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To πρoβλημα Tηs πol6τηταs

''Διioκαλε, fπεoα οτην ιiβυοoο" λ4ει.

''Τα νεριi εiναι βαΘιιi και μαδρα''

"Nα Θυμιiοαι fνα πριiγμα" απαντιiει o Διioκαλoq.

''Aυτ6 πoυ οε πνiγει δεν εΙναι το 6τι βυΘiζεoαι,

dλιi τo δτι παραμiνειq κιiτω απ6 τo νερ6"

P. Coeho <o πoλεμιοτ{q τoυ Φωτ6g>

1.0 Eιoαγωγη

Η Διoiκηoη oλΦq Πoι6τητα9 (Total Quality Management, TQM), εiναι

μια πρoo6γγιση τηζ 6wοιαg τηg διoiκηoηζ πoυ oτηρiζεται αποφασιστικ6 και
δραατικd, στη χρηση καινoτ6μων επιoτημoνικων μεθoδoλoγιcilν και
τε1νoλoγιcilν κα1 διακατ61εται απ6 μια συγκεκριμ6νη νoοτρoπiα η oπoiα

απooκoπεi, τελικ6, 6λoι oι εμπλεκ6μενoι (d,νθρωποι η φoρεig η oργανιoμoi η
εταιρεiεg) να εiναι ευ1αριoτημ6νοι.

Αυτ6 oυνεπαγεται 6τι τo εργατικ6 δυναμικ6 61ει δεoμευτεi (6xι τ6oo

oυνδικαλιoτικd,, 6oo με την υιοθ6τηoη τηζ νooτρoπiαg τηg πoι6τητα9), να

εργdζεται απoδoτικd, και απoτελεoματικ6 και ωg εκ τo6τoυ να αμεiβεται

ηθικ& και υλικ&.



Η διοiκηoη 61ει δεoμευθεi (με την iδια 6tτ,oια δ6oμευoη9 πoυ 61ει το
εργατικ6 δυναμικ6) να παρaγει τη συνεχη βελτiωoη τηg πoι6τητα9. o
<αγoραoτηq> (του πρoT6ντoq, τηζ υπηρεσiαg, τoυ αποτελ6oματo9, εv πd,-
oει περιπτriloει αυτηg τηg δραoτηρι6ητα9) εiναι ευ1αριoτημεvoq και αυ-
τ6q, 6γ'ι" μ6νο απ6 τo κ6oτο9, αλλ& και ην εv γ6νει απoδομ/L1cηoη του
πρoΤ6ντο9.

Στo παρ6ν βιβλio θα αντιμετωzποθofν οι βαoικ69 αpχεζτηg ΤQM, 6μ
μ6νo απ6 τη υιoθ6τηoη απ6ψεων τηg διοiκηoη, 6oo και απ6 την απoδο1η
και αναφoρ& πoooτικiυν μεγεθrbν.

Αρxη ooφiαq oνoμdτων επ[oκεψηq,6λεγαν oι αρ1αioι 6λληνε9: αζ αvα-
φερΘοfν λoιπ6ν oι βαoικοi oριoμoi oην επ6μενη εv6τητα.

1.1 Oριoμοi στην Πoι6τητα

Mε β&oη τα πρ6τυπα ΙSo δiδoνται 7Eιo κdτω oι βαoικoi οριoμoi πoυ
δι6πoυ'y την πoι6τητα. Θα πp€πει να σημειωθεi 6π oτηv βιβλιoγραφiα
υπιiρ1oυν μικρ6q διαφoρ69 αλλιi η κδρια αντιμετ6πιoη εivαι 6πω9 αvα-
φ6ρονται εδril. o αναγvioοηgπρ€πετ να εξoικειωθεi με τη6 *woιεg και
τoυg oρισμoιig τoυg, rboτε να αvτιλαμβdνεται τιζ μικρoδιαφo ρΕq απ6 aΧ-
λεg εκφdνοειζ των oριoμiον αυτdrv.

