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To ISO 9000:2000 στις τεγνικέο εταιρίες: Διασφάλιση Ποιότηταα

Κεφάλαιο 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1 Ο ορισμός του ISO για την ποιότητα (Fox, 1995)

Ο ορισμός της ποιότητας σύμφωνα με τον International Standards 

Organization δίνεται στο έγγραφο ISO 8402 (Λεξικό ποιότητας) και έχει ως εξής:

«Το σύνολο των στοιχείων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας που έχουν άμεση σχέση με την ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

αυτής να ικανοποιεί δεδομένες ανάγκες ή ανάγκες που εννοούνται»

“The totality of features and characteristics of a product or service that bear upon its 

ability to satisfy stated or implied needs”

1.2 Αλλοι ορισμοί για την ποιότητα

Άλλοι ορισμοί έχουν καταγραφεί νωρίτερα από διάφορους συγγραφείς, καθώς 

και σε άλλα διεθνή πρότυπα που δημιουργήθηκαν πριν το πρότυπο ISO. Παρακάτω 

παρατίθενται κάποιοι από αυτούς τους ορισμούς.

“ Ικανότητα σκοπού ή χρήσης” (Juran)

“Τα συνολικά και σύνθετα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ, της μηχανικής, της 

κατασκευής και της διατήρησης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, μέσω των οποίων το 

προϊόν ή η υπηρεσία κατά τη χρήση θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη.” 

(Feigenbaum)

“Προσαρμογή στις απαιτήσεις” (Crosby)

1.3 Σχέσεις μεταξύ των ορισμών

Οι τέσσερις αυτοί ορισμοί καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη όλοι μαζί, καθώς 

είναι συμπληρωματικοί, μια και ο κάθε ένας δίνει έμφαση σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο που μόνο εννοείται στους άλλους ορισμούς.(Fox, 1995)

Ο ορισμός του Juran είναι ιδιαίτερα σύντομος. Η περιγραφή του ISO 

σχολιάζει την «ικανότητα χρήσης» του Juran. Δίνει έμφαση στο σύνολο των 

χαρακτηριστικών ποιότητας, που στο σύνολό τους ικανοποιούν όλες τις ανάγκες, είτε 

αυτές εννοούνται ή είναι πλέον δεδομένες.
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Ο ορισμός του Feigenbaum προσδιορίζει ποιανού οι ανάγκες, η επιθυμία και η 

ικανοποίηση αναφέρονται στους ορισμούς. Του πελάτη. Ο Feigenbaum ακόμη 

κατονομάζει τα τμήματα μίας επιχείρησης που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εφαρμογή της ποιότητας.

Και το ISO και ο Feigenbaum υπογραμμίζουν ότι οι ορισμοί τους 

αναφέρονται ισότιμα και στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.

Τέλος, ο Crosby υπονοεί ότι οι ανάγκες του πελάτη μπορούν να καταγραφούν, 

ο σχηματισμός των απαιτήσεων να γίνει ξεχωριστά και να μετρηθεί η σύμπτωσή 

τους.

1.4 Διασφάλιση της ποιότητας

Με σκοπό την επιτυχή διασφάλιση της ποιότητας, θα πρέπει όλες οι 

απαιτήσεις του πελάτη να έχουν διατυπωθεί και καταγραφεί και να έχουν γίνει 

πλήρως κατανοητές από τον προμηθευτή.

Η συγκομιδή των πληροφοριών, ο προγραμματισμός των εργασιών και ο 

λεπτομερής καθορισμός των οδηγιών είναι απαραίτητο να προηγούνται χρονικά της 

έναρξης των λειτουργιών. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες ο έλεγχος όλων των 

διαδικασιών είναι πιθανός.

Η διασφάλιση ποιότητας απαιτεί τον έλεγχο όλων των επιμέρους διαδικασιών 

και ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της επιχείρησης. Αυτά τα στοιχεία 

καλύπτουν τους τομείς: διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, μάρκετινγκ, σχεδιασμός, 

παραγωγή και όλους τους άλλους τομείς που μπορεί να συμπεριλαμβάνει μία 

επιχείρηση.(Stebbing, 1993)

Η διασφάλιση ποιότητας δεν είναι κάτι απλό που εύκολα ενσωματώνεται σε 

μία εταιρία. Είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία ποιότητας που θα πρέπει να ασπασθεί η 

επιχείρηση ώστε να αποκτήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

1.5 Μύθοι και παρερμηνείες

Είναι σημαντικό πριν προχωρήσουμε παρακάτω να παρουσιάσουμε κάποιους 

μύθους και παρερμηνείες που περιστοιχίζουν τη διασφάλιση ποιότητας. Οι πιο 

δημοφιλείς παρερμηνείες είναι: κοστίζει ακριβά, είναι γραφειοκρατικό, βασίζεται στη 

θεραπεία και όχι στην πρόληψη, είναι πολυτέλεια.
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Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε όμως τι δεν είναι η διασφάλιση ποιότητας: 

(Stebbing, 1993)

Δεν είναι επιθεώρηση και έλεγχος της ποιότητας

Παρόλο που η διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει επιθεώρηση και έλεγχο, οι δύο 

αυτές δραστηριότητες δεν παύουν να αποτελούν σημαντικά τμήματα μόνο της 

συνολικής δέσμευσης για ποιότητα.

Δεν είναι μία λειτουργία ελέγχου

Το τμήμα διασφάλισης της ποιότητας δεν είναι υπεύθυνο να ελέγχει οτιδήποτε γίνεται 

μέσα στην επιχείρηση. Η ευθύνη για τους επιμέρους ελέγχους πρέπει να γίνεται από 

αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα και την εμπειρία της εν λόγω εργασίας.

Είναι μία σημαντική εστία κόστους

Μπορεί το αρχικό κόστους εγκατάστασης ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

να φαντάζει μεγάλο αλλά στην πραγματικότητα τα οφέλη που αποκομίζονται από την 

εφαρμογή του είναι τόσο σημαντικά που γρήγορα αποσβένουν το κόστος αυτό.

Δεν είναι λύση για κάθε αρρώστια

Η διασφάλιση της ποιότητας δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα αλλά κάνει σημαντικό 

βήμα στο να γίνονται τα πράγματα σωστά από την πρώτη φορά και κάθε φορά.

Αν όμως η διασφάλιση ποιότητας δεν είναι όλα αυτά, τότε τι πραγματικά 

είναι: (Stebbing, 1993)

Συμβάλλει στα περισσότερα δυνατά κέρδη με το μικρότερο δυνατό κόστος 

Είναι σημαντική βοήθεια στην παραγωγικότητα

Συμβάλλει στο να γίνονται τα πράγματα σωστά από την πρώτη φορά και κάθε φορά 

Είναι ένα καλό στοιχείο της διοίκησης, και πάνω απ’ όλα:

Είναι ευθύνη όλων μας.
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Κεφάλαιο 2: To πρότυπο ISO 9000:2000

2.1 Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000

Η αρχική έκδοση του προτύπου ISO 9001 κυκλοφόρησε το 1987 και είχε ως 

βάση το βρετανικό πρότυπο BS 5750. Παράλληλα με ο πρότυπο ISO 9001 εκδόθηκαν 

και άλλα πρότυπα που αφορούσαν στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των 

επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποτελούσαν μία οικογένεια ή, αλλιώς, τη σειρά των 

προτύπων ISO 9000. Η σειρά των προτύπων ISO 9000 (έκδοσης 1994) αποτελείται 

από 27 πρότυπα και πληροφοριακά έγγραφα.

Η πρώτη αναθεώρηση του προτύπου ISO 9001 μετά το 1987 έγινε το 1994, 

ενώ η νεότερη αναθεώρηση έγινε με την τρέχουσα έκδοση που κυκλοφόρησε το 

Δεκέμβριο του 2000. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 προβλέπεται να 

αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

νέες ανάγκες που πρέπει να καλύπτουν.

Η ισχύουσα σειρά των προτύπων ISO 9000 έχει συνταχθεί από την Τεχνική 

Επιτροπή 176 (TC 176) του ISO.

Τα κύρια πρότυπα της σειράς ISO 9000 σήμερα είναι τα εξής:

ISO 9000: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο 

ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

ISO 9004: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Οδηγίες για συνεχή βελτίωση 

ISO 19011: Οδηγίες για την επιθεώρηση περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και 

συστημάτων ποιότητας.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων, έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια 

πρωτοφανή διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει 

σήμερα περισσότερες από 90 χώρες ως μέλη και πάνω από 180 Τεχνικές Επιτροπές 

(Technical Committes - TCs). Η αποδοχή των προτύπων είναι μεγάλη τόσο σε εθνικό 

και διακρατικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσεων. (Τσιότρας, 

2002). Ακόμη, είναι γεγονός ότι τα 2/3 των μεγαλύτερων δυτικοευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει τις αρχές της διασφάλισης ποιότητα όπως αυτές 

καθορίζονται μέσω των προτύπων. Το έγκυρο σε θέματα ποιότητας περιοδικό 

«European Quality» (European Quality, 1994) αναφέρει ότι στη Μεγ. Βρετανία πάνω 

από 25000 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών 'χουν πιστοποιηθεί με βάση
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τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9000. (Σήμερα ο αριθμός τους θα ξεπερνά τις 

50000).

Τέλος πρέπει να σημειωθεί, ότι υπάρχει διεθνώς η τάση για χρήση των 

προτύπων ως νομοθετική απαίτηση για μεγάλο αριθμό προϊόντων και έργων και 

επίσης, ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο. (Motwani, Kumar & Cheng, 1996)

2.2 Τι είναι η σειρά των προτύπων ISO 9000:2000

Η μεγάλη πλειονότητα των προτύπων του ISO αφορούν απαιτήσεις που 

αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι συγκεκριμένα προϊόντα, πρώτες ύλες ή 

υπηρεσίες διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως 

αντοχή, διαστάσεις κ.α. σε συγκεκριμένο βαθμό.

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, αντίθετα με τα υπόλοιπα πρότυπα που 

αφορούν χαρακτηριστικά προϊόντων, αφορούν απαιτήσεις για τα συστήματα 

διαχείρισης της ποιότητας των επιχειρήσεων. Δηλαδή θέτουν απαιτήσεις σχετικά με 

τη σωστή οργάνωση διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης που σχετίζονται με την 

ποιότητα, όπως η διοίκηση, η παραγωγή, οι πωλήσεις, οι προμήθειες, οι μετρήσεις 

και οι ποιοτικοί έλεγχοι, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινά κρατούσα άποψη ότι «ένα συγκεκριμένο προϊόν 

έχει ISO 9000» δεν ισχύει. Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 μπορούν να 

καλύψουν μόνον οι ίδιες οι επιχειρήσεις ως οντότητες και, για να ακριβολογούμε, τα 

συστήματα διαχείρισης της ποιότητας των επιχειρήσεων και όχι τα προϊόντα τους. 

(Κατσαμπάνης, 2003)

Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στα πρότυπα της σειράς ISO 9000 που 

αναφέρονται σε απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και τα 

πρότυπα που αφορούν απαιτήσεις για τα προϊόντα, διευκρινίζεται ότι βασική 

απαίτηση του προτύπου ISO 9001 είναι ότι «τα προϊόντα της επιχείρησης πρέπει να 

καλύπτουν τυχόν υπάρχοντα πρότυπα (προδιαγραφές) προϊόντων ή άλλη υπάρχουσα 

νομοθεσία».

Συμπερασματικά, μία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 επιχείρηση επιβάλλεται 

να διαθέτει προϊόντα που να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (προδιαγραφές) 

που αφορούν τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα. Έμμεσα, δηλαδή, τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000 επιβάλλουν την εφαρμογή και των άλλων προτύπων στις 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν αυτά επιβάλλονται ή όχι από νομοθετικές ρυθμίσεις.
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Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι γενικού χαρακτήρα, δηλαδή μπορούν 

να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Μπορούν, επίσης, να εφαρμοσθούν όχι μόνο σε 

επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε κατηγορία ή τύπο οργανισμού π.χ. σε μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κοινωνικές 

οργανώσεις, συλλόγους κ.α.

2.3 ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000

Στη σειρά των προτύπων ISO 9000 έκδοσης 2000 υπάρχουν μεταξύ των 

άλλων προτύπων, δύο αλληλοσυσχετιζόμενα πρότυπα, το πρότυπο ISO 9001 και το 

πρότυπο ISO 9004.

Τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 9004 έχουν κοινά σημεία, αλλά μπορούν να 

λειτουργούν και αυτόνομα. Το πρότυπο ISO 9001 περιέχει εκείνες τις απαιτήσεις που 

πρέπει να εκπληρώνει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μιας επιχείρησης 

προκειμένου η τελευταία να πιστοποιηθεί και επικεντρώνεται, κυρίως, στο πως και 

στο κατά πόσο μία επιχείρηση είναι συνεπής στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών της.

Το πρότυπο ISO 9004 περιέχει γενικότερες οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι 

οργανωμένη μία επιχείρηση με στόχο τη συνεχή βελτίωσή της. Παράλληλα, 

υποδεικνύει στη διοίκηση της επιχείρησης τις ενέργειες που πρέπει να λαμβάνει προς 

αυτή την κατεύθυνση.

Διευκρινίζουμε ότι το πρότυπο ISO 9001 στοχεύει στην ικανοποίηση των 

πελατών, ενώ το πρότυπο ISO 9004 επικεντρώνεται στην ικανοποίηση όλων των 

επηρεαζόμενων από τη λειτουργία της επιχείρησης μερών π.χ. μετόχων, προσωπικού, 

πελατών, προμηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα. (Κατσαμπάνης, 2003)

Διευκρινίζεται ότι μία επιχείρηση που θέλει να πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο 

ISO 9001 οφείλει, καταρχήν, να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 

και επικουρικά, εάν το επιθυμεί, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9004. Το πρότυπο 

ISO 9004 αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή του προτύπου 

ISO 9001, επειδή παρέχει χρήσιμες οδηγίες, χωρίς, ωστόσο, η εφαρμογή του να είναι 

υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις που θέλουν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001:2000.
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2.4 Σύντομη παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000

Οι απαιτήσεις του προτύπου για κάθε επιχείρηση, επιγραμματικά, είναι:

(Κατσαμπάνης, 2003)

• Να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις (χαρακτηριστικά προϊόντων ή 

υπηρεσιών, ποσότητες, χρόνους παράδοσης κ.τ.λ.) που έχουν οι πελάτες της

• Να προσδιορίζει την πολιτική για την ποιότητα και τους αντικειμενικούς στόχους 

για την ποιότητα που θα εφαρμόσει

• Να προσδιορίζει με ποιες επιμέρους εργασίες (διεργασίες) παράγει τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της και με ποιες μεθόδους και κριτήρια μετράει τις διεργασίες 

αυτές

• Να ξεκαθαρίσει και να περιγράφει το πώς εκτελούνται ορισμένες ουσιώδους 

σημασίας εργασίες (τεκμηριωμένες διεργασίες) στην επιχείρηση, όπως το πώς 

αποδεσμεύονται τα ελαττωματικά προϊόντα, το πώς διακινούνται όλες οι 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης κ.α.

• Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων της, καθώς και την απόδοση 

του συστήματος ποιότητας με επιθεωρήσεις, διορθωτικές ενέργειες κ.τ.λ.

• Να τηρεί αποδείξεις (αρχεία) ότι εφαρμόζει όλα τα παραπάνω

• Να παρακολουθεί εάν και πόσο είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες
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Κεφάλαιο 3: To ISO 9000 στις τεχνικές εταιρίες

3.1 Χαρακτηριστικά του κλάδου των κατασκευών

Ο κλάδος των κατασκευών χαρακτηρίζεται από διάφορα στοιχεία που τον 

διαφοροποιούν από τους άλλους παραγωγικούς κλάδους, δημιουργώντας ένα 

εξειδικευμένο και μοναδικό λειτουργικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα: (Forecasting and 

Assessment in Science and Technology, 1993), (Zantanidis & Tsiotras, 1998)

Όσον αφορά στα προϊόντα των τεγνικών εταιριών, αυτά παρουσιάζουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:

■ είναι εξειδικευμένα για συγκεκριμένες χρήσεις και έχουν πολύ μεγάλη 

διαφοροποίηση

■ αγοράζονται πριν παραχθούν

■ δεν είναι επαναλαμβανόμενα και δεν παράγονται σε σταθερές και 

ομοιόμορφες συνθήκες

■ απαιτούν μεγάλες διαφοροποιήσεις των συντελεστών παραγωγής τους (υλικά, 

εξοπλισμός, προσωπικό) από έργο σε έργο

■ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παραμένουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια ζωής 

τους στον ίδιο χώρο

■ οι επενδύσεις που γίνονται για την παραγωγή τους δεσμεύονται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα

■ εμφανίζουν μεγάλες δυνατότητες επισκευής ακόμα και μετά από μακροχρόνια 

χρήση.

Όσον αφορά στους τεγνολογικούς και τους οργανωτικούς παράγοντες, αυτοί 

χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:

■ Η μόνιμη εγκατάσταση των προϊόντων σε συγκεκριμένες θέσεις, διαφορετικές 

κάθε φορά, κάνει αδύνατη την εστίαση των παραγωγικών διαδικασιών σε ένα 

τόπο, όπως συμβαίνει με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όπου τα εργοστάσια 

παραγωγής των προϊόντων είναι τοποθετημένα μόνιμα σε ένα χώρο.

■ Η μοναδικότητα, η μεγάλη διαφοροποίηση και η ακινησία των προϊόντων 

περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη χρήση συστημάτων και μεθοδολογιών 

τυποποίησης και ορθολογικοποίησης των παραγωγικών διεργασιών, καθώς
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και τις δυνατότητες για χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και 

προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Πριν προχωρήσει μία τεχνική εταιρία στην εφαρμογή του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να αποσαφηνίσει:

1. Τις γεωγραφικές περιοχές που επιθυμεί να καλύπτει το σύστημα

2. Τις δραστηριότητες, π.χ. μηχανολογικά, έργα πολιτικού μηχανικού

3. Το μέγεθος των συμβολαίων στο οποίο θα ισχύει το σύστημα

4. Τα παραρτήματα, τα γραφεία περιοχής και τις αντιπροσωπίες

Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες συνηγορούν στην πιθανή κλιμάκωση της 

εφαρμογής του συστήματος. Συγκεκριμένα, μπορούμε να εφαρμόσουμε το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας αρχικά σε ορισμένες δραστηριότητες και κατόπιν να το 

επεκτείνουμε, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, και σε άλλες 

δραστηριότητες, με σκοπό την κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

(Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 2000)

3.2 Ιδιαιτερότητες του ISO 9000 στις τεχνικές εταιρίες

Οι τεχνικές εταιρίες έχουν ως αποστολή την παροχή κάποιων υπηρεσιών, για 

να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συνήθως :

• Διαχείριση έργου (project management)

• Προμήθειες

• Διαχείριση υπεργολάβων

• Κατασκευές

• Ποιοτικό έλεγχο όλων των ανωτέρων

• Παράδοση στον κύριο του έργου

Μία τεχνική εταιρία πρέπει να κατασκευάζει έργα που να συμμορφώνονται 

πλήρως με τις προσδιορισμένες απαιτήσεις και να παραδίδονται εγκαίρως, μέσα, 

δηλαδή στις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται από τις συμβάσεις τις οποίες έχει 

υπογράψει με τους πελάτες της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ένα καλό οικονομικό 

αποτέλεσμα για την ίδια αλλά και τους πελάτες της.

Κάτω από το πρίσμα σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, η δομή και η 

λειτουργία μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να αποτυπωθούν και να περιγραφούν μέσα
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από τα έγγραφα ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας μίας τεχνικής εταιρίας πρέπει λοιπόν να απεικονίζει τις ιδιαιτερότητες που 

προκύπτουν από τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. (Αθανασάκη & 

Μπόγδης, 1997)

Οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9000 στις τεχνικές εταιρίες οφείλονται στα εξής στοιχεία: (Atherton, 

Μ. And Austin, Ρ., 1996)

• Πελάτες με μεγάλες διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις τους

• Μεγάλο φάσμα προδιαγραφών και νομοθετικών πλαισίων που διέπουν τον 

κλάδο

• Έντονη δραστηριότητα στη σύνταξη προσφορών

• Ύπαρξη διαφορετικών συμβολαίων για τη μελέτη και την κατασκευή

• Πολύπλοκες διεργασίες διαχείρισης συμβάσεων

• Μεγάλη διαφοροποίηση της φύσης των έργων, καθώς και του περιβάλλοντος 

στο οποίο αυτά εκτελούνται, δηλαδή, προϊόν μοναδικό σε κάθε περίπτωση

• Ταύτιση, στις περισσότερες περιπτώσεις, του χώρου ύπαρξης και λειτουργίας 

του τελικού προϊόντος κατασκευής με το χώρο παραγωγής του

• Μεγάλη πληθώρα και διαφοροποίηση υλικών σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό 

έργο

• Μεγάλη ποικιλία υλικών και υπηρεσιών που πρέπει να προδιαγραφούν και να 

ελεγχθούν

• Πολυπλοκότητα έργων με σύνθετες διεργασίες παραγωγής και με 

ολοκλήρωση διάρκειας πολλών ετών

• Συστηματική χρήση υπεργολάβων κάθε είδους

• Πολύπλοκοι συσχετισμοί επικοινωνίας κατά την κατασκευή

• Χρήση εποχικού προσωπικού για την εκτέλεση μεγάλου μέρους των εργασιών

• Ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη λειτουργία των εργοταξίων

• Γεωγραφική διασπορά κατασκευαστικών έργων μίας τεχνικής εταιρίας

• Επίδραση έργων στην οργανωτική δομή

• Περιορισμένος διαθέσιμος χώρος για αποθήκευση και για μετακινήσεις

• Δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της μη αξιοποίησης των 

πόρων με την πάροδο του χρόνου

• Ανάγκη για διαχείριση του εξοπλισμού

10



To ISO 9000:2000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: To ISO 9000 one τεγνικές εταιρίες

• Πολύ μεγάλο κόστος διόρθωσης για σοβαρές μη συμμορφώσεις

• Ειδικές απαιτήσεις για τον έλεγχο των μελετών

• Επιτακτική ανάγκη για έλεγχο ποιότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής

• Μικρές δυνατότητες τυποποίησης των διεργασιών ελέγχου της ποιότητας και 

της ασφάλειας των έργων

• Απαίτηση για λεπτομερές πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε έργου

Οι ιδιαιτερότητες και η διαφορετική φύση των εργασιών των τεχνικών 

εταιριών δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας, που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνεχούς ελέγχου της 

ποιότητας τόσο των γενικών δραστηριοτήτων της εταιρίας όσο και αυτών που 

σχετίζονται με το κάθε συγκεκριμένο έργο.

