία διοίκησης και οι επιχειρηματικές 
πρακτικές που στοχεύουν στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και τη χρησιμοποίηση 
των υλικών ενός οργανισμού με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι 
αντικειμενικοί στόχοι του, δηλαδή η μείωση του κόστους καθώς και η ταυτόχρονη αύξηση 
της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των πελατών μέσα από τη διαρκή βελτίωση. Βασική 
ιδέα – θεώρηση της ΔΟΠ το ότι κάθε τμήμα έχει εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και 
πυρήνα της αποτελεί η ικανοποίηση της σχέσης πελάτη – προμηθευτή. 
 

3. Τι είναι πολιτική ποιότητας; 

 
Είναι η γραπτή δήλωση πρόθεσης που αποδεικνύει τη δέσμευση της διοίκησης για την 
κατοχύρωση του συστήματος ποιότητας και την φιλοσοφία διαρκούς βελτίωσης. 
Βασικά συστατικά Πολιτική Ποιότητας 
1. Εισαγωγή στην επιχείρηση. 
2. Δέσμευση της διοίκησης. 
3. Ορισμός ποιότητας ειδικά για την επιχείρηση. 
4. Πλεονεκτήματα της βελτίωσης. 
5. Τρόποι εφαρμογής από την διοίκηση.  
6. Συνεργασία και δέσμευση από όλους.  
7. Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες. 
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4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση πολιτικής ποιότητας; 

 Παρέχει γνώση και δυνατότητα προβλέψεων. 
 Βαθειά διερεύνηση όλων των προβλημάτων. 
 Αποτελεί επικοινωνιακό εργαλείο. 
 Προσφέρει το σύνολο των προσυμφωνημένων κανόνων. 
 Επιτρέπει την επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η ενσωµάτωση της ποιότητας στα συστήµατα διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί πλέον 
προτεραιότητα για τη βιοµηχανία και το εµπόριο σε παγκόσµια κλίµακα, κι αυτό διότι: 
 

 Εξασφαλίζει τη πελατοκεντρική στρατηγική και τη συστηµατική προσέγγιση στη 
διοίκηση των επιχειρήσεων 

 Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας και ενισχύει 
την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης  

 Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µειώνει το κόστος, ενισχύει το καλό όνοµα της 
επιχείρησης και της παρέχει την ευκαιρία για εξασφάλιση µεγαλύτερου µεριδίου 
αγοράς 

 Αποτελεί, µαζί µε την καινοτοµικότητα, την πλέον καθοριστική συνιστώσα για τη 
διαρκή επίτευξη της, από τους πελάτες αποτιµώµενης ως επωφελούς, σχέσης της 
αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτοί ζητούν µε το κόστος που αυτοί 
δαπανούν για αυτά. 

Η ολική ποιότητα αποτελεί µια φιλοσοφική σύλληψη που καθιερώθηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες ως αναγκαία για την επιχειρησιακή επιτυχία. 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις µέρες µας αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία βασίζεται στην 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: 
 

 Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα 
 

 Ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες 
 

 Επωφελή κατά την αντίληψη τους σχέση  µεταξύ της αποτιµώµενης για αυτούς αξίας 
του συνόλου των προηγούµενων και των χρηµάτων που δαπανούν για αυτά 

 

5. Ποια είναι τα μειονεκτήματα της πολιτικής ποιότητας; 

 Μεγάλη απαίτηση σε χρόνο. 
 Συχνή παρερμηνεία από κακή διατύπωση της πολιτικής. 
 Υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφωθεί με αυτά που επιβάλλει η πολιτική 