0ριoμ65 1.1 Ποιιδτητα: Eiναι η καταλληλ6τητα και αoφ&λεια oτη 11cη-
ση τoυ παραγoμwoυ προΤ6ντο9. Το πρoΤ6ν πoυ o1εδιdστηκε και κατα-
oκευd,oτηκε η η υπηρεoiα πoυ δ6θηκε, ικανoπoιεi τιg αν&γκεq τoυ 1ρη-
στη.

oριομι6q 1.2 Πoχιτlκr{ Ποιι6τηταg: Eiναι oι oλικ69 προθ6οειq και κα-
τευθfνoειg εv6q oυoτηματoζ (π.γ.1ιιαq εταιρεiαq η μιαt διε6θυνοη9 μ6oα
στην εταιρεiα, κd,πoιoυ φορ6α γεvικ6τερα), 6ooν αφoρd την πoι6ητα,
6πω9 επioημα εκφρdζεται απ6 η διoiκηoη τoυ αυoτηματog.

Οριομ6q 1.3 Διoiκηοη Πoιι6τηταg: Eiναι η d,ποψη ηt oλιΦζ λειτoυρ-
γiαζ ηζ Διoiκηoηg πoυ καθορiζει και εφαρμ6ζει την πολιτικη τηg oε Θ6-

ματα ποι6τητα9.



0ριoμ69 1.4 Σδoτημα Πoι6τητα6: Eiναι η μ6θοδoq η η oργανωτικη

δoμη, oι υπευθυν6ητε9, oι διαδικαotεg, οι διεργαoiεg και oι π6ρoι που

απαιτofvται για την εφαρμoγη τηq διοiκηoηζ τηζ πoι6ητα9'

oριομιδg 1.5 'Eλεγ1οg Πoιιδτητα6: Eiναι oι λειτoυργικ69 τεxyικ6g και
δραoτηρι6ητεg oι oπo{εg χρησιμoπoιοιiνται για vα εκπληρωΘo6ν οι α-

παιτηoειg τηg πoι6τητα9, 6πω9 oρiοΘηκε oτo oιioημα.

0ριομ6g 1.6 Διαoφιiλιοη Πoι6τηταζ: Eiναι 6λε9 εκεiνεg oι κατ&λληλα
o1εδιαομιfvεg και συσηματικ69 w6ργειεg, οι oποiεg κρiνoνται απαραiη-
τεζ για να εξαoφαλtοoυν απαραiτηη εμπιoτoofνη στο πρoΤ6ν πoυ δη-

μιoυργηθηκε η oε ψLα παpεγ6μεvη υπηρεοiα και να ικανoπoιηοoυν δε-

δoμ6νεq απαιτηoειg για την πoι6ητα.

Περιλαμβ&νει o1εδiαoη και /η αναοκ6πηση των πρoδιαγραφiυν 6πωq

επioηq επαληθευοη και επιθεωρηoειζ στην παραγωγη, εγκατd,oταoη και
λειτουργiεg ελ6γ1oυ.

To πρ6βλημα τηζ oλιΦg ποι6τητα9, 6πω9 τo εiδε o oκαπαν6αq των

θεμ6των τηg ποι6τητα9 Deming παρoυoι&ζεται oτo Σxημo 1.1. Eiναι φα-
νερ69 απ6 το oχημα |.L o κδκλoE πoι6τηταq:

Σxεδιαoμ6q, Δρd'oη, Eλεy6oq Πραyματoπoiηoη, Σyεδιαoμ6q ...

Eυν6ητo εiναι 6π o επανασχεδιαoμ6q, η ν6α δρ&oη κλπ πρ6πει να
πραyψατoτ[oιοfνται με ofνεoη και να εiναι απoτ6λεoμα 6μ τ6οo δι6ρ-
θωoηg, λανΘαoμθvων εvεργειiυν, κd,τι β6βαια πoυ δυνατ6ν να oυμβεi 6oο
oυoιαoτικrbν εξωτερικiυν επιδρ&oεων π'x. xρηoη ν6ων τε1νολoγιrilν, με-
θ6δωv κ'λπ'

Tiορα: Bαoικ6 εiναι τo ερiυτημα τo oποiο εγεiρεται :

<Πoιog ε[ναι υπεδΘυνoζ για την πoι6ητα>.

H oυνηΘηg αναφoρ& oτo θ6μα αυτ6, για 6να o6oτημα πoυ δεv δι6πε-

τατ απ6 ττq αpγ€g ηq πoι6ητα9, εiναι η ιoτορiα τωv τεoodρων εκεiνων
εργαζoμ6νων γvωoτoi ωg ο κoζ καΘ6να9, ο κog κ&πoιoq, o κog oπoιooδη-
πoτε και o κoζ κανεvαq. Αυτ6 δεi2μlει' 6τι πρ6πει να oριoθεi 6να9 υπειiθυ_

νοζ για την πoι6τητα και 6μ να ανατρ61ουν μ6oα oτo orioημα ανεriθυνα
οε 6λoυ9 τoυg ανεr5θυνoυζ -υπa5θυνoυg.Υπαργει και τo εξηg λoγoπαi-

γvιo:
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Measu rement
Σxiμα 1.1 H oλικη ποιδτητα κατd' Deming.