Τα ανωτέρω οδηγούν στη δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου για την ανάπτυξη 

των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις τεχνικές εταιρίες. Το πλαίσιο αυτό 

υπαγορεύει την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που απευθύνεται 

στους παρακάτω αντικειμενικούς σκοπούς:

> Διασφάλιση ποιότητας των κεντρικών γραφείων της εταιρίας και της εταιρίας 

ως συνόλου

> Διασφάλιση ποιότητας των εργοταξίων (έργων) της εταιρίας

Οι σκοποί αυτοί υποστηρίζονται από την ανάπτυξη πλαισίου ποιοτικής 

λειτουργίας της εταιρίας, μέσα στο οποίο δημιουργούνται και τα προγράμματα 

ποιότητας των εκάστοτε έργων που αναλαμβάνονται. Είναι, επομένως, φανερό ότι, 

κατά τις διεργασίες ανάπτυξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, πρέπει να 

προηγηθεί η ανάπτυξη ενός κεντρικού πλαισίου. Στη συνέχεια, σε κάθε έργο, είναι 

δυνατή η εφαρμογή ειδικών διαδικασιών που είναι συναφείς με το συγκεκριμένο 

έργο.

Για την περίπτωση του κεντρικού πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας που 

αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της τεχνικής εταιρίας, απαιτείται να 

δημιουργηθεί η παρακάτω υποδομή: (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 2000)

S Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τους σκοπούς και την 

περιοχή εφαρμογής (ή μη εφαρμογής) του συστήματος και θα αναλύει 

συνοπτικά τις βασικές αρχές και τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης, θα 

περιέχει την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης και θα προδιαγράφει τη δομή
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των διαδικασιών που αφορούν στην επιχείρηση ως σύνολο, καθώς και των 

ειδικών διαδικασιών ανά έργο.

S Καθορισμός των διαδικασιών που θα καλύπτουν όλα τα στοιχεία του 

προτύπου ISO 9000, καθώς και τη σχέση των βασικών διεργασιών της 

επιχείρησης με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

S Οδηγίες εργασίας κάθε τμήματος ή δραστηριότητας.

Για την περίπτωση της διασφάλισης ποιότητας κάθε ξεχωριστού έργου της 

τεχνικής εταιρίας απαιτείται να δημιουργηθεί η παρακάτω υποδομή: (Αγγελίδης & 

Κιρκινέζου, 2000)

S Ποιοτικό πρόγραμμα του έργου, το οποίο να επιτελεί το ρόλο του Εγχειριδίου 

Ποιότητας της επιχείρησης για το συγκεκριμένο έργο. Το ποιοτικό 

πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζει την οργάνωση του έργου, τις 

βασικές ευθύνες /καθήκοντα /αρμοδιότητες, τον τρόπο επικοινωνίας με τον 

πελάτη και το βαθμό εμπλοκής του στο έργο. Επίσης, συμπεριλαμβάνει τις 

ποιοτικές διεργασίες του έργου, ορίζει τον εκπρόσωπο για θέματα ποιότητας 

και καθορίζει το αρχικό χρονοδιάγραμμα επιθεωρήσεων του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας.

S Καθορισμός των ποιοτικών διαδικασιών του έργου που να καλύπτουν όλα τα 

στοιχεία του προτύπου ISO 9000:2000.

■S Οδηγίες εργασίας ανά τμήμα και δραστηριότητα. (Στεφανόπουλος, 1996)

Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και παράγει μία τεχνική εταιρία 

χαρακτηρίζεται από την πολυπρόσωπη παρουσία επιχειρήσεων και φορέων, όπως ο 

κύριος του έργου, οι προμηθευτές, οι υπεργολάβοι, οι επιβλέποντες, οι project 

managers, οι οργανισμοί ανεξάρτητης εξέτασης, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι 

σύμβουλοι, οι χρηματοδότες κ.α., η συμμετοχή των οποίων πρέπει να ληφθεί υπόψη 

κατά το σχεδίασμά του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. (Αθανασάκη & 

Μπόγδης, 1997)

Η ύπαρξη πολύ-μεταβαλλόμενων συντελεστών στις δραστηριότητες των 

τεχνικών εταιριών, και μέσα στα πλαίσια μάλιστα, σκληρού ανταγωνισμού, απαιτεί 

την εφαρμογή εξαιρετικά ευέλικτων οργανωτικών μεθόδων λειτουργίας και ελέγχων 

της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να 

σχεδιαστεί στα μέτρα της επιχείρησης και όχι να προσαρμοσθεί η επιχείρηση στις 

δομές του προτύπου.
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3.3 Αιτίες που οδήγησαν τον κλάδο των κατασκευών στην ανάπτυξη 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία επέκταση της εφαρμογής των 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και, φυσικά, 

και στον κλάδο των τεχνικών εταιριών.

Τα κύρια αίτια που οδηγούν τον κλάδο αυτό στην άμεση υιοθέτηση 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας είναι τα παρακάτω: (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 

2000)

■ Η όξυνση και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με τη διεθνοποίηση των 

αγορών

■ Η αύξηση της αυστηρότητας και των κριτηρίων επιλογής των κατασκευαστών, 

που επιβάλλεται από το νέο νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο, αλλά και διεθνές 

επίπεδο

■ Η ανάγκη για τυποποίηση των προτύπων και των διεργασιών παραγωγής

■ Η κατακόρυφη αύξηση της πολυπλοκότητας και του όγκου των έργων

■ Η αύξηση των απαιτήσεων για ασφάλεια

■ Η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής

■ Η ανάγκη για ορθολογικότερο προγραμματισμό και διαχείριση των 

προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων

■ Η ανάγκη για προστασία και προώθηση της αειφορίας του περιβάλλοντος

■ Η αύξηση της επικινδυνότητας για τον μελετητή και τον κατασκευαστή του 

έργου, από την απαίτηση για εκπλήρωση των όρων εγγύησης της σύμβασης 

αναφορικά με τις λειτουργίες του έργου

■ Η καθυστέρηση στον εντοπισμό διαφόρων προβλημάτων στα μεγάλα έργα, με 

προφανείς συνέπειες στο κόστος, στο χρόνο εκτέλεσης, καθώς και στην ποιότητα 

του έργου

■ Η μεγάλη πίεση για τη χαμηλότερη προσφορά, με αποτέλεσμα την απαράδεκτη 

ποιότητα των έργων

■ Η αύξηση δυνατοτήτων ανάληψης δημόσιων έργων σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3.4 Πλεονεκτήματα εφαρμογής του ISO 9000 στις τεχνικές εταιρίες

Τα ευεργετήματα από την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε 

επιχειρήσεις, γενικά, και σε τεχνικές εταιρίες, ειδικότερα, είναι πολλά. Μεταξύ άλλων 

είναι και τα παρακάτω:

ν' Πλήρης καθορισμός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης 

ν' Καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του προσωπικού σε όλα τα 

επίπεδα

'λ Άριστη και σταθερή επικοινωνία

'λ Εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης των σφαλμάτων και προσδιορισμού των 

ενδεδειγμένων διορθωτικών δράσεων

ν' Ορθολογική αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των 

προμηθευτών και των υποκατασκευών

ν' Μείωση του κόστους παραγωγής από τη μείωση του κόστους κακής ποιότητας 

ν' Καταγραφή και αξιολόγηση της απόδοσης των εσωτερικών δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων

ν' Συμμετοχή όλου του προσωπικού στην προσπάθεια για σταθεροποίηση της 

ποιότητας

3.5 Απόψεις εναντίον του ISO 9000

Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να παρουσιασθούν ορισμένες αντίθετες 

απόψεις που υπάρχουν σχετικά με το πρότυπο ISO 9000.

Το άρθρο του Αγγελόπουλου (Αγγελόπουλος, 1999) αναφέρει «δέκα 

σοβαρούς λόγους που συνηγορούν εναντίον του ISO 9000». Οι απόψεις του ανωτέρω 

άρθρου παραθέτονται παρακάτω με πλάγια γράμματα και σε κάθε μία από αυτές 

αντιπαρατίθεται η άποψη των Αγγελίδη και Κιρκινέζου. (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 

2000)

1. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 ενθαρρύνουν τις εταιρίες να λειτουργούν κατά 

τέτοιο τρόπο, που δυσχεραίνονται οι σχέσεις με τους πελάτες.

Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που τα πρότυπα ISO 9000 δε 

χρησιμοποιούνται σωστά και δε δίνουν τη δυνατότητα ευελιξίας για την 

αντιμετώπιση οποιοσδήποτε κατάστασης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχουν 

εναλλακτικές διεργασίες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων και περιθώρια 

ευελιξίας στο σύστημα. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει κριτική σκέψη από τα
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μέλη της επιχείρησης και να είναι σε θέση αυτά να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 

κατάσταση διαφορετική από τα συνηθισμένα.

2. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 βασίζονται στην λανθασμένη θεώρηση ότι η όλη 

εργασία ελέγχεται καλύτερα προδιαγράφοντας και ελέγχοντας διαδικασίες.

Οι προδιαγραφές και ο έλεγχος των διαδικασιών θεωρείται ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Και αυτό, γιατί οφείλουμε να 

μαθαίνουμε από τα σφάλματα και τις επιτυχίες του παρελθόντος. To ISO 9000 

εξασφαλίζει το κατάλληλο πλαίσιο για την καταγραφή «μαθημάτων από το 

παρελθόν» (lessons learned).

3. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 βασίζονται κυρίως στις απόψεις και στην 

οποιαδήποτε ερμηνεία του καθενός (και συγκεκριμένα των επιθεωρητών) περί 

ποιότητας.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία χρησιμοποιεί «κακό» επιθεωρητή, ο οποίος της 

επιβάλλει απόψεις, ενώ αυτός δε γνωρίζει το ακριβές αντικείμενο της επιχείρησης. 

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, αυτού του προβλήματος υπάρχουν δύο εναλλακτικές 

λύσεις: α) αλλαγή επιθεωρητή, β) προσπάθεια να του εξηγήσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο δουλεύει η επιχείρηση.

4. Όταν τα άτομα σε μία εταιρία υπόκεινται σε εξωτερικούς ελέγχους, τείνουν να 

ενδιαφέρονται περισσότερο (και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή) για τα θέματα που 

επηρεάζονται άμεσα από τους ελέγχους.

Μία τέτοια αντιμετώπιση είναι σίγουρα εσφαλμένη, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη 

φιλοσοφία της χρήσης του προτύπου ISO 9000. Η φιλοσοφία του ISO 9000, και σε 

τελική ανάλυση ο σκοπός του, είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

προϊόντων από την επιχείρηση και όχι αποκλειστικά και μόνο η απόκτηση του 

πιστοποιητικού ποιότητας.

5. Το πρότυπο ISO 9000 δεν έχει συμβάλλει στην υιοθέτηση καλών σχέσεων μεταξύ 

προμηθευτή και πελάτη.

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ο προμηθευτής δε γνωρίζει το 

πρότυπο ISO 9000 και ποια είναι η σημασία του στον τομέα των επιχειρήσεων. Αυτό
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μπορεί να αντιμετωπισθεί με δύο τρόπους: α) αλλάζοντας προμηθευτή, β) 

ενημερώνοντας και ενδεχομένως εκπαιδεύοντας τους προμηθευτές.

6. Ποιότητα που επιτυγχάνεται με επιθεώρηση δε νοείται ως ποιότητα.

Μία τέτοια άποψη είναι λανθασμένη, διότι η φιλοσοφία του ISO 9000 εστιάζεται στο 

πως γίνεται ένα προϊόν, δηλαδή στις διεργασίες παραγωγής και όχι στο προϊόν αυτό 

καθ’ εαυτό. Δεν απευθύνεται στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες αλλά στη διεργασία που 

τα δημιουργεί.

7. Η όλη μέθοδος της εφαρμογής των προτύπων οδηγεί μοιραία στην υποβάθμιση της 

απόδοσης.

Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που η εγκατάσταση του προτύπου 

«μπλέκεται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας» και η επιχείρηση παραβλέπει τον 

αντικειμενικό της σκοπό: τη βελτίωση της ποιότητας.

8. Το πρότυπο ISO 9000 υιοθετεί, ενθαρρύνει και άμεσα επιβάλλει ενέργειες που 

προκαλούν υποβάθμιση

Η υποβάθμιση που ίσως προκληθεί θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην 

έλλειψη πρωτοβουλίας και εφευρετικότητας των στελεχών της επιχείρησης, στην 

απομάκρυνσή τους από τη φιλοσοφία του ISO 9000, καθώς επίσης και σε 

λανθασμένη χρησιμοποίηση του προτύπου.

9. To ISO 9000 αποθαρρύνει τα στελέχη της εταιρίας από το να ενδιαφερθούν και να 

ενημερωθούν για τη θεωρία της διακύμανσης.

To ISO 9000 από μόνο του ενθαρρύνει αλλά και επιβάλλει στα στελέχη της εταιρίας 

την ανακάλυψη και πρόληψη των προβλημάτων. Επομένως, η θεωρία της 

διακύμανσης είναι σημαντικό στοιχείο για την εγκατάσταση των Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας. Η μέθοδος του Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασιών 

(Statistical Process Control) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση, που 

η χρήση του - κατά κανένα τρόπο - δεν αποκλείεται από το ISO 9000.

10. Ως μία νέα παρέμβαση, το ISO 9000 δεν ενθαρρύνει τα στελέχη της εταιρίας να 

σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο.
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Η παραπάνω άποψη μπορεί και να ευσταθεί στην περίπτωση που το ISO 9000 δεν 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, καταπιέζοντας και απενεργοποιώντας έτσι την 

εφευρετικότητα των στελεχών της επιχείρησης και την ευελιξία του συστήματος. 

Αυτό ενδεχομένως αντιμετωπίζεται εύκολα, με την κατάλληλη προετοιμασία και 

εκπαίδευση του προσωπικού.

Ο Kit. Sadgrave στον πρακτικό οδηγό για την ποιότητα που είχε ετοιμάσει 

ανέφερε πέντε παράπονα για το ISO 9000 (Sangrave, 1994) τα οποία παρατίθενται 

παρακάτω:

Πρώτο παράπονο: Εχω ακούσει ότι μπορεί να παράγετε προϊόντα πολύ χαμηλής 

ποιότητας και ακόμη να πιστοποιήστε με το πρότυπο ISO 9000.

Αυτό είναι πρακτικά εφικτό. Είναι δυνατό κάποια επιχείρηση να έχει θέσει 

πολύ χαμηλά επίπεδα ποιότητας στα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Εφόσον 

όμως παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες όχι χαμηλότερης ποιότητας από αυτήν που έχει 

θέσει, δε θα σταματήσει να πιστοποιείται κατά ISO 9000.

Στην πραγματικότητα όμως ένα τέτοιο σενάριο είναι μάλλον απίθανο. Μία 

επιχείρηση που έχει εφαρμόσει όλο το σχεδίασμά, την επιθεώρηση και τον έλεγχο 

που το ISO 9000 απαιτεί, είναι δύσκολο να παράγει ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας 

προϊόντα ή υπηρεσίες.

Δεύτερο παράπονο: Παράγουμε ποιοτικά προϊόντα συνεχώς εδώ και χρόνια. Δε 

χρειαζόμαστε ένα σήμα για να το επιβεβαιώσει.

Οι καλά εδραιωμένες στον κλάδο τους επιχειρήσεις έχουν πιστούς πελάτες και 

αφοσιωμένο προσωπικό. Δε χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

όμως ότι τα στάνταρ γίνονται ολοένα και υψηλότερα και ο ανταγωνισμός όλο και πιο 

σκληρός. Κάτι που ήταν αποδεκτό στην αγορά χρόνια πριν μπορεί πλέον να χάνει 

σιγά σιγά την ισχύ του.

Τρίτο παράπονο: Εφαρμόζω ένα σύστημα ποιότητας που πληροί τις προϋποθέσεις 

του ISO 9000. Δε χρειάζομαι την πιστοποίηση.

Αυτό αληθεύει για πολλές επιχειρήσεις. Εφαρμόζουν κάποιο σύστημα 

ποιότητας αλλά δε νιώθουν την ανάγκη της πιστοποίησης. Ο έλεγχος από έναν 

ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης προσφέρει πάντα πολύτιμες πληροφορίες. 

Ενημερώνει την επιχείρηση για το αν υπάρχουν ελλείψεις, αν πραγματικά το 

εφαρμοζόμενο σύστημα συμβαδίζει με το πρότυπο ISO 9000.

Τέταρτο παράπονο: Τα έξοδα για την πιστοποίηση θα είναι πολλά.
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Οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις βρίσκουν το κόστος πιστοποίησης ιδιαίτερα 

υψηλό. Είναι γεγονός πάντως ότι γίνεται απόσβεση του αρχικού μεγάλου κόστους, 

κατά μέσο όρο, σε τρία χρόνια. Το πολύ υψηλό κόστος της πιθανότητας του να χάσεις 

έναν πολύ καλό πελάτη ή να του πουλήσεις ελαττωματικά προϊόντα, αντισταθμίζει το 

αρχικό κόστος πιστοποίησης.

Πέμπτο παράπονο: Οι πελάτες αγοράζουν το φθηνότερο. Συνεπώς δεν μπορούμε να 

αυξήσουμε το κόστος ή την ποιότητά μας.

To ISO 9000 είναι ένας πρακτικός οδηγός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από όλες τις επιχειρήσεις. To ISO 9000 θα μπορούσε να βοηθήσει μία επιχείρηση να 

μειώσει το συνολικό της κόστος.
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Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Πιστοποίηση και Συντήρηση 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στις τεχνικές εταιρίες

4.1 Προϋποθέσεις δημιουργίας ενός επιτυχημένου Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας

Ον βασικές προϋποθέσεις που οδηγούν στη δημιουργία ενός επιτυχημένου

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στον κλάδο των τεχνικών εταιριών είναι οι

παρακάτω: (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 2000,Παπακωνσταντίνου, 1995)

• Υποστήριξη και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης

• Δέσμευση της διοίκησης σε μία πολιτική ποιότητας

• Διερεύνηση, ακριβής καθορισμός και συνεχής παρακολούθηση των απαιτήσεων 

του πελάτη, οι οποίες άλλωστε, καθορίζουν και το απαιτούμενο επίπεδο 

ποιότητας

• Προγραμματισμός των εργασιών ανάπτυξης του Συστήματος Διασφάλισης της 

Ποιότητας

• Διάγνωση της παρούσας κατάστασης και ανάλυση των υπαρχόντων διεργασιών

• Προσαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου στις ιδιαιτερότητες και τις 

ικανότητες της επιχείρησης, όπως στην οργανωτική δομή, στην εμπειρία, στην 

στρατηγική, στην τεχνογνωσία, κτλ

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών εργασίας με ευέλικτο τρόπο 

και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσαρμογής, ανάλογα με τις απαιτήσεις 

κάθε έργου

• Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής

• Επιλογή και εκπαίδευση ομάδας εσωτερικού ελέγχου

• Ενσωμάτωση στο σύστημα των σύγχρονων αρχών διαχείρισης έργων, η οποία θα 

οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην πλήρη, κατά το 

δυνατόν, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

• Καταγραφή και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

• Καθορισμός και εφαρμογή αξιολόγησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

• Μεθοδική αντιμετώπιση του θέματος της ανασκόπησης των συμβάσεων και 

άμεση σύνδεσή του με τη διαχείριση των απαιτήσεων
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• Ανάπτυξη και χρήση εντύπων που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες ελέγχου και 

ιχνηλασιμότητας όσο και αυτές της διαχείρισης των έργων

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για βελτίωση της οργάνωσης και των διεργασιών.