ποιότητας. 
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6. Ποια είναι τα βασικά βήματα υιοθέτησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ: 
1. Δημιουργία συμβουλίου ποιότητας 
2. Εκπαίδευση-επιμόρφωση της διοίκησης στις αρχές της ΔΟΠ 
3. Διενέργεια αναγνωριστικής επιθεώρησης για την αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης 
4. Διαρκής επικοινωνία με τους εργαζόμενους και υλοποίηση συναφών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
5. Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου ποιότητας και σταδιακή αναδιοργάνωση της επιχείρησης 
6. Δημιουργία συστήματος αντιπροσωπευτικών δεικτών, μέτρησης και οριοθέτησης στόχων 
7. Δημιουργία ομάδων βελτίωσης της ποιότητας 
8. Αναθεώρηση των συστημάτων αναγνώρισης, ανταπόδοσης και αξιολόγησης των 
προσπαθειών των εργαζομένων 
9. Διαρκής επικοινωνία με τους εργαζόμενους για την αποδοχή και υιοθέτηση του συνόλου 
της 
αναθεωρημένης δομής της λειτουργίας του οργανισμού ή της επιχείρησης 
10.Πρωτοβουλίες για επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον 
11.Διαρκής αξιολόγηση των επιμέρους αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με τους 
αντίστοιχους στόχους 
12.Διαρκής ανασκόπηση και αναθεώρηση του συστήματος ΔΟΠ 
 
 

7. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συνήθως οικογενειακές ή αυτοαπασχόλησης, οπότε οι 

έννοιες «ηγεσία» και «εργαζόμενοι» καθίστανται ασαφείς, η οργάνωση της 

επιχείρησης είναι απλή, η οικονομική ρευστότητα προβληματική, η στρατηγική της 

περιορίζεται στη διασφάλιση μικρού αλλά ικανού κέρδους και οι πελάτες 

περιορίζονται γεωγραφικά και αριθμητικά από το είδος της επιχείρησης. Στα πλαίσια 

αυτά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα ισχυρά σημεία και ποιες οι αδυναμίες των μικρών 

επιχειρήσεων για την υιοθέτηση ΔΟΠ; 

 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν, σχεδόν εξ’ορισμού, ισχυρό πλεονέκτημα σε θέματα 

πελατοκεντρικής προσέγγισης και σχέσεων με τους πελάτες. Λόγω αυτού μπορούν να 

διαμορφώσουν άμεσα και ξεκάθαρα τις προσδοκίες των πελατών καθώς και τον βαθμό 

ικανοποίησής τους, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες τεχνικές μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών, ανάλυσης δεδομένων, έρευνας αγοράς, κλπ. Επομένως, μια 

μικρή  
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επιχείρηση χρειάζεται μόνον να ενσωματώσει αποτελεσματικά και με αφοσίωση τη βελτίωση 

της ποιότητας στις διαδικασίες της. 

  Τα θέματα ηγεσίας και επικοινωνίας της ηγεσίας με τους εργαζόμενους παρουσιάζουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Συνήθως, ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης αυτοαπασχολείται στην επιχείρηση ή απασχολεί άλλα μέλη της οικογένειάς του. 

Επομένως, το όραμα του ιδιοκτήτη και οι αλλαγές που απαιτούνται μεταφέρονται εύκολα 

και εφαρμόζονται άμεσα. Όμως, σπάνια οι επιχειρήσεις αυτές διαμορφώνουν κάποια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ η δυνατότητα οικονομικής επένδυσης στη συνεχώς 

βελτιούμενη ποιότητα είναι εξαιρετικά μικρή. Επίσης, οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται 

αναγκαστικά στις διοικητικές και ηγετικές ικανότητες του ιδιοκτήτη. 

  Σε θέματα εκπαίδευσης και benchmarking, οι μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζονται 

μειονεκτικές σε σχέση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.  

 Η βελτίωση της ποιότητας, επίσης, αποτελεί πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω (α) 

έλλειψης οικονομικών πόρων και (β) σταθερού και μικρού πελατολογίου. 