Αν η πoι6τητα ηταν μια ερyασ[α μ6oα oε tνα oδoτημα παραyωyηE και
καθ6να9 ηταν o[yoυρoζ 6τι κd,πoιoζ θα την κd"νει, o oπoιoσδη7τoτε θα μπo-
ρ06σε να την ε{xε κdνει, αλλd' κανtναg (τελικd') δεν την 6κανε. Κdπoιοg
θδμωoε yι' αυτδ, επειδη ηταν δoυλειd' τoυ καθ6να' Και o καθ6να9 νδμιζλ
6τι ο oπoιooδηπoτε 6πρεπε να την ε{yε κdνει, α)λd. καν6ναs δεν κατd'λ,αβε,
πωζ o καθ6να9 δεν θα μπoρoδoε να την εfyε κd"νει (d,λλcιmε δεν oρ[oθηκε
κανiναg).

Aυτ6 το λογoπαiγvιo βοηθd, νoμiζoυμε, να κατανοησει o αναγvιboτηg
6τι τo να oριoθεi υπεfθυνog εiναι oοβαρη υπ6θεoη. H ιoτoρiα λοιπ6ν
τελεiωoε με τoν καθεvα vα καηγoρεi τoν κd,πoιo, 6ταν καν6να9 δεv 6κα-
νε αυτ6 πoυ o οπoιοoδηπoτε 6πpεπενα εiγε (μιiθει να...) κ&νει.

Demi ng's τotal Qual i ty
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Αρα βαoικ6 oυμπ6ραο'μα εiναι 6τι πp6πετ vα oριoθεt κdπoιog η κd-
πoιoι oι οπoioι θα ελ6γ1oυν και Θα πρoωθor5ν ην πot6τητα, μ6oα oτo
αυoτημα oτο oπoiο κινofμεθα, δρofμε και εργαζ6μαστε.

o oκoπ6q τoυ oυoτηματog πoι6τητα9 εiναι τετραδιdoτατoq:

- διαoφd,λιoη τoυ πεΧατη 6τι εiμαoτε ικανoi να παραδiδουμε πρoT6ντα
υπηρεofεg πoυ να ικανοπoιofν πg απαιτησειζ τoυ,

- δημιoυργiα διαδικαoiα6 ο1εδiαoηg / αν0πτυξηg l παpαγωγηg πoυ
απoτελεoματικd, και oικoνoμικd,, να παρσγετ πoιoτικd πρoT6ντα,

- πρι6ληψη μελλoντικdlν απoκλioεων των χαρακτηριοπκri:ν τoυ πρot6-
r,τog απ6 πg πρoδιαγραφ6ζ,

- τιiνωoη τηg ανταγωνιο'τικηg μαg ικαν6τητα9, μ6oα oτο πλαiοιo των
καν6νων τηq αγoρ&g και τoυ ιoβoντoq N6μoυ στην περιoμ1 πoυ ανα-
ππ5oοεται (εvα ol5oτημα μπορεi vα εiναι τ6oο εκτεταμθvo, rboτε να υπα-
κotiει και σε διαφoρετικoδg N6μoυg...).

Eιiλoγo τrbρα εiναι, μετ0 ην π1o πd,νω o'υζητηση και αν0πτυξη, τo
ερcilημα: Τι εiναι o6oημα πoι6τηταq; oι οριομoi 1.7 και i.8 εiναι εv-
δεικπκoi.

oριομ6q "l'.7:'Βνα οδoτημα απoτελεiτατ απ6 δι&φoρα υπoo6νoλα /

τψ'i11ιαταl υπooυoτηματα πoυ oυνεργ6ζoνται μεταξ6 τoυζ για την
παραγωγη εv6g τελικoιi απoτελ6οματog.

oριoμ6q 1.8:'Eνα Σιiοτημα Πoι6τηταq απoτελεtται απ6 δι&φoρα τμη-

ματα πoυ oυνδυ&ζovται iοoτε να παρ&γoυν την απαιτofμεvη πoι6τητα
κατ& τη o1εδiαoη/ ανaπαsξηlπαραγωγη πρoΤ6ντων και υzηρεoιrbν.