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Σγεδιασμόα. Υλοποίηση. Πιστοποίηση καν
Συντήρηση Συστήματος Διασφάλισηο Ποιότητας στις τεγνικές εταιρίες

4.2 Φάσεις Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Πιστοποίησης και Συντήρησης του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Με την ηγεσία, την υποστήριξη και τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης της 

επιχείρησης, οι φάσεις σχεδιασμού / προγραμματισμού, υλοποίησης, πιστοποίησης / 

εγγραφής και συντήρησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, είναι οι εξής: 

(Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 2000)

Σχεδιασμός

> Καθορισμός Οργανωτικής Επιτροπής

> Ανάπτυξη «Πολιτικής Ποιότητας» της Επιχείρησης

> Στρατηγική Ανάπτυξης / Υλοποίησης

> Επιλογή Συντονιστού Διασφάλισης Ποιότητας

> Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου Διασφάλισης Ποιότητας

> Επιλογή Οργανισμού Πιστοποίησης

> Σχεδιασμός και Χρονικός Προγραμματισμός των Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης / 

Υλοποίησης

Ανάπτυξη / Υλοποίηση

> Διεξαγωγή Κατάρτισης

> Δόμηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

r· Υλοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

> Διεξαγωγή Αρχικής Εκτίμησης από Εξωτερικούς Ειδικούς

> Διεξαγωγή Διορθωτικών Δράσεων και Καταγραφή

> Διεξαγωγή της Επίσημης Εκτίμησης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης

Πιστοποίηση / Εγγραφή

> , Συνεχής Βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
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To ISO 9000:2000 στκ μικρές τεγνικές εταιρίες: Σγεδιασμόα. Υλοποίηση, Πιστοποίηση και
Συντήρηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητά otic τεγνικές εταιρίες

4

Συντονισμού
Διασφάλισης

Ποιότητας

Σχήμα: Φάσεις Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Πιστοποίησης και Συντήρησης του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

4.3 Αναλυτική περιγραφή των Φάσεων Σχεδιασμού, Υλοποίησης, 

Πιστοποίησης και Συντήρησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Το πρότυπο ISO 9000 αναφέρει με σαφήνεια ότι το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ανώτατης διοίκησης μίας επιχείρησης. 

Η υλοποίηση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με βάση το ISO 9000 είναι
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άσκοπη και ατελέσφορη χωρίς τη δέσμευση, την υποστήριξη και τη συμμετοχή της 

ανώτατης διοίκησης της εταιρίας. Ακόμη, είναι απαραίτητο όλο το εμπλεκόμενο 

προσωπικό, από την κορυφή μέχρι τη βάση της εταιρίας, να αντιληφθεί πως 

ωφελείται από το σύστημα τόσο αυτό όσο και η εταιρία και πως πρέπει να είναι εξ’ 

ολοκλήρου αφοσιωμένο στη λειτουργία του συστήματος.

Όταν όλο το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας υποστηρίζουν το 

σύστημα, τότε αυτό θα γίνει ευκολότερα αποδεκτό, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και 

στο μέλλον και θα αναπτυχθεί και θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Με αυτή τη διασφάλιση, πιθανά μικροελαττώματα στην εφαρμογή του 

συστήματος δε θα είναι τόσο σημαντικά και θα αντιμετωπισθούν σχετικά εύκολα. 

Δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας ή κάποια αρχή που να περιγράφει πως 

επιτυγχάνεται η αφοσίωση στο σύστημα, αλλά είναι εντελώς σίγουρο ότι αυτή θα 

πρέπει να επιτευχθεί πρώτα στην κορυφή και από εκεί να διοχετευτεί προς τα 

χαμηλότερα επίπεδα της εταιρίας. Χωρίς την απόλυτη αφοσίωση από τους 

ευρισκόμενους στα ανώτατα επίπεδα του οργανισμού οι προσπάθειες θα αποτύχουν.

Η διοίκηση θα πρέπει να δεσμευθεί με τη συνεχή λήψη μέτρων για τη 

διατήρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η διοίκηση πρέπει να αναλάβει την απόλυτη ευθύνη για την ανάπτυξη 

«πολιτικής ποιότητας» και για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή, το 

σχεδίασμά, την υλοποίηση και τη συντήρηση ενός Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας.

Η διοίκηση θα πρέπει να προσφέρει τα αναγκαία μέσα (ανθρώπους, χρήματα, 

εξοπλισμό), ώστε να δημιουργηθεί, αλλά και να εφαρμόζεται το νέο σύστημα.

Μετά τη δέσμευση της διοίκησης της εταιρίας, πρέπει να ακολουθηθούν τα 

επόμενα βήματα για το σχεδίασμά, την ανάπτυξη / υλοποίηση, την πιστοποίηση και 

τη συντήρηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Καθορισμός Οργανωτικής Επιτροπής

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, μία οργανωτική επιτροπή από 6 έως 

10 μέλη έχει το ικανοποιητικό, «κρίσιμο» μέγεθος, για να μπορέσει να επιβλέψει και 

να παρακολουθήσει τις φάσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η 

οργανωτική επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον πρόεδρο της εταιρίας, από δύο 

έως τρία άτομα της ανώτατης διοίκησης, από διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου 

και άμεσα συνδεδεμένα με τις βασικές διαδικασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών

To ISO 9000:2000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Σνεδιασμός. Υλοποίηση. Πιστοποίηση και
Συντήρηση Συστήιιακκ Διασφάλισης Ποιότητας στκ τεχνικές εταιρίες
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της επιχείρησης, καθώς και από το συντονιστή διασφάλισης ποιότητας. Η λειτουργία 

και οι παρεμβάσεις της οργανωτικής επιτροπής θα έχουν θετική επίδραση σε 

ολόκληρη την επιχείρηση κατά τη διάρκεια των φάσεων σχεδιασμού και υλοποίησης 

του συστήματος. Η αποτελεσματικότητα της οργανωτικής επιτροπής ενισχύεται με 

την εκπροσώπηση σε αυτήν της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης.

Ανάπτυξη Πολιτικής Ποιότητας της Επιχείρησης

Η πολιτική ποιότητας της επιχείρησης πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τους στόχους και με τις απαιτήσεις της, δηλαδή με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

πελατών της. (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 2000) Η οργανωτική επιτροπή διατυπώνει με 

ακρίβεια την πολιτική ποιότητας έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της 

πολιτικής ποιότητας εκφράζει την πρόθεση της επιχείρησης να διεκπεραιώνει τις 

εργασίες της σύμφωνα με την καθιερωμένη πολιτική. Η πολιτική ποιότητας πρέπει να 

δηλώνει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους που μπορεί να εκφραστούν ποσοτικά 

και που σχετίζονται άμεσα με τα ποιοτικά σχέδια της επιχείρησης και τις απαιτήσεις 

των πελατών. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο 

που να μπορεί να φέρει εις πέρας τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της 

πολιτικής ποιότητας.

Το προσωπικό θα πρέπει να κατανοήσει τα ζητούμενα και το περιεχόμενο της 

πολιτικής ποιότητας και να ενημερωθεί για τη σχέση που έχει αυτή με το αντικείμενο 

εργασίας του. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με την επικόλληση της πολιτικής της 

επιχείρησης, αλλά με επεξήγηση, η οποία θα οδηγήσει σε σωστή κατανόηση και 

αντίληψη των εννοιών που την απαρτίζουν. Κάθε μέλος της επιχείρησης οφείλει να 

ενημερωθεί σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας. Αυτή η ενημέρωση δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο την 

τεχνική του συστήματος, αλλά θα πρέπει να επεξηγεί σε κάθε μέλος της επιχείρησης 

πως το σύστημα θα το βοηθήσει και πως θα κάνει τη δουλειά του πιο εύκολη. Θα 

πρέπει όλοι να πιστέψουν ότι το σύστημα θα τους δώσει ένα θετικό αποτέλεσμα, που 

θα είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και η οικονομική ανάπτυξη της 

επιχείρησης στην αγορά στην οποία απευθύνεται/. (Τρίλιζας & Διλιντάς, 1995)

Οι απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να τηρούνται 

και να εφαρμόζονται αυτόματα, να αποτελούν καθημερινή πρακτική και να μη 

γίνονται μετά από έντονη, απότομη ή συνεχή πίεση από τη διοίκηση.

To ISO 9000:2000 one ιηκρές τεγνικές εταιρίες: Σγεδιασμός. Υλοποίηση. Πιστοποίηση καν
Συντήρηση Συστήιιατος Διασφάλισης Ποιότητά otic τεγνικές εταιρίες
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Στρατηγική Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της σημαντικούς παράγοντες που 

αφορούν στα στάδια σχεδιασμού του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπως α) 

το χρονικό πλαίσιο του έργου, β) τη διάθεση πόρων, γ) το κόστος και δ) τους 

τελικούς στόχους του έργου.

Ο χρόνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας εξαρτάται από την παρούσα κατάσταση καταγεγραμμένων διαδικασιών ή 

από την ύπαρξη ενός βασικού Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας της επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις που έχουν καταγράψει διαδικασίες για τον τρόπο διεξαγωγής και 

εκτέλεσης των εργασιών τους ή διαθέτουν Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας χρειάζονται 

περίπου 12-18 μήνες, για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή, η επιχείρηση δε 

διαθέτει κάποια ουσιώδη προετοιμασία, χρειάζονται περίπου 18-24 μήνες, για να 

μπορέσει να αναπτύξει τις απαραίτητες διαδικασίες και πολιτικές, και να υλοποιήσει 

αποτελεσματικά το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000.

Δημιουργώντας ένα χρονοδιάγραμμα, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να 

παρακολουθεί, να μετρά και να διευθύνει τις δραστηριότητες, καθώς και να κάνει τις 

απαραίτητες προσαρμογές και βελτιώσεις, αν και όπου χρειάζονται, με σκοπό να 

επιτύχει την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος.

Οι τελικοί στόχοι της επιχείρηση που επιδιώκονται με την ανάπτυξη του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας επηρεάζουν επίσης τη στρατηγική υλοποίησης. 

Για παράδειγμα, είναι πιθανόν η επιχείρηση να μην επιδιώκει πιστοποίηση / εγγραφή 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό ως 

εργαλείο για τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση 

των διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

κόστος ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήματος ελαττώνεται σημαντικά. Ο 

κίνδυνος αυτής της επιλογής στρατηγικής για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

είναι ότι, χωρίς την πίεση που δημιουργεί η πιστοποίηση / εγγραφή και η συντήρηση 

της εγγραφής, η επιχείρηση πολλές φορές επαναπαύεται και αυτό έχει ως συνέπεια 

την όλο και μεγαλύτερη δυσλειτουργία του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Η 

επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαμορφώσει ένα εσωτερικό σύστημα 

πειθαρχίας, βασισμένο σε δικές της πρωτοβουλίες και μετρήσεις, το οποίο να 

αντικαθιστά την εξωτερική πίεση και κριτική που ασκεί ένας εξωτερικός οργανισμός 

πιστοποίησης / εγγραφής.

To ISO 9000:2000 otic ιιικρές τεγνικέο εταιρίες: Σγεδιασωκ. Υλοποίηση. Πιστοποίηση και
Συντήρηση Συστύιιατοο Διασφάλισης Ποιότητας otic τεγνικές εταιρίες
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Επιλογή του Συντονιστή Διασφάλισης Ποιότητας

Η ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας απαιτεί την 

προετοιμασία πολιτικών και διαδικασιών που να ανταποκρίνονται σε κάθε στοιχείο 

του συστήματος. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται άτομα που γνωρίζουν τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO 9000 και τη σημασία τους και που είναι ικανά να δημιουργήσουν 

τις κατάλληλες συνθήκες για την εκπλήρωσή τους.

Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να διαλέξει έναν αντιπρόσωπο της διοίκησης, 

τον καλούμενο συντονιστή, για να ενεργεί εκ μέρους της και να φέρει εις πέρας την 

ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη συντήρηση του νέου συστήματος.

Από τη στιγμή που ο σκοπός της επιχείρησης είναι η εγκατάσταση ενός ISO 

9000, ο συντονιστής πρέπει να έχει πείρα στην επιθεώρηση, στον έλεγχο ποιότητας 

και στις δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας. Εάν η επιχείρηση δεν έχει ένα 

άτομο με γνώσεις στα ποιοτικά συστήματα, συνίσταται να προσλάβει ένα άτομο ή να 

δοθεί η ευκαιρία στο συντονιστή να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις, πριν αρχίσει η 

διαδικασία υλοποίησης.

Ο συντονιστής αναμένεται να προετοιμάσει την καταγραφή, που θα 

αποτελείται από το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Διαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας, τα 

έντυπα και τα αρχεία. Αυτή η καταγραφή αποτελεί βασικό συστατικό της υλοποίησης 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Ένα σημαντικό προσόν του συντονιστή διασφάλισης ποιότητας είναι η 

ικανότητα επικοινωνίας, καθώς αυτός αποτελεί το συνδετήριο κρίκο μεταξύ της 

οργανωτικής επιτροπής και των εργαζομένων της επιχείρησης. Αυτό το προσόν τον 

βοηθά να αντιλαμβάνεται τις πρακτικές της επιχείρησης και να τις μεταφράζει σε 

πολιτικές και διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Ακόμη, ο 

συντονιστής θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να εκπαιδεύσει και να μυήσει όλους 

τους εργαζομένους της επιχείρησης στα θέματα διασφάλισης ποιότητας. Ο 

ενθουσιασμός και η ικανότητα παρότρυνσης είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό προσόν 

που θα πρέπει να διαθέτει ο συντονιστής , για να μπορέσει να επηρεάσει θετικά και 

τους υπόλοιπους εργαζομένους στην προσπάθεια συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 

9000.

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Σγεδιασμός. Υλοποίηση. ΓΊνστοποίησπ και
Συντήρηση Συστήιιατος Διασφάλισης Ποιότητας one τεγνικές εταιρίες
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Επιλογή του εξωτερικού συμβούλου διασφάλισης ποιότητας

Εάν η επιχείρηση δεν έχει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό για την 

ανάπτυξη και υλοποίηση, θα πρέπει να απευθυνθεί για συνεργασία σε έναν εξωτερικό 

σύμβουλο. Λόγοι που συνηγορούν σε μία τέτοια συνεργασία είναι οι εξής:

■ Έλλειψη εμπειρίας στο θέμα της διασφάλισης ποιότητας από τα στελέχη της 

επιχείρησης

■ Έλλειψη χρόνου από τα στελέχη της επιχείρησης

■ Εμπειρία εξωτερικού συμβούλου για σωστή «ερμηνεία» του προτύπου ISO 9000

■ Καλύτερη πειστικότητα του εξωτερικού συμβούλου για να υλοποιηθούν οι 

απαραίτητες αλλαγές

■ Συντόμευση χρόνου και μικρότερο συνολικό κόστος υλοποίησης λόγω της 

εμπειρίας του εξωτερικού συμβούλου, που του επιτρέπει να δουλεύει 

παραγωγικότερα στο συγκεκριμένο αντικείμενο

Συνήθως το πακέτο των υπηρεσιών του εξωτερικού συμβούλου περιλαμβάνει: 

(Παπουτσής & Συνεργάτες, 1998)

S Διάγνωση της παρούσας κατάστασης και καθορισμό της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης (οργανόγραμμα - περιγραφές θέσεων εργασίας)

S Καθιέρωση προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες ανάπτυξης και υλοποίησης 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

S Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συστηματικοποίηση ή / και την ανάπτυξη από 

την επιχείρηση των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας 

•S Συγγραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την καταγραφή του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας (εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και 

αρχεία)

S Παροχή της απαραίτητης ενημέρωσης / κατάρτισης του προσωπικού 

S Ανασκόπηση του συστήματος που θα εγκατασταθεί

S Συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση και πιστοποίηση / εγγραφή του 

συστήματος

Οι εξωτερικοί σύμβουλοι πρέπει να επιλέγονται από τη διοίκηση κάθε 

επιχείρησης με βάση τα ακόλουθα στοιχεία και κριτήρια: (Αγγελίδης & Κιρκινέζου, 

2000)

• Τεχνογνωσία και εμπειρία ανάπτυξης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

To ISO 9000:2000 one ιηκρές τεγνικές εταιρίες: ΣΥβδιασωκ. Υλοποίηση. Πιστοποίηση και
Συντήρηση Συστήαατοο Διασφάλισης Ποιότητας otic τεννικές εταιρίες
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• Γνώση και εμπειρία εφαρμογής εθνικών και διεθνών τεχνικών κανονισμών, 

προτύπων, τεχνικών οδηγιών κ.α. που σχετίζονται με την ποιότητα

• Αναπτυγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

• Εμπειρία στην ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στον τομέα της ποιότητας

• Αναπτυγμένες δυνατότητες επικοινωνίας

• Βαθιά εμπειρία και γνώση στη διοίκηση επιχειρήσεων

• Βαθιά εμπειρία και γνώση των εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας

• Εμπειρία στους τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης

• Αξιοπιστία

• Επαγγελματικό ήθος

• Εχεμύθεια

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό προσόν που θα πρέπει να διαθέτει ο εξωτερικός 

σύμβουλος είναι προσωπικότητα με χαρακτηριστικά «διαιτητού» και όχι ανθρώπου 

που παρουσιάζεται ως «ειδικός» σε επιχειρησιακά αντικείμενα της εταιρίας.

Η συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους δε μπορεί να 

θεωρείται μόνιμη και συνεχής λύση για κάθε επιχείρηση. Ο εξωτερικός σύμβουλος 

αντικαθίσταται από το συντονιστή διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης σε κάποια 

χρονική στιγμή που κρίνεται κατάλληλη. Είναι αυτονόητο ότι ο συντονιστής 

διασφάλισης ποιότητας, σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του εξωτερικού 

συμβούλου, συνεργάζεται στενά με αυτόν και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

της επιχείρησης και του εξωτερικού συμβούλου. (Τζόγιος, 1995)

Επιλογή του οργανισμού πιστοποίησης

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η 

επιχείρηση να επιλέξει έναν οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος θα επιθεωρήσει και 

θα αποτιμήσει όλες τις δραστηριότητες της. Η εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής του 

οργανισμού πιστοποίησης όσο το δυνατόν νωρίτερα θα δώσει επαρκή χρόνο για την 

εξέταση και τη σύγκριση των διαφόρων οργανισμών, καθώς και του κόστους των 

υπηρεσιών τους πριν και μετά την πιστοποίηση.

To ISO 9000:2000 otic μικρές τεγνικέο εταιρίες: Σγεδιασμός. Υλοποίηση. Πιστοποίηση καν
Συντήρηση Συστήιιατος Διασφάλισης Ποιότητας στις τεγνικές εταιρίες
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Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων υλοποίησης

Ο σχεδιασμός και ο χρονικός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων θα 

βοηθήσει την επιχείρηση για μια επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίηση του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να αναπτύξει 

ένα λεπτομερές σχέδιο προγραμματίζοντας όλες τις δραστηριότητες που θα λάβουν 

χώρα από την έναρξη μέχρι την πιστοποίηση. Πρέπει να ετοιμασθεί μία κατάσταση 

με την αρχή και την αποπεράτωση κάθε δραστηριότητας. Θα πρέπει να ορισθούν 

ομάδες εργαζομένων, για να φέρουν εις πέρας αυτές τις δραστηριότητες μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Ο σχεδιασμός και ο χρονικός προγραμματισμός 

των δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύκολη και επιτυχημένη 

ανάπτυξη / υλοποίηση και πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οι 

δραστηριότητες που πρέπει να σχεδιασθούν και να προγραμματισθούν με προσοχή 

είναι οι εξής:

> Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης

> Ανάπτυξη του εγχειριδίου ποιότητας

> Υλοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας

> Αρχική εκτίμηση

> Διορθωτικές δράσεις

> Επίσημη εκτίμηση

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικέα εταιρίεα: Σγεδιασμόα. Υλοποίηση. Πιστοποίηση καν
Συντήρηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας one τεγνικές εταιρίες
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To ISO 9000:2000 στις pucp0c τεγνικές εταιρίες: Προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμο
γή του ISO 9000 στις τεγνικές exaipiec

Κεφάλαιο 5: Προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμογή του ISO 

9000 στις τεχνικές εταιρίες

5.1 Αντιδράσεις των εργαζομένων

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται με την εφαρμογή 

του ISO 9000 σε μία επιχείρηση, είναι οι έντονες αντιδράσεις του προσωπικού.