 

8. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ποιότητας αναφορικά με τους 

εμπλεκόμενους σε αυτήν; 
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Η µετάβαση σε µια κουλτούρα ενδυναµωµένων εργαζοµένων, µε δηµιουργικότητα και 
υπευθυνότητα για την εργασία τους, συµβάλει στη διατήρηση του δυναµισµού και της 
ευελιξίας, που είναι τόσο απαραίτητη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 
Η υποκίνηση των εργαζοµένωνµπορεί να επιτευχθεί µέσω  

 Οικοδόµησης οµαδικού πνεύµατος 
 Επικοινωνίας 
 Εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης 
 Ανατροφοδότησης των επιδόσεων 

 Αναγνώριση επιτευγµάτων 
 Παραδειγµατικής συµπεριφοράς της ηγεσίας 

Η µετάφραση των ιδεών της Ολικής Ποιότητας σε πραγµατικές βελτιώσεις της απόδοσης 
προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικής, η οποία να περικλείει: 

 Όραµα, αποστολή, αρχές και στόχους 

 ∆ιαδικασίες 
 Εκπαίδευση 
 Οργάνωση 
 Υποκίνηση 

 
 

9. Παρουσιάστε το ρόλο της Εκπαίδευσης καθώς και της Υποκίνησης στη διαδικασία 

Εφαρμογής της Ολικής Ποιότητας 

Εκπαίδευση και Υποκίνηση στο Πλαίσιο της ΔΟΠ 
Στο πλαίσιο της ΔΟΠ θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ενιαία κουλτούρα στον οργανισμό, η 
οποία θα εστιάζει στις ανάγκες του πελάτη και θα προβλέπει τη συνολική συμμετοχή των 
εργαζομένων. Για να γίνει αυτό απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση στις ιδέες και τις 
διαδικασίες της ΔΟΠ.  
Οι στόχοι της εκπαίδευσης πρέπει να είναι: 
• Κοινή εκπαίδευση για τα μέλη της ίδιας ομάδας εργασίας 
• Εκπαίδευση στο πραγματικό αντικείμενο εργασίας 
• Εκπαίδευση από τα ανώτερα προς τα ιεραρχικά χαμηλότερα επίπεδα.  
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η εκπαίδευση στην Ολική Ποιότητα; 
• Επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής ΔΟΠ 
• Ανασκόπηση βασικών ιδεών και διαδικασιών 
• Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων (ηγεσία, επικοινωνία, ομαδική εργασία) 
 
 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποκινηθούν για να αφοσιωθούν στις νέες ιδέες και να 
εφαρμόσουν τις διαδικασίες της ΔΟΠ, να δεσμευτούν στην προσπάθεια ικανοποίησης των 
πελατών κλπ. Οι προϊστάμενοι λοιπόν, πρέπει να ενθαρρύνονται για να γίνουν ικανοί να 
υποκινούν τα μέλη της ομάδας τους. Πρέπει, λοιπόν, να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η 
άσκηση ηγεσίας, ο παραδειγματικός τρόπος συμπεριφοράς, η άσκηση ρόλων συντονισμού 
και σχεδιασμού , η οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος, η επικοινωνία, η αναγνώριση κλπ. 
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10. Πώς επιτυγχάνεται η βελτίωση της υιοθέτησης της ΔΟΠ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 8 

11. Να εξειδικεύσετε τις παρακάνω διαστάσεις της ποιότητας, όπως τις αντιλαμβάνεται ο 

πελάτης, για κάποιον κλάδο παροχής υπηρεσιών (κλάδος υγείας, τραπεζικές 

υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης, ταχυδρομικών και 

ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, κλπ.). 

 

 

Η έννοια της ποιότητας ορίζεται δύσκολα. Κάποιοι συγγραφείς προσπάθησαν να την 

ορίσουν μέσα από τις «διαστάσεις» της δίνοντάς την με τον τρόπο αυτό ένα 

μετρήσιμο χαρακτήρα. Για παράδειγμα ο Garvin (1987)1 ανέφερε οκτώ διαστάσεις 

της ποιότητας προϊόντος: απόδοση, λειτουργικά χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, διάρκεια ζωής, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, 

αισθητική, εκλαμβανόμενη αντίληψη. Με ανάλογο τρόπο, οι Parasuraman, Berry & 

Zeithaml (1991)2 ανέπτυξαν ένα μοντέλο πέντε διαστάσεων για την μέτρηση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι εξής:.  