Τα τυπικd, τμηματα εv6q Συoτηματoζ Πoι6τητα6 εiναι:

- διαδικαofεg, oδηγiεg, μ6θoδoι

- 6}τεγγo9 πρo μηΘευτιilν, αποΘεμd,τωv

- αναΘεrilρηoη, o1εδiαoη, εvτoπισμ6g αδυναμιrbν

- εzπθεωρηoειq, 6λεγ1oι πoι6ητα9

- oτ61oι ποι6τηταg, or5γκριoη με &λλα oυoτηματα

- βελτiωοη πoι6τηταq, υπερo1η με κd,ποια ο'υoτηματα
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- εκπαiδευoη (oυνεμq!) πρoοωπικoti. πιoτoπoiηoη απ6 κατdλλη_
λoυ6 oργανιoμoriq.

Τα βαοικd, αυτ0 oτoι1εiα πρΕπει να γiνoυν αντιληπτd απ6 τo πpωτo
κεφ0λαιο, γιατi π*νω oε αυτ69 τιc, αpγf.q θα δoμηθεi τo βιβλio. Aναφ6ρε-
ται στην επ6μεvη εv6τητα πωg d,ρμoε τo εvδιαφ6ρoν για την πoι6ητα
και τιζ πρoδιαγραφ69 των πρoΤ6ντων.

1.2 Aγαδρoμη _ o1oλ€q ποι6τηταt

Π6λεμoq πατηρ πdντων,6λεγε o Ηρ6κλειτο9 και εvδε1oμ6νωζ να εiγε
δ[κιo. Πd,ρα πολλ69 εφευρθοειq 6γιναν με oτ6xo η χρηση τoυq oτον π6-
λεμo και πaντα ο κdτo1οq τηg τεxvo}"ογiα-c εi1ε τη στρατιωτικη υπερο1η.
Τυπικ& παραδεiγματα εiναι o M. Aλ6ξανδρo9 με τη od,ριζα, οι Bυζαντι-
νοi με το υγρ6 DP, ο αγcbναg δρ6μoυ πoυ 6γινε για τo ποιoζ Θα κατα-
oκευd,oει πριilτog την ατoμικη β6μβα, ο oπw1&ιμερ (HΠA) η o Χιiιζεv-
μπεργκ (Γερμανiα), πoιoζ θα καταoκευdoει διαoτημικorig oταθμoriζ lcλπ.

Kατ0 τη διd.ρκεια τoυ B' Παγκooμioυ Πολ6μoυ πoλιi oτρατιωτικ6 υ-
λικ6 6ρ1ονταν απ6 τιg ΗΠΑ oτo Hν. Bαoiλειο. Απ6 τουq ελ6γ1oυ9 που
τcpαyιlατoιoιoιiντo τo υλικ6 αυτ6 παρουoiαζε πoλλ69 φορ69 προβληματα
κατΦ τoυ6 ελ6γ1oυ9 αυτotiq.'Ετoι απoφαoioτηκε να υπaργoυν κ6πoια
oτρατιωακd πρ6τυπα (Military Standards) οτιg ΗΠA τα oπoiα να ελ6γ-

1oυν κατd τηv παραγωγη τo στρατι(,]τικ6 υλικ6. Τα πρ6τυπα αυτ0 ηταv
τ6oo απ6ρρητα, πoυ oιiτε τo Nαυτικ6 των HΠA δεν τα γvrbριζε και 6τoι
καταoκειiαζε δικd, τoυ πρ6τυπα (standards). Mια oμ6δα Στατιoτικηζ πoυ
υπ'i1ργε τ6τε με διακεκριμ6νου9 Στατιoτικοtig, 6πω9 o Α. Wald, o πατ6-