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη / υλοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας σε μία επιχείρηση επιφέρει μία σημαντική αλλαγή που θα έχει επίδραση 

στην κατάσταση «ευημερίας» και, επομένως, και παραγωγικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης. Μία ποιοτική παρουσίαση της μεταβολής της 

κατάστασης «ευημερίας» και της παραγωγικότητας έναντι του χρόνου, εξαιτίας της 

προκαλούμενης αλλαγής, δίνεται στο παρακάτω σχήμα

Συγκεκριμένα, η αρχική «αναστάτωση» προκαλεί ένα διάχυτο φόβο στο 

ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, που οδηγεί σε μία μικρής διάρκειας αύξησης 

της παραγωγικότητας. Στη συνέχεια, το προσωπικό συνειδητοποιεί ότι η αλλαγή 

μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε διάφορα άτομα και αυτό οδηγεί σε «άρνηση»
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της αλλαγής καν πτώση της παραγωγικότητας. Η «άρνηση» μετατρέπεται σε 

«αντίσταση» που οδηγεί σε περαιτέρω πτώση της παραγωγικότητας. Και ενώ η 

παραγωγικότητα εξακολουθεί να ελαττώνεται, το προσωπικό αρχίζει να πείθεται μετά 

από συνεχή ενημέρωση της διοίκησης, η οποία παραθέτει οφέλη άλλων επιχειρήσεων 

που υλοποίησαν την αλλαγή, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή και για το καλό όλων η 

αλλαγή πρέπει να γίνει. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην «αποδοχή» της αλλαγής από το 

προσωπικό. Στη συνέχεια, το προσωπικό εξερευνά την πραγματικότητα και 

διαμορφώνει τη δική του εικόνα για την αλλαγή, οπότε αρχίζει και η αύξηση της 

παραγωγικότητας. Η «αποδοχή», μετά την «εξερεύνηση», μεταβάλλεται σε 

«δέσμευση», δηλαδή το προσωπικό αναλαμβάνει ευθύνη και πρωτοβουλίες για την 

υλοποίηση της αλλαγής, οπότε η παραγωγικότητα έχει οδηγηθεί πλέον σε επίπεδα 

υψηλότερα της αρχικής κατάστασης.(Angelides, Manning & Himel, 1994)

Η σημασία της αλλαγής για το προσωπικό εξαρτάται από το πόσο ωφέλιμη 

είναι. Μία προτεινόμενη αλλαγή γίνεται αποδεκτή με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας, 

όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής και 

αποδέχονται πλήρως την αλλαγή που προτείνεται, και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, 

όπως: (Μαραβέλιας, 1996)

■ Αλλαγές σε γνώση

■ Αλλαγές σε ατομική συμπεριφορά

■ Αλλαγές σε ατομική ή οργανωτική απόδοση

Γενικά, γίνονται αποδεκτές και εγκρίνονται εύκολα αλλαγές που αναφέρονται 

σε υλικά πράγματα, αλλά υπάρχει η τάση για αντίσταση σε αλλαγές που σχετίζονται 

με τις διαπροσωπικές και τις εργασιακές σχέσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό μίας 

επιχείρησης αντιστέκεται, γιατί περιμένει αντίστοιχα:

♦> Στην τεχνολογική αλλαγή: 

απώλεια εργασίας 

αυξημένο φορτίο εργασίας 

- νέες δραστηριότητες 

❖ Στη διοικητική αλλαγή: 

επανεκπαίδευση 

αξιολόγηση 

δυνατότητα επιλογής

To ISO 9000:2000 στις πικρές τεννικέο εταιοίεα Προβλήιιατα και δυσκολίες στην εφαρμο
γή του ISO 9000 otic tsyvikec εταιρίες
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Πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχει μία αρνητική τάση και στην εφαρμογή του 

προγραμματισμού. Τα κυριότερα επιχειρήματα που αναφέρονται ενάντια στον 

προγραμματισμό είναι τα εξής:

• Ο προγραμματισμός θεωρείται μία μορφή πειθαρχίας την οποία πρέπει να δεχθεί 

το προσωπικό

• Ο προγραμματισμός απαιτεί χρόνο, ο οποίος θα αφαιρεθεί από το χρόνο 

παραγωγής

• Η διοίκηση θεωρεί πολλές φορές ότι ο προγραμματισμός είναι δαπανηρός και 

επιβαρύνει το κόστος παραγωγής

• Ο προγραμματισμός δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης και έτσι μπορεί 

να την εκθέσει σε επιθέσεις από διάφορες πλευρές με σοβαρές συνέπειες.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

επιφέρει αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Η αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών εξαιτίας των αλλαγών, επιχειρείται, πολλές φορές, με τη 

διαμόρφωση και τη διεξαγωγή κατάλληλων ενημερωτικών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Αν αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό μέτρο, είναι 

πιθανό να προκαλέσουν αντιδράσεις στο προσωπικό εξαιτίας του φόβου της 

επερχόμενης αλλαγής. (Μαραβέλιας, 1996)

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

τους παρακάτω τρόπους:

> Επαγγελματική ικανοποίηση εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί σε ψυχική υγεία, 

υψηλή αποδοτικότητα και σταθερό μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό

> Δυνατότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων κατάρτισης των 

εργαζομένων

> Δυνατότητα διεύρυνσης της εργασίας με συστηματικό σχεδιασμό των 

εργασιακών θέσεων, οι οποίες θα δώσουν μία οριζόντια επέκταση, με 

περισσότερα εργασιακά καθήκοντα του ίδιου επιπέδου ευθύνης

> Ανάδειξη και αναγνώριση της «ηγεσίας» ως χαρακτηριστικής συμπεριφοράς των 

ανθρώπων που «κάνουν τα σωστά πράγματα και τα πράγματα σωστά από την 

αρχή». Με άλλα λόγια η διοίκηση είναι αυτή που πρέπει να δώσει πρώτη το καλό 

παράδειγμα και το προσωπικό θα ακολουθήσει.

> Δημιουργία κινήτρων εργασίας

To ISO 9000:2000 στις micpdc τεγνικές εταιρίες: Προβλήαατα και δυσκολίες στην εφαρμο
γή του ISO 9000 otic τεγννκές ETaiptec
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5.2 Λόγοι που οδηγούν στην αποτυχία πιστοποίησης του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας

Η ελλιπής καταγραφή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι υπεύθυνη 

για την αποτυχία της εφαρμογής του στις περισσότερες εταιρίες. (Αγγελίδης & 

Κιρκινέζου, 2000) Οργανισμοί πιστοποίησης επιβεβαιώνουν ότι το 70% των 

επιχειρήσεων αποτυγχάνουν στην επίσημη εξέταση από τον οργανισμό εξαιτίας της 

φτωχής καταγραφής. Και αυτό, γιατί ο εξεταστής δίνει μεγάλη σημασία σε «αυτό που 

λες ότι θα κάνεις και σε αυτό που πραγματικά κάνεις».

Ειδικότερα, πιστεύεται ότι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην 

αποτυχία της έγκρισης του συστήματος των είναι οι παρακάτω:

❖ Προβλήματα διαχείρισης εγγράφων:

- Έλλειψη καταγραφής διαδικασιών

- Ύπαρξη εγγράφων που αντιστοιχούν σε απαρχαιωμένες διαδικασίες, οδηγίες 

εργασίας και άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Χαμένα έγγραφα

❖ Προβλήματα διατήρησης εγγράφων

Αλλαγές εγγράφων που δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις καινούριες εκδόσεις 

Ανεπαρκής ιχνηλασιμότητα των εγγράφων και της κατάστασής τους

To ISO 9000:2000 otic μικpέc τεγνικές εταιρίες: Προβλήματα και δυσκολίες στην εφαρμο
γή του ISO 9000 στκ τεγνικές εταιρίες

5.3 Δυσκολίες εφαρμογής του ISO 9000 στις ελληνικές εταιρίες

Όταν άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για την εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις, προβλήθηκε μία πληθώρα 

δυσκολιών έτσι, ώστε φαινόταν ότι η προσπάθεια ήταν καταδικασμένη εκ των 

προτέρων. Οι δυσκολίες όμως αυτές αναλύθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν 

αξεπέραστες. Προβλήματα εντοπίσθηκαν στα εξής: (Παπουτσής & Συνεργάτες, 1998) 

• Στην ανάγκη να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλη τη λειτουργία 

της επιχείρησης, και από ένα καθεστώς ελεγχόμενης αταξίας να περάσει σε ένα 

καθεστώς συγκεκριμένης τάξης.

Η δυσκολία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάπτυξη του ISO 9000 έτσι, 

ώστε η εταιρία να προχωρήσει ομαλά στις διάφορες διαδικασίες και να μην υπάρχει 

διατάραξη στην τρέχουσα παραγωγή και δραστηριότητά της.
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• Στην ανάγκη να υπάρξει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού όλων των επιπέδων, 

για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα.

Αν π.χ. κάποιος προϊστάμενος ενός τμήματος έχει στην επίβλεψη του πέντε εργάτες 

και θα πρέπει οι δύο από αυτούς να λείψουν από την εργασία τους για εκπαίδευση, 

είναι επόμενο η δουλειά να μείνει πίσω και ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα. 

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, ώστε να μη 

δημιουργηθούν προβλήματα, είτε με το να γίνουν υπερωρίες, είτε με το να γίνει η 

εκπαίδευση του προσωπικού σε περίοδο που δε θα επηρεασθεί η τρέχουσα παραγωγή 

της εταιρίας.

• Στην έλλειψη τυπικής οργάνωσης και συγκεκριμένης κατανομής αρμοδιοτήτων 

και ευθυνών.

Μια τέτοια δυσκολία μπορεί να αντιμετωπισθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, με τμηματική 

και ομαλή ανάπτυξη του ISO 9000, προσέχοντας πάντα να μη διαταραχθούν οι 

δραστηριότητες της εταιρίας και φυσικά η τρέχουσα παραγωγή.

• Στην έλλειψη στελεχών διαθέσιμων για επιτελικές λειτουργίες

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσπασθούν από το υπάρχον προσωπικό, 

άτομα που είναι ικανά για την πραγματοποίηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 

ενός συστήματος ISO.

• Στην έλλειψη της συνήθειας της λεπτομερούς τήρησης αρχείων για τις διάφορες 

δραστηριότητες της επιχείρησης

Μια τέτοια δυσκολία μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα με συνεχή ενημέρωση και 

εκπαίδευση όλων των μελών της επιχείρησης, μέχρι να γίνει κατανοητή η αξία της 

τήρησης αρχείων για τις διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης και μέχρι αυτή η 

αξία να γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους.

• Στο επίπεδο των υπεργολάβων

Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπαίδευση των υπεργολάβων για 

θέματα που αφορούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιθανώς ενίσχυσή 

τους, για να ακολουθήσουν και αυτοί το πρόγραμμα του ISO.

• Στην πολυμορφία των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

κάθε πελάτη ή της επιβλέπουσας αρχής.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας, θα μπορούσε η επιχείρηση να πείσει τον 

πελάτη ότι μπορεί να εξασφαλίσει με το δικό της τρόπο την ποιότητα των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών που προσφέρει και συγχρόνως να ελαττώσει το κόστος γι’ αυτόν.

To ISO 9000:2000 one μικρές τεγνικέο εταιρίες: Προβλύαατα και δυσκολίες στην εφαρμο
γή του ISO 9000 στις τεχνικές εταιοίεα
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Οι ελληνικές εταιρίες προχωρούν πολύ αργά, σε ότι αφορά στην πιστοποίηση, 

μολονότι πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει 

να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε προμηθευτές που έχουν πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας.

Φαίνεται πως δεν έγινε ακόμη συνείδηση στην χώρα μας ότι η πιστοποίηση 

μίας εταιρίας σύμφωνα με το ISO 9000 αποτελεί σημαντικό μέσο για να προσελκύσει 

η επιχείρηση ξένους πελάτες. Με την πιστοποίηση, η εταιρία αποδεικνύει στον 

πελάτη ότι μπορεί να αντιμετωπίζει ανά πάσα στιγμή τα οποιαδήποτε προβλήματα 

ποιότητας που μπορεί να εμφανισθούν και να εξασφαλίζει συνεχώς την ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονισθεί για μία ακόμη φορά η σπουδαιότητα 

των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε όλες τις τεχνικές εταιρίες, καθώς και 

στους προμηθευτές και στους υπεργολάβους τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας είναι - και πρέπει να 

είναι- μία σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επιβίωσή τους στο 

σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

To ISO 9000:2000 otic αικρές τεγνικές εταιρίες: Προβλήιιατα καν δυσκολίες στην εωαοαο-
νύ του ISO 9000 one τεγνικές εταιρίες

34



To ISO 9000:2000 στις ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Ειιπειρίες από την ecpapucrm του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

Κεφάλαιο 6: Εμπειρίες από την εφαρμογή του ISO 9000 σε τεχνικές 

εταιρίες του εξωτερικού

6.1 Έρευνα για την εφαρμογή του ISO 9000 σε τεχνικές εταιρίες του Χονγκ 

Κονγκ (Tang & Kam, 1999)

Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα στο Χονγκ Κονγκ τη χρονική περίοδο, 

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1997. Συμπεριέλαβε 19 (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) 

πιστοποιημένες τεχνικές εταιρίες, από τις οποίες οι 14 είχαν την έδρα της επιχείρησης 

σε άλλες χώρες και μόνον οι 5 ήταν τοπικές. Τα αντικείμενα απασχόλησής τους ήταν 

μελέτες, κατασκευές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών.

Παρακάτω παρατίθενται κυρίως σε γραφήματα για ευκολότερη κατανόηση τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας.

Κίνητρα για την εφαρμογή του ISO 9000

Κίνητρα για την εφαρμογή του ISO 9000
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Κοινωνική αναγνώριση

Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης

Βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας

Για να λυθούν ποιοτικά προβλήματα σε επίπεδο μελέτης
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5. Για να μειωθεί ο κίνδυνος και τα έξοδα

6. Ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις της μητρικής επιχείρησης

7. Το επέβαλε η κυβέρνηση

8. Το επέβαλαν οι προμηθευτές

9. Ως γενικότερη πολιτική ποιότητας

Εξωτερικός συνεργάτης - σύμβουλος

Μόνο οι 8 από τις 19 επιχειρήσεις έκαναν χρήση εξωτερικού συνεργάτη. Οι 

υπόλοιπες δηλώνοντας εξοικειωμένες με πρότυπα και κανονισμούς τα έβγαλαν πέρα 

με ίδιες δυνάμεις.

Κατά μέσο όρο όλες οι επιχειρήσεις χρειάσθηκαν 14 μήνες για να 

εφαρμόσουν το σύστημα και να πιστοποιηθούν. Από την έρευνα προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η συνολική απαιτούμενη περίοδος μέχρι την πιστοποίηση εξαρτάται 

άμεσα από τις προσπάθειες των εργαζομένων και όχι από το μέγεθος της επιχείρησης.

Δυσκολίες- προβλήματα στην εφαρμογή του ISO 9000

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα κυριότερα προβλήματα και η βαθμολογία 

που οι ερωτηθέντες έδωσαν σε αυτά. Τα σκορ στο σχήμα προκύπτουν βρίσκοντας το 

μέσο όρο από τους βαθμούς που έδωσαν οι 19 επιχειρήσεις. 2 βαθμούς έδιναν στο 

«συμφωνώ απολύτως», 1 βαθμό στο «συμφωνώ», 0 βαθμούς στο «ουδέτερο», 1 

αρνητικό βαθμό στο «διαφωνώ» και 2 αρνητικούς βαθμούς στο «διαφωνώ 

σημαντικά». Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

To ISO 9000:2000 erne ιιικρές τεγνικέο εταιρία: Ειιπeiptec από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού
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To ISO 9000:2000 στις uixpa: τεγνικκ εταιρίες Εμπειρίες από την εφαριιογη του ISO 9000
σε τεγνικέζ εταιρίες του εξωτερικού

Προβλήματα στην εφαρμογή του ISO 9000

1. Μη δέσμευση της διοίκησης

2. Αντίδραση των εργαζομένων

3. Οι μηχανικοί είναι εκπαιδευμένοι στο να αναζητούν την ποιότητα και συχνά 

δεν πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω του ISO 9000

4. Έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης

5. Έλλειψη επικοινωνίας

6. Γραφειοκρατία

7. Μη πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 9000 στις τεχνικές εταιρίες

8. Δυσκολία αντίληψης και προσαρμογής στο σύστημα τήρησης λεπτομερών 

αρχείων

9. Αλλαγή κουλτούρας

10. Ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού

11. Μη συμμόρφωση του πελάτη με τις απαιτήσεις του προτύπου για το κάθε 

έργο

12. Οι προμηθευτές δεν έχουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας

13. Οι πελάτες απαιτούν η επιχείρηση να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, αλλά 

στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία γνώση πάνω στην ποιότητα

14. Εφαρμογή και πιστοποίηση με στόχο την κοινωνική αναγνώριση και όχι μία 

πραγματική πολιτική ποιότητας
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Οφέλη από την εφαρμογή too ISO 9000

To ISO 9000:2000 στκ ίηκρές τεγνικές εταιρίες: Emieipiec από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9000
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1. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης

2. Αύξηση ικανοποίησης πελατών

3. Αύξηση των συμβολαίων και των συμβάσεων

4. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

5. Συρρίκνωση του χρόνου ενασχόλησης των ανώτατων στελεχών σε θέματα 

ρουτίνας

6. Μικρές και απλές διαδικασίες

7. Μείωση των χρησιμοποιούμενων χαρτιών μέσω καλύτερης διαχείρισης 

αρχείων

8. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών

9. Καλύτερη χρονική οργάνωση

10. Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών

11. Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων

Συμπερασματικά λοιπόν, από την έρευνα αυτή, μπορούμε να πούμε ότι το 

κυρίως κίνητρο που ώθησε τις επιχειρήσεις να ζητήσουν την εφαρμογή και την 

πιστοποίηση κατά ISO 9000 είναι το γεγονός ότι η πιστοποίηση επιβλήθηκε από την 

κυβέρνηση της χώρας. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις 

αυτές εντοπίζονται στη δυσκολία αντίληψης και προσαρμογής τους στο σύστημα
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τήρησης λεπτομερών αρχείων καθώς και στη γραφειοκρατία. Τα οφέλη από το 

σύστημα ποιότητας ήταν μάλλον αναμενόμενα και εντοπίζονται κυρίως στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και την αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών.

To ISO 9000:2000 στις ιιικοές τεγνικές εταχοίες: Emieipiec από την εφαριιοντί του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρί&: του εξωτερικού

6.2 Έρευνα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας για 

την εφαρμογή του ISO 9000:2000 (Stone, 2001)

Η έρευνα αυτή διεξήχθη με σκοπό τη διερεύνηση της πιθανής επιρροής του 

ISO 9000:2000 στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 2000, 1066 μικρές και μεσαίες πιστοποιημένες επιχειρήσεις της 

Μεγάλης Βρετανίας πήραν μέρος την έρευνα.

Γενικά σχόλια για την έρευνα

Το 91% αυτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο είναι πιστοποιημένοι πάνω 

από 1 χρόνο, ενώ το 58% αυτών για πάνω από 5 χρόνια.

Το 71% των επιχειρήσεων που απάντησαν έχουν λιγότερους από 100 

εργαζομένους και το 10% αυτών, λιγότερους από 10 εργαζομένους.

Περίπου το 30% είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 63% 

δραστηριοποιούνται ως τεχνικές εταιρίες.

Κίνητρα για την εφαρμογή του ISO 9000

Το 72% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι πρωταρχικός τους στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας. Το 

μάρκετινγκ παρόλο που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο όλων των επιχειρήσεων, δεν 

ήταν βασικός λόγος για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Μόνο το 

8.7% δήλωσε ότι με την εφαρμογή των ISO 9001:1994 ή του ISO 9002:1994 δεν 

επιτεύχθηκε ο αρχικός τους στόχος.

Το 7% των εν λόγω επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν εφαρμόσει το ISO 

14001 ενώ μόνο το 4% δήλωσαν ότι βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής της 

επιχειρηματικής αριστείας.
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6.3 Έρευνα σε 1190 επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας που έχουν 

πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 (FitzGibbon, 2000)

Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία το 1995 και απευθύνθηκε 

σε 1190 επιχειρήσεις με αντικείμενο τις κατασκευές και την παροχή υπηρεσιών. 

Κίνητρα για την εφαρμογή του ISO 9000

To ISO 9000:2000 στις ιηκρές τεγνικές εταιοίκ: Ειιπειρίες από την εφαραοττί του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

Κίνητρα που οδήγησαν στην εφαρμογή 
του ISO 9000

1. Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης πελατών

2. Σταθεροποίηση της απόδοσης της παραγωγής

3. Διατήρηση/ Αύξηση μεριδίου αγοράς

4. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών

5. Το επέβαλαν οι πελάτες

6. Κοινωνική αναγνώριση

7. Αποδοτικότερη λειτουργία των διαδικασιών

8. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενών προϊόντων

9. Γενικότερη πολιτική ποιότητας

10. Μείωση του κόστους

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9000

Πάνω από το 99% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ωφελήθηκαν από την 

εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9000. Στον παρακάτω πίνακα 

δίνονται συνοπτικά τα σημαντικότερα οφέλη που οι επιχειρήσεις επισήμαναν.
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To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Ε απειρίες από την εφαρίΐογη του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

Οφέλη από την εφαρμογή 
του ISO 9000

1. Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης

2. Βελτιωμένη συνείδηση επίλυσης των προβλημάτων

3. Χρήση του πιστοποιητικού ποιότητας ως μέσω διαφήμισης

4. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών

5. Διευκόλυνση στην επίλυση προβλημάτων

6. Αύξηση παραγωγικότητας

7. Διατήρηση υπαρχόντων πελατών

8. Αύξηση ικανοποίησης πελατών

9. Καλύτερη προσαρμογή των νέων υπαλλήλων

10. Αυξημένο μερίδιο αγοράς

Προβλήματα στην εφαρμογή τον ISO 9000

Συνοπτικά, 53% από τους ερωτηθέντες ήταν ευχαριστημένοι από την επιρροή 

του ISO 9000 στην επιχείρησή τους. Οι 26% παρουσιάζονται ουδέτεροι, ενώ ένα 

ποσοστό 21% δηλώνει δυσαρεστημένο. Παρόλο που οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

ήταν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, στα πλαίσια της έρευνας φάνηκαν τα προβλήματα που οι επιχειρήσεις 

έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Ο χρόνος, το μέγεθος της γραφειοκρατίας και το κόστος 

που απαιτούνται για να εφαρμόσει κανείς ένα σύστημα ποιότητας είναι μάλλον τα 

σημαντικότερα. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα προβλήματα με σειρά 

σπουδαιότητας.
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To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιοίαζ: Εμπειρίες από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

1. Χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή των εγχειριδίων

2. Γραφειοκρατία

3. Υψηλό κόστος

4. Χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή

5. Υψηλό κόστος διατήρησης του πιστοποιητικού

6. Έλλειψη δωρεάν συμβουλής

7. Έλλειψη αντικειμενικότητας από τους ελεγκτές

8. Χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των αρχείων πριν την επιθεώρηση

9. Η γενική μορφή του προτύπου

10. Δυσκολία «μετάφρασης» του προτύπου

Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι τα κίνητρα των βρετανικών εταιριών ήταν 

κυρίως η πρόβλεψη μίας μελλοντικής απαίτησης των πελατών και η επιθυμία για 

σταθεροποίηση της απόδοσης της παραγωγής.