 Υλικά στοιχεία / υποδομές: αφορά στην αξιολόγηση των «απτών» στοιχείων και εξετάζει 

κατά πόσο ο πελάτης είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού, του προσωπικού, του υλικού επικοινωνίας κλπ. της επιχείρησης 

 Αξιοπιστία: αφορά στην ικανότητα ορθής παροχής των υπηρεσιών χωρίς λάθη ή προβλήματα (από 

την πρώτη φορά) και εξετάζει εάν ο πελάτης έλαβε τις υπηρεσίες για τις οποίες επισκέφθηκε την 

επιχείρηση.  

 Ανταπόκριση: αφορά στην ικανότητα παροχής των υπηρεσιών γρήγορα και με ευγένεια και εξετάζει 

κατά πόσο οι εργαζόμενοι στον οργανισμό είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τον πελάτη.  

 Διασφάλιση: αφορά στη γνώση των υπηρεσιών από τους εργαζομένους και στην ικανότητά τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στον πελάτη. Εξετάζει κατά πόσο ο πελάτης αισθάνεται ότι οι εργαζόμενοι 

ξέρουν καλά τη δουλειά τους και ότι βρίσκεται σε «καλά χέρια».  

 Εξατομίκευση: αφορά στην ικανότητα του προσωπικού να ταυτίζεται συναισθηματικά με τους 

πελάτες και να τους προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Εξετάζει κατά πόσο ο οργανισμός μπορεί 

να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και να τον αντιμετωπίζει ως ξεχωριστή οντότητα. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν βασίζονται στη διαπροσωπική επαφή του πελάτη με το κατάστημα, 

αλλά στο διαδικτυακό κατάστημα, οπότε και το διαδίκτυο και το επίπεδο της σχετιζόμενης 

τεχνολογίας αποκτά κρίσιμο ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας [1]. Η διάσταση της 

υλικοτεχνικής υποδομής περιλαμβάνει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, τη λειτουργικότητά της 

(ευκολία απόκτησης πληροφορίας, αισθητική, δομή, περιεχόμενο, κλπ.), καθώς και την εικόνα που 

προβάλει στον πελάτη [2]. Η διάσταση της αξιοπιστίας, περιλαμβάνει, επιπλέον της υπηρεσίας 

(ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση λαθών), περιλαμβάνει και την αξιοπιστία της πληροφορίας που 

παρέχεται, η οποία θα πρέπει εξορισμού να πληροί κάποιο βαθμό εξατομίκευσης [3]. Η διασφάλιση 

περιλαμβάνει και την διασφάλιση των συναλλαγών, ενώ αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα (διασφάλιση 

ιδιωτικότητας και προστασία προσωπικών δεδομένων) [4]. Η διάσταση της εξατομίκευσης από μία 

άποψη διευκολύνεται, καθώς ο χρήστης/πελάτης μπορεί να διαμορφώσει την ιστοσελίδα σύμφωνα 

με τις προσωπικές του προτιμήσεις, αλλά από την άποψη του «προϊόντος» δυσχεραίνεται καθώς ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει μεταξύ κάποιων τυποποιημένων «προϊόντων» χρησιμοποιώντας 

τυποποιημένα κριτήρια επιλογής [5]. Κάποιες τροποποιήσεις των διαστάσεων ποιότητας που έχουν 

προταθεί παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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12. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφοροποιούνται σημαντικά από την παραδοσιακή έννοια 

της παροχής υπηρεσιών, καθώς ο πελάτης δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τους 

υπαλλήλους της επιχείρησης, δεν υπάρχει κατάστημα, δεν υπάρχει ωράριο, κλπ. Πώς 

και με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται οι παραπάνω πέντε διαστάσεις της 

ποιότητας στην περίπτωση αυτή; 

 

Στήριξη από τη διοίκηση:  

 

1.Η διοίκηση στο δημόσιο τομέα, επί του παρόντος και για πρακτικούς λόγους, δίνει προτεραιότητα στη μείωση 

του κόστους παροχής υπηρεσιών και όχι στην ποιότητα. Επομένως, απαιτείται μια αλλαγή στρατηγικής από τη 

διοίκηση στο θέμα αυτό. 