ραζ τηζ ακoλoυθιακηg Στατιoτικηq, μελετol5οε τα πρoβληματα αυτd, του
πoιοτικoti ελ6γ1oυ (quality control).'oριζε δηλαδη τoν τρ6πo απoδo1ηg
προ16ντων,6πω9 θα παρoυσιασΘεi oτο Kεφdλαιo 4,τoν τp6πo δειγματο-
ληψiαq κα.'Eτοι αναπτυ1θηκε o Πoιοπκ6q'Ελεγ1og βαoικ6 τμημα του
TQM.Παριiλληλα, κατd, τηv διdρκεια τoυ B'Παγκooμioυ Πολ6μoυ, θvα
dλλo γραφεio, 6πωg εκεtνo ηg Στατιoπκηg πoυ αναφ6ρθηκε, μελετοt5oε
για τo oτρατ6 των ΗΠA δι&φoρα επιχειρησιακd, (operational) o16δια για
στρατιωτικoriq oκoπoδg.'Eτoι δημιoυργηΘηκε η Εznxειρηoιακη'Eρευνα,
αν και πoλλoi νoμiζoυv 6τι τo (επιχειρησιακ6> oημαiνει πg επι1ειρηoειg.
'oμ.'oμωg μετd τoν π6λεμo, τα μυoτικ& αυτd 6παψαν να εiναι μυoτικd,,



απoδδθηκαν oτo κoιν6, τ6oο εκεiνα τηq Επι1ειρηoιακηq'Eρευναq με 6λ-

)-η ανdπτυξη, 6oo και εκεiνα του Πoιoτικοιi Eλ6γ1ου. Για το λ6γo αυτ6 o

αr.;αγvιbοτηg βλ6πει στον Πiνακα 1.1 τα αρμκ& MΙL, απ6 τo military =

oτρατιωτικd, για τα πρ6τυπα (standards) πoυ d,ρ1ιοαν να εμφανiζovται. o
Πiνακαg 1.2 αναφ6ρεται σε διd,φoρα oυοτηματα ΙSo.

o πιo κf,τω Πiνακαq 1.1 εiναι oυνoπτικ6q οδηγ6q τηg αναδρoμηq τηζ

πoι6τηταq, εvrb o Πiνακαg 1.2 δεi1vει την εξ6λιξη των συστημ&των ΙSo.

ΠEνακαg 1.1

ΕΞEΛΙΞH ΤΗΣ ΠoΙoTΙKΙ{Σ ΔΙoΙΚHΣFΙΣ ΚAΙ ΠΡOΔΙAΓΡAΦΩN

1 959

t963

I 968

t970

1979

t987

198'7

1,987

1988-ΡRESENT

MΙL-Q-9859(U.S.DoD)

MΙL-Q-985 9Α (Last Revision)

NΑTo ADOPTS MΙL-Q-9859Α ΑS ΑQΑP-1

ιJ.K. MoD ΑDOPTS AQΑP-I ΑS DEF/STΑN

BSΙ ΙSSUES BS 575Ο,FΙRST COMMERCΙΑL QMS STD

ΙSo (91 COιΙNTRΙES) ADOΡTS BS 5750 AS ΙSo 9000 Series

ΙSo AΝD BS ΑRE ΗΑRMONΙZED AND ΑDOPTED BY EC ΑS
EΝ 29000

ASQC AND ANSηU.S.) ACCEPT ΙSo 900Ο SERΙES ΑS Q-90
SERΙES STΑNDΑRDS

MΑLCOLM BALDRΙGE CRΙTERΙΑL (USΑ)

ΡRΕSΙDEΝT'S AWARD FoR QUΑLΙTY
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ΠEνακαE Ι.2

ΠoΙoTΙKΗ ΔΙOΙKHΣH KAΙ ΔΙAΣΦAΛΙΣH ΠoΙoTΗΤAΣ

ΙSo 8402

ΙSo 90ΟΟ

Ρart 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

ΙSo 9ΟΟ1

ΙSo 9Ο02

ΙSo 9003

ΙSo 9004

Ρart i:

Quality-Vocabulary

I 986-Draft Revision 1 993

Quality management alrd Qua1ity asSurancΘ standards

Guidelines for selection and ιise

1987-Revision i 994

Generic guidelines for tlre appΙication of ΙSo 9Ο01, ΙSo
9002, and ΙSo 9ΟΟ3, 1993

Guidelines fοr the applicatiοn of ΙSo 9001 tο the

deveΙοpment, supply and maintenance οf software

199ι- reissue i993

Αpplicatiοn for dependability management

1993

Quality Systems- ModeΙ fοr quality assurance in

design/deveΙοpment. production, installatiοn and

servicing

1987-Revision 1994

Quality Systems- MοdeΙ for quality assurance in

prοduction aηd installation

1987-Revisiοn 1994

Quality systems- Model for qua1ity aSSuranοe

1987-Revision 1994

Quality management and quality system elements

Guidelines, 1987-Revision 1994

]ι.'_.