6.4 Έρευνα σε 140 επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας που δεν επιλέγουν 

το ISO 9000 (FitzGibbon, 2000)

Σε αυτή την έρευνα 140 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφόρων μεγεθών 

χρησιμοποιήθηκαν για να φανούν οι λόγοι που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του ISO 

9000. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την έλλειψη χρόνου, τη γραφειοκρατία όπως 

και τη κόστος εφαρμογής και διατήρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πίστευαν ότι το ISO 9000 δεν είναι σχετικό

42



με το αντικείμενο εργασίας τους, ενώ επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 υπαλλήλους 

υπολογίζουν σημαντικά το κόστος.

Λόγοι που επιχειρήσεις επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν το πρότυπο ISO 9000

To ISO 9000:2000 στις uucpdc τεγνικές εταιρίες: E απειρίες από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού

1. Γραφειοκρατία

2. Υψηλό κόστος εφαρμογής

3. Χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής

4. Χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή των εγχειριδίων

5. Υψηλό κόστος διατήρησης του συστήματος

6.5 Αποτελέσματα ενός πιλοτικού προγράμματος για το ISO 9000 σε 

μικρές τεχνικές εταιρίες της Μεγάλης Βρετανίας (Atherton & Austin, 1996)

Στα πλαίσια των συστημάτων ποιότητας μικρή εταιρία ορίζεται εκείνη η 

επιχείρηση που διοικείται από ένα και μοναδικό άτομο, ο οποίος είναι και ο 

ιδιοκτήτης, ή που έχει στενή επαφή με τον ιδιοκτήτη και ο οποίος γνωρίζει τις 

διαδικασίες που ο κάθε ένας στην επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί. Σε μία μικρή 

επιχείρηση δεν υπάρχει συνήθως εμφανής διοικητική δομή και ο γενικός διευθυντής 

(ιδιοκτήτης) δρα και ως διευθυντής ποιότητας. Συνεπώς η διασφάλιση ποιότητας σε 

μία μικρή εταιρία στηρίζεται περισσότερο στην καλή θέληση και κατάρτιση των 

εργαζομένων και όχι στα έγγραφα. Πολλές μικρές εταιρίες υποστηρίζουν ότι 

παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες από μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί
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κατά ISO 9000, αλλά σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει την πιστοποιημένη 

υπηρεσία ρισκάρουν να χάσουν μία καλή συνεργασία. Παρόλα αυτά οι περισσότερες 

μικρές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι καθώς μεγαλώνουν και αναλαμβάνουν 

περισσότερες ευθύνες, μία αποτελεσματικότερη οργάνωση της δουλειάς τους είναι 

απαραίτητη.

Μία έρευνα που διεξήχθη το 1995 από το Manchester Business School έδειξε 

ότι το 43% των συμμετεχόντων στην έρευνα (τεχνικές εταιρίες) που έχει πιστοποιηθεί 

τους τελευταίους 12 μήνες ήταν μικρές εταιρίες, παρόλο που οι περισσότερες μικρές 

επιχειρήσεις προσδίδουν περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα στο ISO 

9000. Η έρευνα αυτή ακόμη υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις που εφάρμοσαν το 

πρότυπο με σκοπό π.χ. την αύξηση μεριδίου αγοράς ή την κοινωνική αναγνώριση 

ήταν λιγότερο ευχαριστημένες από κάποιες άλλες επιχειρήσεις που έστιαζαν σε 

εσωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως καλύτερη εσωτερική οργάνωση ή 

βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών.

Κάποια άλλα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 54% των μικρών τεχνικών 

εταιριών σκόπευαν να εφαρμόσουν το ISO 9000 σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά 

βασικά εμπόδια προέβαλαν ο χρόνος (κατά 46%) και το κόστος (κατά 31%). Σε 

σύγκριση με άλλες μικρές εταιρίες (όχι τεχνικές) που παρουσιάζουν αντίστοιχα το 

χρόνο ως πρόβλημα κατά 31% και το κόστος κατά 25%.

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν συνήθως πολύ δουλειά και η προσπάθεια να τις 

κρατήσεις σε ένα απόλυτο πρόγραμμα με στόχο την πιστοποίηση, είναι πολύ 

δύσκολο. Χρειάζονται ευέλικτη υποστήριξη που να προσαρμόζεται στις απαιτητικές 

περιόδους. Οι σύμβουλοι ποιότητας λοιπόν καλό θα είναι να μην παρουσιάζουν 

έτοιμα πακέτα του ISO 9000, αλλά σε στενή συνεργασία με την επιχείρηση να 

προσπαθούν να προσαρμόσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το πρότυπο στις 

απαιτήσεις της κάθε μικρής τεχνικής εταιρίας.

To ISO 9000:2000 one ιιικρές τεχνικές εταιρίκ: Ειιπειρίες από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικκ εταιρίες του εξωτερικού

6.6 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τα 

πρότυπα ISO 9000 για τη Διασφάλιση Ποιότητας, αν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν 

να αποτελόσουν δυναμικά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των εταιριών του κλάδου των κατασκευών. Η εγκατάσταση 

ενός κλίματος που ευνοεί τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας, δια μέσου
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της πρόληψης και της αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων, συνδέεται 

άμεσα με ένα επιτυχημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Η εισαγωγή του 

προτύπου ISO 9000 τείνει, με την πάροδο του χρόνου, να γίνει μονόδρομος και 

πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα.

To ISO 9000:2000 στις ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Εμπειρίες από την εφαρμογή του ISO 9000
σε τεγνικές εταιρίες του εξωτερικού
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To ISO 9000:2000 στκ ιηκρέε τεγννκές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρέζ τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Κεφάλαιο 7: Έρευνα σε μικρές τεχνικές εταιρίες της Θεσσαλονίκης

7.1 Στόχος της έρευνας

Ο βασικός στόχος της έρευνας που έγινε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

είναι να παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση της εφαρμογής του ελέγχου ποιότητας 

και της διαχείρισης έργου στις μικρές τεχνικές εταιρίες της Θεσσαλονίκης. Ως μικρές 

τεχνικές εταιρίες για την έρευνα αυτή, θεωρήθηκαν οι τεχνικές εταιρίες που έχουν 

μέχρι και 20 εργαζομένους.

7.2 Μεθοδολογία έρευνας

Με βάση την παρουσίαση που έχει προηγηθεί για τα συστήματα ποιότητας, 

για τις μικρές τεχνικές εταιρίες αλλά και για το στόχο της παρούσης εργασίας, 

καταρτίστηκε το σχέδιο της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και 

ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων. Ο σκελετός της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε 

αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Καθορισμός των κατηγοριών και της ποσότητας των στοιχείων που πρέπει να 

συλλεχθούν

2. Κατάρτιση ερωτηματολογίου συλλογής στοιχείων

3. Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής του δείγματος

4. Επιλογή του δείγματος

5. Καθορισμός της μεθόδου συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων

6. Συλλογή των απαντήσεων

7. Ανάλυση των απαντήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Οι κύριες κατηγορίες των στοιχείων που αποφασίσθηκε να συλλεχθούν για τις 

ανάγκες της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:

• Αν η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000:2000

• Οι λόγοι που την οδήγησαν στην πιστοποίηση

• Χρήση εξωτερικού συμβούλου

• Προβλήματα εφαρμογής

• Οφέλη / Μειονεκτήματα

• Αν δεν έχει πιστοποιηθεί, αν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι
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• Λόγοι για το ενδιαφέρον ή μη

• Πιθανά οφέλη

• Πιθανά προβλήματα

Το ερωτηματολόγιο, η κατάρτιση του οποίου βασίστηκε στα παραπάνω στοιχεία, 

αποτελούνταν από 20 «κλειστές» ερωτήσεις. (Η πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου 

δίνεται στο παράρτημα). Οι «κλειστές» αυτές ερωτήσεις επιλέχθηκαν με στόχο τη 

διευκόλυνση των ερωτώμενων, την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 

αντικειμενικότητας στις απαντήσεις και τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Από τις 20 ερωτήσεις αυτές, οι 7 αναφέρονται σε 

επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000:2000, οι 6 σε επιχειρήσεις που 

θα επιθυμούσαν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9000:2000, οι 2 σε αυτές που δεν 

επιθυμούν την πιστοποίηση και οι 5 είναι κοινές για όλες τις ερωτώμενες μικρές 

τεχνικές εταιρίες.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ερωτήσεις και οι πιθανές 

απαντήσεις βασίστηκαν στη θεωρία που υπάρχει στη βιβλιογραφία για τις μικρές 

τεχνικές εταιρίες και το ISO 9000, καθώς και στα αποτελέσματα ερευνών του 

εξωτερικού που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.

Το δείγμα για τη συγκεκριμένη έρευνα, το οποίο αποτελούνταν συνολικά από 

48 μικρές τεχνικές εταιρίες, επιλέχθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι:

• Να έχουν λιγότερους από 20 εργαζομένους

• Να έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη

Τα ερωτηματολόγια έφτασαν στα χέρια των υπευθύνων των τεχνικών 

εταιριών μέσω προσωπικής επαφής όποτε και απαντήθηκαν και τα 48 

ερωτηματολόγια, δηλαδή ένα ποσοστό 100% επί του συνόλου.

To ISO 9000:2000 one ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

7.3 Ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα στοιχεία που 

ελήφθησαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Η παρουσίαση των στοιχείων- 

αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται με τη βοήθεια ειδικών σχεδιαγραμμάτων 

(ραβδογράμματα, πίτες) και σχολίων, τα οποία βοηθούν τον αναγνώστη στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση των απαντήσεων. Πριν την αναλυτική παρουσίαση
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των στοιχείων καλό είναι να σημειωθεί ότι τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν στο 

σύνολό τους από διευθυντικά στελέχη των εταιριών.

Από το σύνολο των 48 ερωτηθέντων μικρών τεχνικών εταιριών μόνον οι 2 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση ότι έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000:2000. Ένα 

πολύ μικρό ποσοστό, της τάξεως του 4% του δείγματος.

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιακρές τετνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9000:2000

96%

100% //
80%

60%
s' ——-------- □ έχουν πιστοποιηθεί
/ □ δεν έχουν πιστοποιηθεί

40% / /
/ 4%

20%

0%

Διάγραμμα 1: Ποσοστά ερωτηθέντων για την πιστοποίηση κατά ISO 9000:2000

7.3.1 Π ιστοποιτι αένες επιγειριίσεις

Οι δύο μικρές πιστοποιημένες τεχνικές εταιρίες έχουν από 10-20 

εργαζομένους. Ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων 

έργων ενώ η μία έχει και ως αντικείμενο της τη μελέτη τεχνικών έργων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τα αμιγή αυτά αντικείμενα των 

τεχνικών εταιριών, οι 2 αυτές εταιρίες δήλωσαν ότι ασχολούνται και με άλλες 

κατασκευές, όπως προφίλ αλουμινίου. Πιστεύεται ότι ίσως τα άλλα αυτά αντικείμενα 

επέβαλλαν και την εφαρμογή συστημάτων ISO.

Το δείγμα των πιστοποιημένων μικρών εταιριών που συλλέχθηκε είναι 

μάλλον μικρό οπότε και τα παρακάτω συμπεράσματα ίσως να μην είναι και τόσο 

αντιπροσωπευτικά.

Οι λόγοι που τους οδήγησαν στην εφαρμογή ενός συστήματος ISO φαίνονται 

στο παρακάτω γράφημα. Η βαθμολογία που τους ζητήθηκε να δώσουν για κάθε λόγο, 

είναι:
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0: δεν αφορά την επιχείρηση 

1: μικρή επιρροή 

2: μέτρια επιρροή 

3: μεγάλη επιρροή

Συνεπώς για τις 2 πιστοποιημένες επιχειρήσεις η βαθμολογία 6 είναι το

άριστα.

ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9000:2000

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιηκρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Διάγραμμα 2: Λόγοι εφαρμογής του συστήματος ISO 9000:2000

1. Κοινωνική αναγνώριση

2. Το επέβαλαν προμηθευτές και πελάτες

3. Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης πελατών

4. Για να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

5. Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης

6. Συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών

7. Προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς

8. Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή

9. Γενικότερη πολιτική ποιότητας

10. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών

11. Αλλο

Σημαντικότερος λόγος εφαρμογής του ISO 9000 φαίνεται να είναι η επιβολή 

από τους πελάτες ή τους προμηθευτές, ενώ ακολουθούν, η πρόβλεψη μίας
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μελλοντικής απαίτησης των πελατών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν επηρεάζονται καθόλου από την πιθανή κοινωνική 

αναγνώριση. Ακόμη, σύμφωνα με τις απαντήσεις, η βελτίωση της ποιότητας των 

τελικών υπηρεσιών δεν ήταν λόγος εφαρμογής του συστήματος.

Στην ερώτηση εάν έκαναν χρήση εξωτερικού συμβούλου για τη δημιουργία 

του ISO 9000 στην επιχείρησή τους, η μεν μία επιχείρηση χρησιμοποίησε ειδικό 

συνεργάτη ενώ η άλλη βασίστηκε στις δυνάμεις και τις γνώσεις κάποιου από τους 

εργαζομένους της.

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δύο επιχειρήσεις παρουσιάζονται στο 

παρακάτω διάγραμμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ISO 9000:2000

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικκ εταιρίες: Έρευνα σε ιηκρές τεγνιχές eraipfec ττκ
Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3: Προβλήματα εφαρμογής του συστήματος ISO 9000:2000

1. Αντίδραση εργαζομένων

2. Απώλεια πολύτιμου χρόνου εργασίας λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού

3. Έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης

4. Μη δέσμευση της διοίκησης

5. Έλλειψη στελεχών με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο

6. Δυσκολία προσαρμογής στο σύστημα λεπτομερών αρχείων

7. Δυσκολία εφαρμογής του προτύπου λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε πελάτη

8. Υψηλό κόστος εφαρμογής

9. Ελλιπής υποστήριξη από το σύμβουλο
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To ISO 9000:2000 otic uiKpdc τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε μικρές τεγνιχές eraipiec της
Θεσσαλονίκης

10. Έλλειψη χρόνου προσαρμογής

11. Δυσκολία εντοπισμού των βασικών διεργασιών

12. Αλλο

Τα προβλήματα στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, εντοπίζονται στη μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισαν κατά την προσαρμογή 

στο σύστημα τήρησης λεπτομερών αρχείων σε συνάρτηση και με τον ελλιπή χρόνο 

προσαρμογής, καθώς και στο υψηλό κόστος εφαρμογής.

Οφείλουμε πάλι να τονίσουμε ότι λόγω του μικρού δείγματος στις 

πιστοποιημένες μικρές τεχνικές επιχειρήσεις τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

παρουσιάζονται με κάποια επιφύλαξη.

Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα εφαρμογής του ISO 9000:2000 στις 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ISO 9000:2000

ο<ο
Θ<m

Μ
οQ.
Ο<

6

ΟΦΕΛΗ

Διάγραμμα 4: Οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος ISO 9000:2000

1. Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών

2. Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων

3. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών

4. Αύξηση παραγωγικότητας

5. Ανάπτυξη συνολικής κουλτούρας ποιότητας

6. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

7. Βελτίωση επικοινωνίας /σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων
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8. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων

9. Αύξηση ικανοποίησης πελατών

10. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης

11. Άλλο

Τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν και βαθμολογημένα ανάλογα με τη 

βαρύτητά τους, είναι:

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε μικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Διάγραμμα 5: Μειονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος ISO 9000:2000

1. Αύξηση γραφειοκρατίας

2. Περιορισμός δημιουργικότητας και καινοτομίας

3. Μείωση ευελιξίας

4. Άλλο

Ήταν μάλλον αναμενόμενο το σημαντικότερο πρόβλημα να είναι η αύξηση 

της γραφειοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, εμφανή οφέλη παρουσιάζονται με τη 

μείωση των παραπόνων των πελατών και των πληρωμών αποζημιώσεων και φυσικά 

αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών. Οι ελαττωματικές και διορθωτικές ενέργειες 

μειώνονται σημαντικά, ενώ αυξάνεται η παραγωγικότητα και βελτιώνεται η 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.
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Οι δύο αυτές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν άλλα συστήματα 

ποιότητας και δεν ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν κάποιο άλλο πέραν του ISO 

9000:2000 στην επιχείρησή τους.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

με τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν στο εξωτερικό

Θέλοντας να συγκρίνουμε την ελληνική πραγματικότητα (έστω και με τα 

αποτελέσματα αυτών των δύο εταιριών) με τις έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό 

και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6, θα είχαμε:

Όσον αφορά στα σημαντικότερα κίνητρα που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην 

εφαρμογή του ISO 9000:2000 μπορούμε συγκεντρωτικά να πούμε ότι για τις τεχνικές 

εταιρίες του Χονγκ-Κονγκ, η επιβολή της κυβέρνησης ήταν αυτό που τις οδήγησε 

στην πιστοποίηση. Η βελτίωση της ποιότητας οδήγησε τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας ενώ η άλλη έρευνα που έγινε στη Μ. Βρετανία, έδωσε 

σαν σημαντικότερο κίνητρο την πρόβλεψη της μελλοντικής απαίτησης των πελατών. 

Στην έρευνα που έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής η ώθηση για την 

εφαρμογή του ISO 9000 ήρθε από προμηθευτές και πελάτες.

Σημειώνεται ότι δε δίνεται και πολύ βάρος στα αποτελέσματα αυτά για τους 

λόγους που έχουν αναφερθεί προηγουμένως και για αυτό και δε σχολιάζονται 

εκτενέστερα.

Σαν σημαντικότερο πρόβλημα οι επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ 

παρουσιάζουν τη δυσκολία αντίληψης και προσαρμογής που αντιμετώπισαν, στο 

σύστημα τήρησης λεπτομερών αρχείων. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή 

των εγχειριδίων ήταν αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τους Βρετανούς ενώ τα 

στελέχη των μικρών τεχνικών εταιριών της Θεσσαλονίκης εντοπίζουν δυσκολία 

προσαρμογής στο σύστημα τήρησης λεπτομερών αρχείων.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης ήταν το 

σημαντικότερο όφελος για τις τεχνικές εταιρίες του Χονγκ Κονγκ και η βελτίωση της 

οργάνωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης για τους Βρετανούς. Οι 

Θεσσαλονικείς δηλώνουν ότι μειώθηκαν τα παράπονα και οι πληρωμές των 

αποζημιώσεων.

Όσον αφορά στα μειονεκτήματα, και οι τρεις παραπάνω έρευνες συμφωνούν 

για τη δραματική αύξηση της γραφειοκρατίας.

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε μικρές τεγνικκ εταιρίες ττκ
Θεσσαλονίκης
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7.3.2 Επιγειριίσεις un πιστοποιιιιιένες που επιθυιχούν ή δεν επιθυιιούν την 

ειραρίίοτή του ISO 9000:2000

Οι επιχειρήσεις του 96% του δείγματος δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 

9000. Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να δούμε τις επιχειρήσεις αυτές ανάλογα με το 

μέγεθος τους και τα αντικείμενα εργασίας τους.

Μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων και όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 6, οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν την εφαρμογή του ISO 9000:2000 

είναι η πλειοψηφία, χωρίς όμως να υπερτερούν πολύ αυτών που βλέπουν οφέλη από 

την εφαρμογή του ISO 9000:2000.

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνικέζ εταιρίες me
Θεσσαλονίκης

Διάγραμμα 6: Επιθυμία εφαρμογής του ISO 9000:2000.