 2. Σχέσεις με τους πολίτες: Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να επενδύσει στον τρόπο προσέγγισης της κοινωνίας 

και να τροποποιήσει τις διαδικασίες της προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτοκεντρική προσέγγιση.  

3. Συνεργασία με τους προμηθευτές: Οι σχέσεις επιχείρησης-προμηθευτή είναι κεντρικής σημασίας στη ΔΟΠ 

προκειμένου να διασφαλιστεί και η ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και οι αναπτυξιακές ικανότητες 

της επιχείρησης. Επομένως, ο δημόσιος τομέας πρέπει να τροποποιήσει σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο τη 

σχέση του με τους προμηθευτές.  

4. Οργανωσιακή κουλτούρα: Το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να εκπαιδευτεί και να προσαρμοσθεί στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

 

5. Σχεδιασμός υπηρεσίας: Είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαδικασίες σχεδιασμού των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα. 

 6. Διαχείριση ροής διαδικασιών: Ο δημόσιος τομέας λειτουργεί με βάση την τήρηση της νομοθεσίας και όχι την 

ικανοποίηση των πολιτών. Απαιτούνται αλλαγές και τροποποιήσεις, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, 

προκειμένου να υιοθετηθεί η πολιτοκεντρική προσέγγιση.  

7. Αναφορές ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς: Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διενέργεια αξιολογήσεων 

και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της διαφάνειας.  

8. Ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Η γραφειοκρατική προσέγγιση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με καλά 

σχεδιασμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
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9. Καθορισμός καθηκόντων και αξιών: Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς το αντικείμενο της 

εργασίας του καθώς και τα αποτελέσματα που αναμένονται από αυτόν κατά την εκτέλεσή τους.  

10. Διαχείριση της αλλαγής: Ο δημόσιος τομέας παρουσιάζεται δυσκίνητος και δύσκολα προσαρμόσιμος στις 

αλλαγές. Στρατηγικά πρέπει να ενσωματωθεί η διαχείριση της αλλαγής στις διαδικασίες του. 

 

 

13. Αναφέρετε επιγραμματικά τις βελτιώσεις που αναμένεται να επέλθουν ανά τομέα σε 

μια επιχείρηση, από την εφαρμογή της στρατηγικής ολικής ποιότητας. Τεκμηριώστε 

την απάντησή σας με ένα παράδειγμα ανά τομέα.     

Οι κύριες βελτιώσεις ανά τομέα που αναμένεται να επέλθουν σε μια επιχείρηση 
που εφαρμόζει στρατηγική ολικής ποιότητας είναι οι παρακάτω: 
 Βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ τμημάτων, π.χ. συνεργάζονται για την απάλειψη 

των αιτίων μη συμμόρφωσης, 
 Αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, π.χ. η βελτίωση της ποιότητας ικανοποιεί 

περισσότερους πελάτες,  
 Αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζόμενων, π.χ. η βελτίωση του «κλίματος» κάνει 

τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι συνεισφέρουν σε ένα θετικό συνολικό αποτέλεσμα. 
 Αυξάνεται το μερίδιο αγοράς, επειδή π.χ. βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών, 
 
 Αυξάνεται ο κύκλος εργασιών, επειδή οι ικανοποιημένοι πελάτες αφοσιώνονται και 

επηρεάζουν θετικά και άλλους, 
 Μειώνεται, διαχρονικά, το εσωτερικό και εξωτερικό κόστος ποιότητας -έμμεσο και 

άμεσο, π.χ. με τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και την αποφυγή σπατάλης πόρων. 
 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 
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