a



Part2:

Ρart 3:

Part 4:

Part 5:

Ρart 6:

Part l:
Part 8:

ΙSo 10Ο11

Part 1:

Part2:

Ρart 3:

ΙSo 100i2

Part 1:

PartΖ:

ΙSo l0013

ΙSo lΟ014

ΙSo 10015

ΙSo 10016

Guidelines for services, 1991-reissue 1993

Guidelines for processed materials, 1993

Guidelines for quality improvemοnt, 1993

Guidelines for quality assurance plans (DΙS)

Guide to quality assurance fοr prοject management

Guidelines fοr confiμration management (DΙS)

Quality Management Principles (WD)

Guidelines for auditing quality systems

Αuditing, 1990- reissue 1993

Qualificatiοn criteria for quality systems auditοrs

1991-reissue 1993

Management of audit programs' l991- reissuο 1993

Quality assurance requirements for measuring equipment

Management οf measuring equipment, 1'992

Control of measurement prοcesses (CD)

Gιridelines fοr develοping quality manuals (DΙS)

Guide tο the econοmiοs of quality (CD)

Continuing education and training Guidelines

Records οf product inspectiοn and test

1.3 ΙΙιoτoπoηστι Πoι6τητα9

Στην εv6ητα αυτη αναφ6ρoνται οι βαoικ€c, απαιτ'i1oειg τoυ oυoτημα-
τog ΙSo 90Ο0 :

. Δ6oμευση και εμπλοκη τη6 διoiκηoηq ηζ εταιρiα6:
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Aπoφαoiζει η διotκηo'η τoυ oυoτηματoζ ην χρηση μεθδδων διαoφd,λι-

σηζ τηζ ποι6τητοq oτην Διοiκηση και την Παραγωγη. Aναθ6τει αυτ6 oε
κατιbτερα 6ργανα.

ο Δημιουργiα "oυντoνιοτικηg επιτροπηq" με μ6λη διοικητικd oτελ6μ
απ6 6λεq τιg δραoτηρι6τητεq τηq εταιρiαg.

Tα κατrilτερα 6ργανα που αναφ6ρθηκαν πιο π&νω, αποτελοfv το συ-
vτoνιoτικ6 6ργαvο τηg διαoφdλιoηg τηq πoι6τηταg Παρακoλoυθο6ν και
ελ6γ1oυν (με διιiφoρα ενωπα) την ακριβξ τηρηοη τωv πρoδιαγραφdυν.

ο Aνd,πτυξη oχεδioυ υλοπoiηoηg και Εγ1ειριδioυ Ποι6τητα9.

Αναπτtiooεται 6vα εγ1ειρiδιο (εγκ6λτπo) oδηγιiυν για την τηρηoη τωv
πρoδιαγραφrbν. To εγ1ειρiδιo πpΕπεt να εiναι οαφ6g στην περιγραφη των
διαδικαoιιi:ν και πληρεζ στην αναζητηoη των πρoδιαγραφrbν.

ο Eκπαiδευση προσωπικo6 οε 6λα τα επiπεδα.

Τo πρooωπικ6 επιμoρφrilνεται oυνε1iοg (cοntinuous education) με οε-

μιν&ρια oτα θ6ματα τηg πoι6τηταζ και τηg εκd,ατoτε ν6αq παραγωγικηg
διαδικαoiαq. Αυτ6 πολλθg φoρ6ζ νoεiται 6τι γivεται, αλλ& δεv επιτυγ1&-

νεται στην πpaξη λ6γω απρ6βλεπτων αιτιrilν. Aυτ6 δεv πp6πεt να υπει-
οθρ1oνται oτη ροη τηg εργαοiαζ και ηg πληροφoρiαg. H επιμ6ρφωoη
τoυ πρoσωπικoδ εiναι θεμελιωδoυq οημαoiαg.

o Bελτiωση επικoινωνiαg μεταξιi τμημdτων τηg εταιρiαg.

Ανdπτυξη μεΘ6δων επικοινωνiαq μεταξιi 6μoρων τμημ6των (και 6μ
μ6νo), ιiloτε η πληρoφορiα να δια16εται oμαλd" γρηγoρα, ορΘ&.

c Δημιουργiα oυοτηματoζ εoωτερικιilν εrπθεωρησε(ον για:
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