Με το γαλάζιο χρώμα και το χαρακτηριστικό 1 δίνονται τα αποτελέσματα 

αυτών που επιθυμούν την εφαρμογή του ISO 9000:2000 στην επιχείρησή τους.Με το 

κόκκινο χρώμα και το χαρακτηριστικό 2 δίνονται τα αποτελέσματα αυτών που δεν 

επιθυμούν την εφαρμογή του ISO 9000:2000 στην επιχείρησή τους.

Στο διάγραμμα 7 φαίνεται ότι το δείγμα μας αποτελείται από 22 επιχειρήσεις 

που έχουν από 1 έως 5 εργαζομένους, 12 επιχειρήσεις με 5 έως 10 εργαζομένους και 

άλλες 12 με 10 έως 20 εργαζομένους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 8 από τις 12 επιχειρήσεις της τρίτης κατηγορίας 

(10 έως 20 άτομα) δεν επιθυμούν την εφαρμογή συστήματος ποιότητας, κάτι που 

μάλλον φαντάζει περίεργο, καθώς θα περιμέναμε οι λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις να 

είναι πιο συνειδητοποιημένες από τις πολύ μικρές. Η επιθυμία βέβαια για την
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εφαρμογή συστημάτων ποιότητας είναι κάτι άμεσα συνδεδεμένο και με τα 

αντικείμενα δουλειάς της κάθε επιχείρησης. (Διάγραμμα 8)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνακές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης
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MB'ΕΘΟΣ ΕΠΙΧΒ ΡΗΣΗΣ (άτομα)

Διάγραμμα 7: Σχέση μεγέθους επιχείρησης και επιθυμίας της για την εφαρμογή του 

ISO 9000:2000.

Διάγραμμα 8: Σχέση αντικειμένου εργασίας και επιθυμίας για την εφαρμογή του ISO 

9000:2000.

Όπου:

1. Μελέτες ιδιωτών

2. Μελέτες δημοσίου

3. Κατασκευές ιδιωτών

4. Κατασκευές δημοσίου

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών
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To ISO 9000:2000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 8, οι 8 από τις 10 επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με τις κατασκευές δημοσίου επιθυμούν να εφαρμόσουν σύστημα ISO. 

Αυτό συμβαίνει καθώς το δημόσιο είναι ο μόνος πελάτης στην Ελλάδα που ζητά 

πιστοποιητικό ISO 9001:2000 από τους κατασκευαστές των, μεγάλων προς το παρόν, 

έργων του.

Επν/ειούσεις που επιθυιιούν να εωαοαόσουν το ISO 9000:2000

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διάγραμμα 9: Λόγοι- κίνητρα που οδηγούν στην επιθυμία για την εφαρμογή του ISO 

9000:2000.

1. Κοινωνική αναγνώριση

2. Το επέβαλαν προμηθευτές και πελάτες

3. Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης πελατών

4. Για να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

5. Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης

6. Συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών

7. Προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς

8. Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή

9. Γενικότερη πολιτική ποιότητας

10. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι για τους ερωτηθέντες οι κύριοι λόγοι που 

θα τους ωθήσουν στην εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO, είναι: για να
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μπορέσουν να είναι έτοιμοι σε μελλοντική απαίτηση και για να αποκτήσει η 

επιχείρησή τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι γεγονός, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ότι στην ελληνική 

πραγματικότητα, μόνον οι τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν μεγάλα δημόσια έργα 

επιβάλλεται να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000.

To ISO 9000:2000 one ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε uikpk τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των στελεχών των μικρών 

τεχνικών εταιριών που έλαβαν μέρος στην έρευνα στην ερώτηση για τα πιθανά οφέλη 

αλλά και τα μειονεκτήματα από μία εφαρμογή του ISO 9000:2000 στην επιχείρησή 

τους. Οι 10 πρώτες ράβδοι δείχνουν τις προτιμήσεις για τα οφέλη ενώ οι τρεις 

τελευταίες για τα αντίστοιχα μειονεκτήματα.

ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ISO 9000
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ΟΦ ΕΛΗ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διάγραμμα 10: Πιθανά οφέλη / μειονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 

9000:2000.

1. Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών

2. Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων

3. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών

4. Αύξηση παραγωγικότητας

5. Ανάπτυξη συνολικής κουλτούρας ποιότητας

6. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

7. Βελτίωση επικοινωνίας /σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων

8. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων

9. Αύξηση ικανοποίησης πελατών
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To ISO 9000:2000 στκ ίίικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνιkzq εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

10. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης

11. Αύξηση γραφειοκρατίας

12. Περιορισμός δημιουργικότητας και καινοτομίας

13. Μείωση ευελιξίας

Από το ραβδόγραμμα φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη 

μείωση των παραπόνων και των αποζημιώσεων, αλλά και στην ελάττωση των 

διορθωτικών ενεργειών. Οι διορθωτικές ενέργειες είναι σημαντικό στοιχείο που 

απαιτεί χρόνο και χρήμα για τη διεκπεραίωσή του.

Από εκεί και πέρα οι μικρές τεχνικές εταιρίες με την εφαρμογή του ISO 

9000:2000 αποσκοπούν σε βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, όπως και βελτίωση 

των τελικών προϊόντων και των υπηρεσιών.

Μία παρόμοια έρευνα που έγινε στο Χονγκ Κονγκ και μέτρησε τα 

αναμενόμενα οφέλη είχε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο κεφάλαιο 6. Θέλοντας 

να συγκρίνουμε την ελληνική πρόβλεψη, με αυτή του Χονγκ Κονγκ, έχουμε: 

(παραθέτονται μόνον οφέλη που μετρήθηκαν και στις δύο έρευνες)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΧΟΝΓΚ
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I ΕΛΛΑΔΑ □ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Διάγραμμα 11: Αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9000:2000 σε 

Ελλάδα και Χονγκ Κονγκ.

1. Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών

2. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών

3. Αύξηση παραγωγικότητας

4. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας
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5. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων

6. Αύξηση ικανοποίησης των πελατών

7. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 11, οι αντιλήψεις των δύο λαών σε κάποια 

πιθανά οφέλη συμπίπτουν. Σε άλλες περιπτώσεις όμως οι ερωτηθέντες δίνουν 

διαφορετικό βάρος. Για τους Έλληνες (Θεσσαλονικείς) ιδιοκτήτες τεχνικών εταιριών 

η ελάττωση διορθωτικών ενεργειών φαντάζει σημαντικό προτέρημα μίας κουλτούρας 

ποιότητας, ενώ αντίθετα για τους ερωτηθέντες από το Χονγκ Κονγκ η βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης είναι σημαντικότερη.

Αυτή η διάσταση απόψεων είναι εύλογη καθώς το δείγμα στις δύο έρευνες δεν 

έχει ίδια χαρακτηριστικά, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει σημαντική διάσταση 

κουλτούρας που επιτρέπει στους δύο λαούς να αντιδρούν διαφορετικά σε παρόμοιες 

καταστάσεις.

Τα προβλήματα για την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων αυτών σε ένα 

αποδοτικό σύστημα ποιότητας είναι πολλά. (Διάγραμμα 12) Η έλλειψη προηγούμενης 

οργάνωσης, και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό, αποτελεί σημαντική τροχοπέδη. Η 

διοίκηση είναι μεν δεσμευμένη σε μία πολιτική ποιότητας, αλλά θεωρεί και το χρόνο 

που απαιτείται για εκπαίδευση του προσωπικού πολύτιμο. Παράλληλα, λόγω του 

αυξημένου φόρτου εργασίας καθώς και υποχρεώσεων που δεν μπορούν να 

περιμένουν, οι εργαζόμενοι δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες εργασίας. To ISO 9000:2000 δεν είναι απλά και μόνο μία πιστοποίηση. 

Είναι μία δυναμική κατάσταση που ξεκινά πάνω απ’ όλα από μία συνολική νοοτροπία 

ποιότητας που οι εργαζόμενοι πρέπει να υιοθετήσουν.

Σε έρευνα που έγινε σε μικρές τεχνικές εταιρίες της Μ. Βρετανίας (Κεφάλαιο 

6) σαν βασικά εμπόδια στην επιθυμία για εφαρμογή του ISO 9000 προέβαλαν ο 

χρόνος (κατά 46%) και το κόστος (κατά 31%). Τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν 

σημαντικά και από τα στελέχη των μικρών τεχνικών εταιριών της Θεσσαλονίκης, που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα.

To ISO 9000:2000 otic ιιιχρές τεγνιχές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης
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To ISO 9000:2000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες Έρευνα σε μικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Διάγραμμα 12: Πιθανά προβλήματα από την εφαρμογή του ISO 9000:2000.

1. Αντίδραση των εργαζομένων

2. Απώλεια πολύτιμου χρόνου εργασίας λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού

3. Έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης

4. Μη δέσμευση της διοίκησης

5. Έλλειψη στελεχών με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο

6. Δυσκολία προσαρμογής στο σύστημα τήρησης λεπτομερών αρχείων

7. Δυσκολία της εφαρμογής του προτύπου λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε 

πελάτη

8. Υψηλό κόστος εφαρμογής

9. Έλλειψη χρόνου προσαρμογής

10. Δυσκολία εντοπισμού των βασικών διεργασιών

Από τις 22 επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά στην επιθυμία για εφαρμογή 

του ISO 9000:2000, μόνον οι τρεις δήλωσαν ότι έχουν εργαζομένους που γνωρίζουν 

το πρότυπο και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εφαρμογή του στην επιχείρησή 

τους. Από τις 3 αυτές μικρές τεχνικές εταιρίες, η μία θα βασιστεί στις γνώσεις και στη 

δουλεία του στελέχους της που γνωρίζει το πρότυπο, ενώ οι άλλες δύο θα κάνουν 

χρήση εξωτερικού συνεργάτη - συμβούλου.
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Επιχειρήσεις που δεν επιθυιχούν να εωαοιιόσουν το ISO 9000:2000

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

To ISO 9000:2000 στχς μικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε ιιικρές τεγνιχές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

□ ΕΛΛΑΔΑ □ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διάγραμμα 13: Λόγοι μη επιθυμίας της εφαρμογής του ISO 9000:2000 σε Ελλάδα και 

Μ. Βρετανία.

1. Υψηλό κόστος εφαρμογής

2. Υψηλό κόστος διατήρησης

3. Δεν γνωρίζω που πρέπει να απευθυνθώ

4. Δεν έχω ακούσει ξανά για ποιότητα στις τεχνικές εταιρίες

5. Δεν είναι απαραίτητο

6. Γραφειοκρατία

7. Χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής

8. Χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή των εγχειριδίων

Στο διάγραμμα 13 παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

που έγινε στις μικρές τεχνικές εταιρίες, στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, και μίας 

έρευνας στη Μ. Βρετανία. Η δεύτερη αυτή έρευνα παρουσιάστηκε αναλυτικά στα 

κεφάλαιο 6 του παρόντος. Οι λόγοι 3,4 και 5 δεν υπήρχαν στο βρετανικό 

ερωτηματολόγιο και γι’ αυτό δεν εμφανίζονται τιμές.

Πολύ εύκολα από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η γραφειοκρατία είναι ένας 

λόγος που επηρεάζει σημαντικά και τις δύο ομάδες ερωτηθέντων. Από την άλλη 

πλευρά οι Έλληνες δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο χρόνο ολοκλήρωσης του 

συστήματος και στο χρόνο συγγραφής των εγχειριδίων, ενώ βασίζονται κυρίως στο 

γεγονός ότι ένα σύστημα ποιότητας στις μικρές τεχνικές εταιρίες δεν είναι ακόμη
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απαραίτητο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δηλώνουν στην πλειοψηφία τους ότι 

δε γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν για τα συστήματα ποιότητας και φυσικά το 

ISO.

Η επόμενη εύλογη ερώτηση είναι για το αν αυτοί που δεν επιθυμούν την 

εφαρμογή ενός συστήματος ISO 9000, γνωρίζουν τι πραγματικά είναι αυτό. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 14.

To ISO 9000:2000 στις ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε μικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

Διάγραμμα 14: Γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το ISO 9000:2000;

Οι απαντήσεις είναι μάλλον αποθαρρυντικές καθώς το 53% αυτών που δεν 

επιλέγουν την εφαρμογή του συστήματος ISO 9000 στην επιχείρησή δεν το 

γνωρίζουν καθόλου.

Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση για το 

αν γνωρίζουν άλλα συστήματα /μοντέλα ποιότητας. Οι απαντήσεις, μάλλον 

αναμενόμενες, παρουσιάζονται στο διάγραμμα 15.
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To ISO 9000:2000 στις ιακρές τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε μικρές τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΤΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ;

Διάγραμμα 15: Σε ποιο βαθμό είστε γνώστες άλλων συστημάτων / μοντέλων 

ποιότητας;

Το 93% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει άλλα μοντέλα ποιότητας. Δεν 

υπάρχουν στελέχη που να δήλωσαν καλή ή πάρα πολύ καλή γνώση.

7.4 Συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν με βάση τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας, συνοψίζονται 

στα παρακάτω:

•S Ένα πολύ μικρό ποσοστό (4%) του δείγματος των μικρών τεχνικών εταιριών 

έχει πιστοποιηθεί και αυτό γιατί κατά κύριο λόγο το επέβαλαν προμηθευτές ή 

πελάτες. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ασχολούνται και με αντικείμενα που 

δεν άπτονται της δουλειάς του μηχανικού, όποτε πιστεύεται ότι η ανάγκη για 

πιστοποίηση προήλθε από αυτές τις δραστηριότητές τους.

S Πρόβλημα στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις αποτέλεσε η έλλειψη στελεχών 

με γνώσεις πάνω στα συστήματα ποιότητας, το υψηλό κόστος και η έλλειψη 

χρόνου προσαρμογής. Το βασικότερο μειονέκτημα του συστήματος ποιότητας 

αποτελεί αναμφισβήτητα η αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Τα 

οφέλη, όπως επισημαίνουν οι επιχειρήσεις, είναι εμφανή και εντοπίζονται 

κυρίως στη μείωση των παραπόνων, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην
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αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης της επιχείρησης.

S Το 96% του δείγματος βέβαια δεν έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000. Η 

επιθυμία για εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας εμφανίζεται μάλλον 

διχασμένη. Το 48% επιθυμεί να προχωρήσει στην εφαρμογή, ενώ το υπόλοιπο 

52% δεν επιλέγει ένα σύστημα ποιότητας.

S Η επιθυμία είναι μεγαλύτερη στα στελέχη των επιχειρήσεων που αριθμούν 5 

έως 10 εργαζομένους, ενώ ανάλογα με τα αντικείμενα εργασίας, το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παρουσιάζουν οι κατασκευαστές του δημοσίου. 

Αυτό είναι μάλλον κάτι αναμενόμενο, καθώς στην Ελλάδα ο μόνος φορέας 

που ζητά την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 από της τεχνικές εταιρίες 

είναι το δημόσιο.

S Οι λόγοι που ωθούν τα στελέχη των μικρών τεχνικών εταιριών να απαντήσουν 

θετικά στην επιθυμία για πιστοποίηση είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής 

απαίτησης και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσουν έναντι των 

άλλων επιχειρήσεων. Άξιο προσοχής είναι το ενδιαφέρον που σημειώθηκε για 

μια γενικότερη πολιτική ποιότητας. Ως μειονέκτημα εύκολα αναγνωρίζεται η 

γραφειοκρατία ενώ πιθανά οφέλη εντοπίζονται στη μείωση παραπόνων και 

διορθωτικών ενεργειών καθώς και στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης. 

Τα προβλήματα για την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων αυτών σε ένα 

αποδοτικό σύστημα ποιότητας είναι πολλά. Η έλλειψη προηγούμενης 

οργάνωσης, και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό, είναι μάλλον το δυσκολότερο 

εμπόδιο που πρέπει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση να υπερπηδήσει. Η 

διοίκηση είναι μεν δεσμευμένη σε μία πολιτική ποιότητας, αλλά θεωρεί και το 

χρόνο που απαιτείται για εκπαίδευση του προσωπικού πολύτιμο. Παράλληλα, 

οι εργαζόμενοι δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες εργασίας.

S Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν την εφαρμογή κάποιου 

συστήματος ποιότητας, σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η μη 

αναγκαιότητα. Δεν αναγνωρίζουν τα οφέλη στην επιχείρησή τους και μένουν 

στο γεγονός ότι δεν είναι ακόμη απαραίτητο. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί 

να επηρεάζει κάποιους, ενώ το ποσοστό της απάντησης «δεν ξέρω που να 

απευθυνθώ» θα πρέπει να κινητοποιήσει τους αρμόδιους.

To ISO 9000:2000 στις μικρές; τεγνικές εταιρίες: Έρευνα σε uucpk τεγνικές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης
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S Οι απαντήσεις, αυτών που δεν ενδιαφέρονται, για το αν γνωρίζουν τι είναι το 

ISO 9000:2000 είναι μάλλον αποθαρρυντικές καθώς το 53% αυτών δηλώνουν 

ότι δε το γνωρίζουν καθόλου.

■S Τέλος, στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν άλλα συστήματα /μοντέλα 

ποιότητας, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει το σύνολο του δείγματος που 

δεν είναι πιστοποιημένο, οι απαντήσεις είναι μάλλον αναμενόμενες, με το 

συντριπτικό ποσοστό του 93% να δηλώνει ότι δε γνωρίζει άλλα μοντέλα 

ποιότητας.

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η απροθυμία για την 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στις τεχνικές εταιρίες που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, είναι λίγο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη επιθυμία. Σημαντικότερος 

παράγοντας για την απόρριψη του ISO 9000 είναι η μη αναγκαιότητα της εφαρμογής 

του. Από την άλλη πλευρά τα στελέχη του δηλώνουν ότι βλέπουν οφέλη, όπως η 

μείωση παραπόνων και βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, από την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας στην επιχείρησή τους, υποκινούνται κυρίως από μία πιθανή 

μελλοντική απαίτηση και από την απόκτηση σημαντικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι των υπόλοιπων τεχνικών εταιριών. Ως βασικότερο 

μειονέκτημα γι’ αυτούς, προβάλλει η γραφειοκρατία, ενώ τα προβλήματα που θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή είναι πολλά. Η έλλειψη προηγούμενης 

οργάνωσης, και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό, είναι μάλλον το δυσκολότερο εμπόδιο 

που πρέπει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση να υπερπηδήσει. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 53% αυτών που δεν ενδιαφέρονται για το ISO 9000, δεν το γνωρίζουν.

To ISO 9000:2000 otic μικρές τεγνιχέο εταιρίκ: Έρευνα σε uucpk τεγνακές εταιρίες της
Θεσσαλονίκης
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Κεφάλαιο 8: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος

διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεχνικές εταιρίες

8.1 Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μία πρόταση σχετικά με το σχεδίασμά ενός 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 

ISO 9001:2000.

Το προτεινόμενο για υιοθέτηση και εφαρμογή σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας αποτελείται από δύο κύριες ενότητες, που είναι:

■ Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας: αποτελεί την «καρδιά» του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Αυτό είναι που στην πραγματικότητα 

καθορίζει τη γενική πολιτική ποιότητας και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από την επιχείρηση. Αυτό που είναι σημαντικό, δεν είναι τόσο 

πολύ τι καλύπτει το εγχειρίδιο ποιότητας, αλλά ότι περιέχει όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις 

απαιτήσεις για τον καθορισμό των ουσιωδών λειτουργικών διαδικασιών και 

ευθυνών.

■ Τις Διαδικασίες Ποιότητας: εκεί γίνεται η πλήρης περιγραφή των διαδικασιών 

λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης, οι οποίες αντιστοιχούν στα 

κεφάλαια του εγχειριδίου ποιότητας και του προτύπου. Καθορίζεται 

ουσιαστικά η μεθοδολογία λειτουργίας τους συστήματος. Οι διαδικασίες 

ποιότητας παραπέμπουν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε σχετικές οδηγίες 

εργασίας και έντυπα τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας και οι Τεκμηριωμένες Διαδικασίες που ακολουθούν 

σχεδιάστηκαν για μία μικρή τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης με αντικείμενο 

εργασίας το «Τεχνικά έργα και άλλα έργα πολιτικού μηχανικού». Το όνομα της 

επιχείρησης στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας θα είναι «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» 

(το πραγματικό της όνομα θεωρήθηκε καλό να μην αναφερθεί).

Το προτεινόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας βασίστηκε σε γενικές 

λειτουργίες της επιχείρησης και δεν επεκτάθηκε σε εξειδικευμένα αντικείμενα αυτής, 

ώστε να μπορέσει με ευκολία να αποτελέσει ένα πρότυπο για κάθε μικρή τεχνική 

εταιρία. Οι τεκμηριωμένες διαδικασίες που προτείνονται είναι ενδεικτικά επιλεγμένες

To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίεα Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήuaxoc
διασφάλισης ποιότητας για ιιικρές τεγνικές εταιρίες
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και όχι μοναδικές. Κάθε τεχνική εταιρία μπορεί να καταγράψει και άλλες διαδικασίες 

της και να συμπληρώσει όλο αυτό το πλαίσιο που παρατίθεται στις επόμενες σελίδες. 

Για τη σύνταξη των παρακάτω χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία: 

ο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, Ελληνικό Πρότυπο, Συστήματα διαχείρισης της 

ποιότητας - Απαιτήσεις

ο Κατσαμπάνης, Π. (2003), «Το πρότυπο ISO 9001:2000 με απλά λόγια», IDEC 

Α.Ε., Αθήνα

ο TUV Austria Hellas, (2001), «Το νέο ΕΝ ISO 9001:2000» 

ο Praxiom Research Group, “ISO 9000:2000 Introduction”, www.praxiom.com 

o Praxiom Research Group, “ISO 9000:2000 Principles in Plain English”, 

www.praxiom.com

o Praxiom Research Group, “How to develop a process oriented quality 

management system”, www.praxiom.com

Πριν γίνει η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου που προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας στις μικρές τεχνικές εταιρίες, καλό είναι να σημειωθούν τα παρακάτω:

• Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας δεν αποτελεί εργαλείο του τμήματος 

μάρκετινγκ

• Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας αφορά τόσο το συνολικό λειτουργικό 

ιστό των μικρών τεχνικών εταιριών, όσο και το κάθε έργο

• Η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας δεν αποτελεί το στόχο 

της συγκεκριμένης προσπάθειας αλλά μόνο το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

καλούνται να στηριχθούν οι μικρές τεχνικές εταιρίες που ενδιαφέρονται για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της προσφοράς στους πελάτες 

τους της καλύτερης ποιότητας στην αγορά με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Το πλαίσιο που προτείνεται, βασίζεται σε μία σειρά βημάτων, τα οποία αν 

ακολουθηθούν από τις ενδιαφερόμενες μικρές τεχνικές εταιρίες θα οδηγήσουν στην 

εγκατάσταση ενός λειτουργικού και προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

επιχείρησης, συστήματος ποιότητας. Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν 

σύμφωνα και με την παραπάνω βιβλιογραφία, είναι τα παρακάτω:

To ISO 9000 otic μικρές τεγνικέο εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστύαατικ
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✓ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

✓ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

✓ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

✓ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ν' ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

S ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ν' ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ν' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ν' ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πιο συγκεκριμένα:

1) Διαγνωστική μελέτη των συστημάτων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των 

διαφόρων έργων που αναλαμβάνει η επιχείρηση

2) Καταγραφή και αξιολόγηση των αδυναμιών και καθορισμός των επιθυμητών 

στόχων ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και τους δεδομένους 

πόρους της εταιρίας

3) Προσδιορισμός της αναγκαιότητας και του εύρους των δραστηριοτήτων που 

θα καλύπτει η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας

4) Συνεργασία με ειδικούς συμβούλους και τον πιστοποιητή φορέα

5) Καθορισμός των ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος πιστοποίησης

6) Κατάρτιση εγχειριδίων συστήματος διασφάλισης ποιότητας και υιοθέτηση 

στις παραγωγικές - λειτουργικές διαδικασίες των απαιτήσεων του προτύπου

7) Δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

8) Πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

9) Συνεχής εφαρμογή και βελτιώσεις
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έγκριση: Γεν. Διευθυντής
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκδοση: 1 

Ιούλιος 2004

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΦΑ Ο.Ε.

Σύνταξη

Υπεύθυνος Ποιότητας

Έγκριση

Γενικός Διευθυντής

Αναθεωρήσεις

Α/Α
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έκδοση 1 - Ιούλιος 2004
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα: 70/12

1.Γενικά

1.1 Σύνταξη, Έγκριση

Το εγχειρίδιο για την ποιότητα της επιχείρησης «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» αναπτύχθηκε 

από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας. Το εγχειρίδιο για την ποιότητα έχει 

στόχο να παρουσιάσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης, το οποίο 

συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000.

Το εγχειρίδιο εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή.

1.2 Διανομή

Η πρωτότυπη έκδοση του εγχειριδίου φυλάσσεται από τον Υπεύθυνο 

Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει αντίγραφο του εγχειριδίου ποιότητας. 

Επιπλέον, συνεργάτες και προμηθευτές της επιχείρησης μπορούν να λάβουν 

φωτοαντίγραφο του εγχειριδίου ποιότητας έπειτα από έγκριση του Υπεύθυνου 

Ποιότητας.

1.3 Αναθεωρήσεις

Το εγχειρίδιο ποιότητας αναθεωρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας, ύστερα 

από αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες συναποφασίζονται από το 

Γενικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Ποιότητας.

Κάθε αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου ποιότητας φέρει αριθμό και 

ημερομηνία αναθεώρησης, ενώ το παλιό εγχειρίδιο φέρει την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» και 

αποσύρεται σε ειδικό φάκελο.

1.4 Δομή εγχειριδίου για την ποιότητα

Το εγχειρίδιο για την ποιότητα αποτελείται από 9 κεφάλαια. Τα τρία πρώτα 

κεφάλαια είναι εισαγωγικά και αναφέρονται γενικά στο εγχειρίδιο για την ποιότητα, 

στην παρουσίαση της επιχείρησης, καθώς και στο αντικείμενο του συστήματος 

διαχείρισης της ποιότητας. Τα κεφάλαια 4 έως 8 ακολουθούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αντιστοίχιση των παραγράφων του
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έκδοση 1 - Ιούλιος 2004
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα: 71/12

εγχειριδίου με τις παραγράφους τους προτύπου, καθώς και η επιθεώρηση του 

συστήματος ποιότητας.

Η πολιτική για την ποιότητα, οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και οι 

τεκμηριωμένες διαδικασίες της επιχείρησης περιέχονται σε ξεχωριστά έγγραφα από 

το εγχειρίδιο για την ποιότητα.

2. Παρουσίαση της εταιρίας

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 1981 ως αμιγώς κατασκευαστική 

επιχείρηση από 2 συνεταίρους. Αντικείμενο της τεχνικής αυτής εταιρίας είναι η 

κατασκευή τεχνικών έργων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα μικρό αριθμό ατόμων (λιγότερα από δέκα

άτομα).

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» στεγάζεται σε ιδιόκτητο γραφείο εμβαδού 120 

τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

3. Πεδίο εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» καλύπτει το εξής πεδίο 

εφαρμογής:

«Τεχνικά έργα και διάφορα έργα πολιτικού μηχανικού»

4. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

4.1 Γενικές απαιτήσεις

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» έχει σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή ένα 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η 

επιχείρηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της 

ποιότητας.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Ο.Ε.»:

■ Έχει εντοπίσει και καταγράψει τις διεργασίες που απαιτούνται για το σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρμογή του, καθώς και τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις
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■ Έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους για τον έλεγχο των διεργασιών, καθώς 

και διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωσή τους

■ Έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και την αποτελεσματική ροή 

πληροφοριών, για την υλοποίηση και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών

■ Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει με στατιστικά στοιχεία τις διεργασίες της 

καθώς και τα προϊόντα που παρέχει στους πελάτες.

4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση

4.2.1 Γ ενικά

Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει:

> Εγχειρίδιο ποιότητας

> Πολιτική ποιότητας

> Αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα

> Έγγραφα και αρχεία που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική σχεδίαση, λειτουργία και έλεγχος των διεργασιών της 

επιχείρησης

4.2.2 Εγγειρίδιο ποιότητας

Το παρόν εγχειρίδιο ποιότητας για την τεχνική εταιρία «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» 

περιλαμβάνει:

ο Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς και 

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου 

ο Μία συνοπτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 

ο Αναφορά στις τεκμηριωμένες διαδικασίες που απαιτούνται από το πρότυπο

4.2.3 Έλεγγος εγγράφων

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία ελέγχου των 

εγγράφων.(Δ4.2-1)

Τα έγγραφα της επιχείρησης χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Εξωτερικά έγγραφα, όπως πρότυπα ISO, νόμοι, κανονισμοί κ.τ.λ. 

β) Εσωτερικά έγγραφα (εκτός από τις φόρμες), όπως εγχειρίδιο ποιότητας, πολιτική 

ποιότητας και αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα κ.τ.λ.
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γ) Φόρμες για συμπλήρωση. Οι συμπληρωμένες φόρμες είναι αρχεία.

4.2.4 Έλεγνος αργειων

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον έλεγχο 

αρχείων. (Δ4.2-2)

5. Ευθύνη της διοίκησης

5.1 Δέσμευση της διοίκησης

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει και να βελτιώνει 

διαρκώς το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που χρησιμοποιεί, καθώς επίσης, να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών απαιτήσεων.

5.2 Εστίαση στον πελάτη

Η επιχείρηση φροντίζει να διατηρεί επαφή με τους πελάτες της, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

5.3 Πολιτική ποιότητας

Η επιχείρηση έχει καθορίσει την πολιτική για την ποιότητα που εφαρμόζει σε 

συνάφεια με τους σκοπούς της. Η πολιτική για την ποιότητα γνωστοποιείται με την 

ανάρτησή της σε πίνακα ανακοινώσεων, καθώς και στις συναντήσεις του Γενικού 

Διευθυντή με τους εργαζομένους.

Η πολιτική ποιότητας έχει γίνει κατανοητή από όλους τους εργαζομένους 

εντός της επιχείρησης. Ανασκοπείται και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά την ετήσια ανασκόπηση της διοίκησης.

5.4 Σχεδίαση

5.4.1 Αντικειιιενικοί σκοποί για την ποιότητα

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα (στόχοι ποιότητας) είναι 

μετρήσιμοι, συνεπείς προς την πολιτική για την ποιότητα και ανασκοπούνται κατά 

την ανασκόπηση της διοίκησης.

5.4.2 Σγεδιαση του συστήματος διαγείριστκ me ποιότητας
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Η σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας γίνεται από τη 

Διοίκηση και ανασκοπείται κατά τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης.

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας διατηρείται ακέραιο, ακόμη και στην 

περίπτωση που σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές στο σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας.

5.5 Ευθύνες, Αρμοδιότητες και Επικοινωνία

5.5.1 Ευθύνες και Αριιοδιότητες

Η Διοίκηση έχει καταρτίσει οργανόγραμμα στο οποίο καθορίζεται η δομή της 

επιχείρησης και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων.

5.5.2 Εκπρόσωπος της διοίκησης

Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ Ο.Ε.» έχει ορίσει Υπεύθυνο Ποιότητας.

5.5.3 Εσωτερικό επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία εξασφαλίζεται με καθημερινές συζητήσεις και με 

τακτικές συνεδριάσεις και συνακόλουθες αναγγελίες στον πίνακα ανακοινώσεων.

5.6 Ανασκόπηση της διοίκησης

5.6.1 Γ ενικά

Οι ανασκοπήσεις της Διοίκησης πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και 

φυλάσσονται σε σχετικό αρχείο.

5.6.2 Εισεργόμενα στην ανασκόπηση

Τα εισερχόμενα στην ανασκόπηση περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη 

διεργασία.

5.6.3 ΕΕεργόιιενα από την ανασκόπηση

Τα εξερχόμενα από την ανασκόπηση περιγράφονται αναλυτικά στην 

αντίστοιχη διεργασία.

6. Διαχείριση πόρων

6.1 Διάθεση πόρων
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Η διοίκηση της επιχείρησης διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται το προσωπικό, αλλά και η κατάλληλη υποδομή για 

εργασιακό περιβάλλον.

6.2 Ανθρώπινοι πόροι

6.2.1 Γ ενικά

Το προσωπικό της επιχείρησης έχει την κατάλληλη μόρφωση, ικανότητες, 

δεξιότητες και εμπειρία για την εργασία που εκτελεί.

6.2.2 Ικανότητα. Ενηιιέρωση και Εκπαίδευση

Το προσωπικό της επιχείρησης είναι ενήμερο για τις διεργασίες της 

επιχείρησης και εκπαιδευμένο στις επιμέρους αρμοδιότητές του καθώς και στις 

λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Όλοι οι καινούριοι εργαζόμενοι διέρχονται 

περίοδο εκπαίδευσης, η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από τη θέση και τις 

ικανότητες του κάθε ατόμου.

Πρόσθετη κατάρτιση μπορεί να λάβει χώρα εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Οι ανάγκες για εκπαίδευση καθορίζονται, αλλά και εγκρίνονται από το Γενικό 

Διευθυντή.

Η εκπαίδευση αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά της. Οι ικανότητες 

και η δεξιότητες του προσωπικού αξιολογούνται ανά εξάμηνο και η αξιολόγηση 

περιλαμβάνεται ως θέμα στις συνεδριάσεις της διοίκησης με τους εργαζομένους. Ως 

κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα του 

εργαζομένου, τα λάθη και οι τυχόν παραλείψεις του, η επικοινωνία με τους άλλους 

εργαζομένους και τους πελάτες, καθώς και ο βαθμός βελτίωσης της απόδοσής του.

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία για την εκπαίδευση του 

προσωπικού. (Δ6.2)

6.3 Υποδομή

Η επιχείρηση διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και φροντίζει για τη 

συντήρησή της (χώροι γραφείων, έπιπλα, δίκτυο υπολογιστών, εξοπλισμός).

6.4 Περιβάλλον εργασίας
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Η επιχείρηση διαθέτει καλό εργασιακό περιβάλλον, ώστε να μη γίνονται λάθη 

που θα επηρεάσουν την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών.

7. Υλοποίηση

7.1 Σχεδίαση υλοποίησης του προϊόντος

Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τις διεργασίες που χρειάζονται για 

την υλοποίηση του προϊόντος, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Οι 

διεργασίες υλοποίησης του προϊόντος περιλαμβάνουν τους αναγκαίους ποιοτικούς 

ελέγχους, δοκιμές, απαιτούμενα έγγραφα (πρότυπα, προδιαγραφές κ.τ.λ.) καθώς και 

τα απαραίτητα αρχεία.

7.2 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες

7.2.1 ΓΊροσδιορισιιός των απαιτήσεων που σχετίζονται ιιε το προϊόν

Η επιχείρηση προσδιορίζει όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις που σχετίζονται 

με το προϊόν (περιγραφή έργου, σύμβαση έργου, προϋπολογισμός). Η επιχείρηση 

εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον έλεγχο των απαιτήσεων των 

πελατών.(Δ7.2)

7.2.2 Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σγετί£ονται με το προϊόν

Η ανασκόπηση γίνεται πριν από τη δέσμευση της επιχείρησης για την 

κατασκευή ενός έργου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις για το έργο είναι 

γνωστές και συγκεκριμένες, ότι απαιτήσεις που δεν περιγράφονται στη σύμβαση 

έργου γίνονται με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

Διατηρούνται αρχεία με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης και των 

ενεργειών που προκύπτουν από αυτήν.

7.2.3 Επικοινωνία αε tooc πελάτες

Η επιχείρηση επικοινωνεί με τους πελάτες της μέσω των υπαλλήλων που 

έχουν αναλάβει το αντίστοιχο έργο. Τα παράπονα των πελατών και οι παρατηρήσεις 

τους καταγράφονται από το προσωπικό στο Δελτίο Μη Συμμόρφωσης.

7.3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

7.3.1 Προγρααιιατισιακ του σγεδιασιιού και της ανάπτυξης
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Η επιχείρηση καθορίζει τα στάδια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και 

αποδίδει τις απαραίτητες ευθύνες και αρμοδιότητες στους εμπλεκόμενους 

υπαλλήλους. Εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων που αναλαμβάνουν 

κάθε έργο ώστε τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης να είναι 

συγκεκριμένα και ξεκάθαρα.

7.3.2 Δεδοιιένα του σγεδιασμ,ού και ττκ ανάπτυΕικ

Τα δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος 

περιλαμβάνουν:

• Απαιτήσεις λειτουργίας και επίδοσης

• Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

• Πληροφορίες από προηγούμενους, παρόμοιους σχεδιασμούς

• Άλλες απαιτήσεις, ουσιώδεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε αρχεία.

7.3.3 Αποτελέσιιατα του σγεδιασαού και ττκ ανάπτυξης

Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πρέπει να παρέχονται 

υπό μορφή τέτοια που επιτρέπει την επαλήθευση ως προς τα δεδομένα του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης και πρέπει να εγκρίνονται πριν από την αποδέσμευση.

7.3.4 Ανασκόπηση του σγεδιασαού και ττκ ανάπτυξης

Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πρέπει να γίνεται σε 

κατάλληλα στάδια με στόχο:

• Να αξιολογείται η ικανότητα των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις

• Να εντοπίζονται προβλήματα και να προτείνονται διορθωτικές ενέργειες 

Πρέπει να διατηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των ανασκοπήσεων.

7.3.5 Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

Επαλήθευση εκτελείται για να εξασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα διατηρούνται σε αρχείο.

7.3.6 Επικύρωση του σγεδιασμού και της ανάπτυξης

Η επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πρέπει να εκτελείται 

σύμφωνα με προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται ότι το παραγόμενο προϊόν έχει τη
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δυνατότητα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ή χρήση που προορίζεται. 

Τα αποτελέσματα διατηρούνται σε αρχείο.

7.3.7 ΈλενΥος των αλλαγών στο σγεδιασιιό και την ανάπτυξη

Οι αλλαγές πρέπει να ανασκοπούνται, να επαληθεύονται και να 

επικυρώνονται, όπως ενδείκνυνται και να εγκρίνονται πριν τεθούν σε εφαρμογή. Τα 

αποτελέσματα των ανασκοπήσεων των αλλαγών και οποιονδήποτε άλλων 

απαραίτητων αλλαγών πρέπει να τηρούνται σε αρχεία.

7.4 Αγορές

7.4.1 Διεργασία αγορών

Η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών για την κατασκευή ενός έργου είναι ευθύνη 

του αντίστοιχου εργοδηγού. Επειδή για τα έργα που κατασκευάζει η επιχείρηση 

ισχύουν κανονιστικές διατάξεις, η επιχείρηση συνεργάζεται, όπου είναι δυνατό, με 

προμηθευτές που παρέχουν ικανές αποδείξεις (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, 

πιστοποιητικά ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών κ.α.) ότι τα προϊόντα που διαθέτουν 

είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Οι προμηθευτές αξιολογούνται από τον εργοδηγό και τον υπεύθυνο έργων και 

τηρούνται αρχεία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η ποιότητα του προϊόντος, ο χρόνος 

παράδοσης και η πιστωτική πολιτική. Ο κατάλογος των αξιολογημένων προμηθευτών 

εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή και ενημερώνεται περιοδικά. Η επιχείρηση 

εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία για την αξιολόγηση των προμηθευτών.(Δ7.4-1) 

και για την προμήθεια τεχνικών υπηρεσιών και υλικών (Δ7.4-2)

7.4.2 Πληροφορίες αγορών

Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές περιέχουν όλες τις προδιαγραφές του 

προϊόντος, ποσότητα, τιμή και τρόπος αποστολής, καθώς και λοιπές απαιτήσεις 

ανάλογα με την περίπτωση. Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές επιβεβαιώνονται 

από τους τελευταίους.

7.4.3 Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται

Τα προϊόντα ελέγχονται στο έργο από τον εργοδηγό ως προς την ποσότητα, 

την τιμή, το χρόνο παράδοσης και την ποιότητα. Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα 

σημαίνονται κατάλληλα και με ευθύνη του προμηθευτή επιστρέφουν σε αυτόν. Ο
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εργοδηγός ενημερώνει τον Υπεύθυνο Ποιότητας και κατ’ εντολή αυτού στέλνει για 

ποιοτικό έλεγχο, σε εξειδικευμένα εργαστήρια, δείγματα των προϊόντων.

7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών

7.5.1 Έλεγγος της παραγωγής και της παρογτκ υπηρεσιών

Η επιχείρηση:

ο Σχεδιάζει και υλοποιεί τις διεργασίες, της παραγγελιοληψίας, παραλαβής, 

αποθήκευσης, διανομής και προμηθειών 

ο Εφαρμόζει τα κριτήρια ελέγχου των διεργασιών αυτών 

ο Χρησιμοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες και τον αναγκαίο εξοπλισμό 

ο Εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχων, μετρήσεων και παράδοσης των προϊόντων 

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον προγραμματισμό 

και την εκτέλεση έργου.(Δ7.5)

7.5.2 Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής και παροvfic υπηρεσιών

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται από την επιχείρηση.

7.5.3 Απόδοση ταυτότητας και ιγνηλασιιιότητα

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται από την επιχείρηση.

7.5.4 Ιδιοκτησία του πελάτη

Η επιχείρηση πρέπει να προστατεύει και να διαφυλάττει την ιδιοκτησία του 

πελάτη, η οποία παρέχεται για χρήση ή ενσωμάτωση στο προϊόν. Εάν οποιαδήποτε 

ιδιοκτησία του πελάτη υποστεί ζημία ή με οποιοδήποτε τρόπο βρεθεί ακατάλληλη για 

χρήση, αυτό πρέπει να αναφέρεται στον πελάτη και να διατηρούνται αρχεία.

7.5.5 Διατήρηση του προϊόντος

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται από την επιχείρηση.

7.6 Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης

Η επιχείρηση διαθέτει τοπογραφικά όργανα μετρήσεων (θεοδόλιχο, 

χωροβάτη). Ελέγχονται οι ρυθμίσεις των οργάνων αυτών μία φορά το χρόνο και όταν 

αναφερθεί σφάλμα μέτρησης.

8. Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση
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8.1 Γενικά

Η επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή τις διεργασίες παρακολούθησης, 

μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο.

8.2 Παρακολούθηση των μετρήσεων

8.2.1 Ικανοποίηση των πελατών

Οι πελάτες της επιχείρησης δεν είναι πολλοί. Συνεπώς με την παράδοση κάθε 

έργου, ο πελάτης ερωτάται για τις παρατηρήσεις, τα προβλήματα, τα θετικά και τα 

αρνητικά της συνεργασίας. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται και εκτιμώνται από το 

Γενικό Διευθυντή για να μπορέσουν να βοηθήσουν την επιχείρηση να βελτιωθεί.

8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση

Η απαίτηση καλύπτεται σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία για τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις.(Δ8.2-1)

8.2.3 Παρακολούθηση και ιιέτρηση διεργασιών

Η επιχείρηση έχει καθιερώσει κριτήρια - στατιστικές τεχνικές για την 

παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών της.(Δ8.2-2)

8.2.4 Παρακολούθηση και ιιέτρηση του προϊόντος

Η απαίτηση καλύπτεται σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία για 

ενδιάμεσους και τελικούς ελέγχους (Δ8.2-3)

8.3 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος

Η επιχείρηση εξασφαλίζει τον έλεγχο και τον εντοπισμό όλων των μη 

συμμορφώσεων. Ως μη συμμορφώσεις θεωρούνται:

■ Λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των παραγγελιών

■ Μη έγκαιρη παράδοση παραγγελιών

■ Παράπονα πελατών

Η απαίτηση καλύπτεται σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία για τον 

έλεγχο μη συμμορφούμενων προϊόντων / εργασιών.(Δ8.3)

8.4 Ανάλυση δεδομένων

Η επιχείρηση συλλέγει στατιστικά δεδομένα για τα ακόλουθα:
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• Προμηθευτές

• Παράπονα πελατών

• Λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των παραγγελιών

• Μη έγκαιρη παράδοση παραγγελιών

• Ελαττωματικά υλικά

8.5 Βελτίωση

8.5.1 Διαρκής βελτίωση

Η επιχείρηση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας κάνοντας χρήση της πολιτικής ποιότητας, με καθιέρωση και 

αξιολόγηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, με τα αποτελέσματα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων, την ανάλυση δεδομένων, τις διορθωτικές ενέργειες και 

τις ανασκοπήσεις της διοίκησης.

8.5.2 Διορθωτικές ενέργειες

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διορθωτικών

ενεργειών.(Δ8.5)

8.5.3 Προληπτικές ενέργειες

Η επιχείρηση εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία προληπτικών

ενεργειών.(Δ8.5)
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: 16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 4.2-1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει αφενός ότι όλα τα 

έγγραφα και έντυπα εσωτερικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την 

εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εκδίδονται, τηρούνται και 

αναθεωρούνται με ελεγχόμενο τρόπο και αφετέρου ότι οι εκτελεστές των εργασιών 

που επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την Ποιότητα, γνωρίζουν την ύπαρξη και τη 

διαθεσιμότητα των εγγράφων που αφορούν την εργασία τους. Επίσης, γίνεται 

αναφορά και στον τρόπο ελέγχου και τήρησης εγγράφων εξωτερικής προέλευσης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία αυτή αφορά όλα τα τμήματα της εταιρίας.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠ. ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . c . crVr<\/f cxin n
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... MH ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 D
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: 16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4. Περιγραφή διαδικασίας
Όλα τα έγγραφα που «κυκλοφορούν» μέσα στην εταιρία είναι ελεγχόμενα. 

Ελεγχόμενο έγγραφο είναι το αντίγραφο εγγράφου, ο παραλήπτης του οποίου πρέπει 

να κατέχει πάντα την τελευταία έκδοση / τροποποίηση αυτού. Είναι βέβαια 

υποχρέωση της εταιρίας να τον ενημερώνει και να του παρέχει την τελευταία έκδοση.

Τα ελεγχόμενα έγγραφα και έντυπα είναι:

> Εσωτερικής προέλευσης:

■ το Εγχειρίδιο Ποιότητας

■ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών

■ οι Οδηγίες Εργασίας

■ τα έντυπα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

> Εξωτερικής προέλευσης:

■ τα Πρότυπα και οι Προδιαγραφές

■ οι Κανονισμοί (Οικοδομικός, Κτιριοδομικός, Αντισεισμικός) 

Έλετ/ος Εγγράφων και Εντύπων

Εγγειρίδιο ποιότητας

Σε κάθε σελίδα του Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας, αναγράφονται τα εξής:

- στο εξώφυλλο: το λογότυπο της εταιρίας, ο αριθμός και ο μηνάς έκδοσης του 

Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας και η υπογραφή της Γενικής Διεύθυνσης 

στις εσωτερικές σελίδες: το λογότυπο της εταιρίας και η φράση 

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», ο αριθμός έκδοσης του κεφαλαίου, η 

ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός της τρέχουσας από το σύνολο σελίδων του 

εγχειριδίου
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαδικασίες Συστηιιαπκ Ποιότητας

Οι Διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας συμβολίζονται ως Δ Χ.Ψ.-Ζ, όπου:

X: αριθμός από το 4 ως το 8 και Ψ: αριθμός από το 1 ως το 6, όπου μαζί συμβολίζουν 

την αντιστοίχηση των διαδικασιών Δ στις παραγράφους 4.1 ως 8.5 του προτύπου ISO 

9000:2000.

Ζ: ο αριθμός 1,2,3.... που χρησιμοποιείται όταν περισσότερες από μία διαδικασίες 

αντιστοιχούν στις εκάστοτε παραγράφους του προτύπου.

Στην πρώτη σελίδα κάθε Διαδικασίας, αναγράφονται στην κορυφή, το 

λογότυπο της εταιρίας το όνομα και ο κωδικός της Δ, ο αριθμός έκδοσης και ο 

αριθμός αναθεώρησης και ο αριθμός της τρέχουσας από το σύνολο σελίδων της Δ.

Οδηγίε£ Εργασίας και Έντυπα Συστύικτπχ Ποιότητας

Οι Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

συμβολίζονται ως :

ΟΕ Χ.Ψ - Ζ/Υ και Ε Χ.Ψ- Ζ/Υ όπου:

Χ,Ψ και Ζ: ακολουθούν το συμβολισμό που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα 

Υ: γράμμα Α,Β,... που χρησιμοποιείται όταν περισσότερες από μία ΟΕ ή Ε 

αντιστοιχούν σε μία Δ.

Στις σελίδες κάθε ΟΕ και Ε αναγράφονται στην κορυφή, το λογότυπο της 

εταιρίας, το όνομα και ο κωδικός της ΟΕ ή Ε.

Έγγραφα και έντυπα που προέρχονται από πηγές εκτός εταιρίας, όπως 

πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμοί κτλ, τηρούνται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης 

Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας ενημερώνεται συνεχώς από τον 

ΕΛΟΤ για τυχόν αναθεωρήσεις των προτύπων της σειράς ISO 9000 και φροντίζει να 

αποκτά έγκαιρα τις σχετικές εκδόσεις. Έγγραφα και έντυπα που αποστέλλονται από 

προμηθευτές, τηρούνται από τους υπεύθυνους των τμημάτων στα οποία 

απευθύνονται.
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκδόσεις και Εγκρίσεις Εγγράφων και Εντύπων

Η Γενική Διεύθυνση εγκρίνει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας και το 

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας εκδίδει το Εγχειρίδιο Διασφάλισης 

Ποιότητας και συντάσσει τις Διαδικασίες και τα Έντυπα του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Υπεύθυνους των 

τμημάτων και με εξωτερικούς συμβούλους, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και 

εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων εγκρίνουν τις Διαδικασίες και τα Έντυπα τους 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που τους αφορούν. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης 

Ποιότητας είναι αυτός που ελέγχει και εγκρίνει τα έγγραφα σε σχέση με την κάλυψη 

των απαιτήσεων του προτύπου.

Όλα τα έγγραφα και έντυπα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι 

«ελεγχόμενα» ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους.

Αναθεωρήσεις Εγγράφων και Εντύπων

Η αλλαγή, η έκδοση νέου ή τυποποιημένου εγγράφου ή εντύπου, γίνεται με 

ευθύνη του εκδότη του και του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας. Η αλλαγή 

γίνεται όταν χρειάζεται να καλυφθούν πρόσθετα ή νέα στοιχεία ή όταν γίνεται 

αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή βελτίωσης διεργασίας και εγκρίνεται από τη Γενική 

Διεύθυνση.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας ενημερώνει όλα τα έγγραφα και έντυπα 

που αναθεωρούνται, διαθέτει τα νέα στα σημεία χρήσης τους και ενημερώνει το 

αρχείο Ε 4.2-1 Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ. Τα 

αναθεωρημένα έγγραφα και έντυπα συλλέγονται με ευθύνη του Υπεύθυνου 

Διασφάλισης Ποιότητας, σφραγίζονται με τη λέξη ΑΚΥΡΟ και ένα αντίγραφό τους, 

τηρείται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας στον Φάκελο ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΑ.
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διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιοίεα

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Aiavoufj Εγγράφων και Εντύπων Εσωτερικής Προέλευσης

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, τηρεί αντίγραφο του Εγχειριδίου 

Διασφάλισης Ποιότητας, του Εγχειριδίου των Διαδικασιών, των Οδηγιών Εργασίας 

και των Εντύπων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στα οποία έχουν 

πρόσβαση οι εργαζόμενοι της εταιρίας.

Όλα τα έγγραφα εσωτερικής προέλευσης, πέραν του Εγχειριδίου, διανέμονται 

ως «Ελεγχόμενα Αντίγραφα». Η διανομή γίνεται ως εξής: ο Υπεύθυνος Διασφάλισης 

Ποιότητας διανέμει τα αντίγραφα στους βασικούς παραλήπτες (υπεύθυνοι τμημάτων) 

του κάθε εγγράφου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τα μοιράσουν στους συνεργάτες 

τους. Οι βασικοί παραλήπτες υπογράφουν στο τηρούμενο Ε 4.2-ΙΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ. Οι Διαδικασίες δε διανέμονται πέραν 

των βασικών παραληπτών.

5. Αρχεία

Αρχείο με το καταγεγραμμένο υλικό του Συστήματος Ποιότητας, δηλαδή το 

Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας, τις Διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας (Δ), τις 

Οδηγίες Εργασίας (ΟΕ) και τα Έντυπα του Συστήματος Ποιότητας (Ε), τηρείται με 

ευθύνη του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, τηρεί αρχείο με όλα τα αποσυρθέντα 

από την κυκλοφορία έντυπα και έγγραφα.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, τηρεί κατάλογο (Ε 4.2-1Α: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ) όπου αναφέρονται οι 

ισχύουσες εκδόσεις των σχετικών εγγράφων.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, τηρεί αρχείο (Ε 4.2-1Β: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) με τα ακολουθούμενα 

Πρότυπα, Προδιαγραφές, Κανονισμούς και τη σχετική Νομοθεσία.

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς
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To ISO 9000 στις ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας νια μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έγγραφα και τα έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

> Διαδικασίες

> Οδηγίες Εργασίας

>
> Έντυπα

Ε 4.2-1Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 

Ε 4.2-ΙΒ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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To ISO 9000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαοιιονύ - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 4.2-2 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει την ταυτότητα, 

συμπλήρωση, συλλογή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση σε φακέλους, διαφύλαξη, 

διατήρηση, διάθεση και απομάκρυνση όλων των Εγγράφων Ποιότητας που συνιστούν 

τα Αρχεία Ποιότητας του Συστήματος της επιχείρησης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της εταιρίας.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες
Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας διαδικασίας

είναι:

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠ. ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . „ crvri. .Cvlri -
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ l-
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To ISO 9000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εωαραογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Όλα τα έγγραφα που τηρούνται για να αποδεικνύουν την επίτευξη της 

απαιτούμενης Ποιότητας και την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος 

Ποιότητας συνιστούν τα Αρχεία Ποιότητας της επιχείρησης.

Τα Έγγραφα Ποιότητας:

Διατηρούνται σε αρχειοθήκες ή φακέλους κάτω από ασφαλείς συνθήκες 

Είναι εύκολα προσιτά

Είναι διαθέσιμα στους πελάτες όπου αυτό είναι σύμφωνη μένο και 

καταγεγραμμένο στη σύμβαση ή παραγγελία

Τα Έγγραφα Ποιότητας μπορεί να φυλάσσονται και σε φωτοτυπίες ή 

ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία ηλεκτρονικής μορφής προστατεύονται από 

καταστροφή με backup που παίρνει η γραμματεία περιοδικά. Οι υπολογιστές των 

χρηστών βρίσκονται σε δίκτυο, και τα αρχεία φυλάσσονται στον κεντρικό server, 

συνεπώς όλοι είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία.

Ο υπεύθυνος ποιότητας τηρεί κατάλογο με τα αρχεία που κυκλοφορούν και 

τηρούνται από την επιχείρηση και περιγράφονται στο σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας.

5. Αρχεία

Το Σύστημα Ποιότητας της επιχείρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω Αρχεία 

(Φακέλους) τα οποία διατηρούνται συνεχώς:

Φάκελος Παραγωγής

Περιλαμβάνει τα έγγραφα των παρακάτω διαδικασιών:

- Δ..... (Ε....)
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συσττίιιατος
διασφάλισης ποιότητά για ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ4.2-2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Δ 4.2-1 Έλεγχος εγγράφων συστήματος ποιότητας 

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 4.2-1 Α Κατάλογος εγγράφων εσωτερικής προέλευσης 

Ε 4.2-1Β Κατάλογος εγγράφων εξωτερικής προέλευσης
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To ISO 9000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ6.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 6.2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράφει την πολιτική 

εκπαίδευσης της επιχείρησης και το σύστημα επιμόρφωσης εργαζομένων που 

ακολουθείται για να εξασφαλιστεί και διασφαλισθεί η προδιαγεγραμμένη ποιότητα 

των προϊόντων και λειτουργιών της επιχείρησης, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι σε όλα 

τα τμήματα της εταιρίας είναι κατάλληλοι και ικανοί να εκτελούν το έργο τους με 

επιτυχία και βάσει των απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που 

εφαρμόζει η επιχείρηση.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε 

όλα τα τμήματα της εταιρίας.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Η Γενική Διεύθυνση

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . „ . rrYOUcMri
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ^
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To ISO 9000 στκ μικρές τεγνικέο εταιρίες: Πρακτική εφαριιογή - Πρόταση συστιίιιατικ
διασφάλισης ποιότητας νια αικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ6.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος 

για τα καθήκοντα του και για τις βασικές δραστηριότητες της εταιρίας και την 

Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί.

Μετά την τοποθέτηση του νεοπροσλαμβανόμενου στην θέση εργασίας του, ο 

Υπεύθυνος Τμήματος εξασφαλίζει ότι θα εκπαιδευτεί στην πράξη (on the job 

training) ώστε να εκτελεί ικανοποιητικά την εργασία του και σύμφωνα με τις 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της 

επιχείρησης.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητος ανοίγει την "ΚΑΡΤΕΛΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" του νεοπροσλαμβανόμενου και σημειώνει την ειδικότητά του και 

την εκπαίδευση την οποία έλαβε. (Εντυπο Ε 6.2-2Α: ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ).

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, όταν και όποτε κρίνεται αναγκαίο, 

αιτείται στη Γενική Διεύθυνση την υλοποίηση επιμορφώσεων, στους εργαζομένους 

της επιχείρησης από εσωτερικούς ή / και εξωτερικούς εκπαιδευτές, οποιοσδήποτε 

μορφής. Η αναγκαιότητα διενέργειας επιμορφώσεων και ο καθορισμός του προς 

εκπαίδευση προσωπικού και της εκπαιδευτικής ύλης αξιολογείται και καθορίζεται 

από τα αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, της παρουσίασης 

προβλημάτων στην Παραγωγή, των νέων μεθόδων Παραγωγής και Ποιοτικού 

Ελέγχου, της απόδοσης των εργαζομένων ή από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, όταν και όποτε κρίνεται απαραίτητο, 

προετοιμάζει και εκτελεί εσωτερική επιμόρφωση / ενημέρωση του προσωπικού για 

τη συντήρηση και ανανέωση του πνεύματος ποιότητος που επικρατεί στην 

επιχείρηση. Οι συγκεκριμένες επιλογές της διενέργειας επιμορφώσεων αναφορικά με 

το πνεύμα ποιότητας και του προς εκπαίδευση προσωπικού και της εκπαιδευτικής 

ύλης, διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, των 

ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητος, την εισαγωγή νέων προτύπων ποιότητας.
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To ISO 9000 one μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγννκέα εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ6.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Γενική Διεύθυνση εξετάζει τα αιτήματα Παροχής Επιμόρφωσης στους 

εργαζομένους και ανάλογα με τον προβλεπόμενο φόρτο εργασίας των τμημάτων στα 

οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι που αιτείται να επιμορφωθούν, το κόστος που 

απαιτείται για τη διενέργεια των επιμορφώσεων συναρτήσει του οφέλους που 

αναμένεται να προσφέρουν στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας και συνολικά στην επιχείρηση εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

Μετά το τέλος κάθε εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, ο Υπεύθυνος Διασφάλισης 

Ποιότητος ενημερώνει το έντυπο Ε 6.2-2Α: ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ για κάθε εκπαιδευόμενο.

Μετά την πάροδο ενός μήνα από το τέλος κάθε εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, ο 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητος σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των 

υπολοίπων Τμημάτων της επιχείρησης συμπληρώνει το έντυπο Ε 6.2-2Β: ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα 

της επιμόρφωσης.

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρίας πραγματοποιούνται σε 

κατάλληλα χρονικά διαστήματα συναντήσεις των Υπευθύνων Τμημάτων με την 

Διοίκηση. Στις συναντήσεις αυτές η Γενική Διεύθυνση ενημερώνει τους Υπευθύνους 

Τμημάτων τόσο για θέματα νέων τεχνολογιών όσο και για θέματα οργανωτικής 

δομής με στόχο την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας ώστε να προσδιορισθούν 

έγκαιρα οι όποιες ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων.

5. Αρχεία

Τα έντυπα Ε 6.2-2Α: ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, και Ε 

6.2-2Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ τηρούνται στο Αρχείο 

Επιμορφώσεων από τη Γενική Διεύθυνση.
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ6.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6. Συνοδευτικά Έγγραφα και Έντυπα

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

- Ε 6.2-2Α: ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

- Ε 6.2-2Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
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To ISO 9000 στις αικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήιιατοο
διασφάλισης ποιότητας για μικρές tewikec εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 7.2 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την κατάρτιση και έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται τόσο με 

τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις - παραγγελίες που 

συνάπτει η επιχείρηση με τους πελάτες της.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Εμπορικό Τμήμα

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ D . .u _ . crV/-»\/inxir>. ι
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 11
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To ISO 9000 otic ιηκρέα teyvikec εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για ιιικοές τεγνικέα εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας και όταν 

αυτό κρίνεται σκόπιμο, όπως όταν πρόκειται για μεγάλα έργα, καταρτίζονται 

Συμβάσεις/ Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τους πελάτες και ενίοτε με τους υπεργολάβους.

Τα περιεχόμενα μιας Σύμβασης / Ιδιωτικού Συμφωνητικού που καταρτίζεται 

από την εταιρία βάσει του εντύπου Ε 7.5-1 Δ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

προσδιορίζονται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος την ελέγχει μετά την σύνταξή 

της, ενδεχόμενα και με τη συνδρομή του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας, ως 

προς τα παρακάτω σημεία:

τις ποιοτικές / τεχνικές προδιαγραφές των έργων,

τη δυνατότητα τήρησης των καθοριζόμενων ημερομηνιών παράδοσης,

τους οικονομικούς και

τους νομικούς όρους.

Οι Συμβάσεις / Ιδιωτικά Συμφωνητικά υπογράφονται μόνον από το Γενικό 

Διευθυντή της εταιρίας και είναι δυνατόν αυτές να καταρτίζονται και από τον 

αντισυμβαλλόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Γενικός Διευθυντής τις ελέγχει 

επίσης με βάση τα ανωτέρω σημεία.

Οι Συμβάσεις / Ιδιωτικά Συμφωνητικά εμπεριέχουν: 

τον προϋπολογισμό του έργου,

την περιγραφή έργου και των εργασιών που απαιτούνται, 

τη χρονική διάρκεια του έργου και 

τον τρόπο πληρωμής.

Η τροποποίηση μιας σύμβασης είτε αυτή αιτείται από τον πελάτη είτε 

επιβάλλεται από άλλους παράγοντες, όπως νέες απαιτήσεις, γίνεται μόνο από το 

Γενικό Διευθυντή εφόσον γίνουν σαφή τα νέα δεδομένα. Η τροποποίηση εξασφαλίζει 

σε κάθε περίπτωση την εταιρία ως προς τα κριτήρια που περιγράφηκαν παραπάνω 

καθώς επίσης και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
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To ISO 9000 στις ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεχνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η ανασκόπηση των συμβάσεων και προσφορών γίνεται από το Γενικό 

Διευθυντή με τη βοήθεια των εντύπων Ε 7.2-2Α: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Ε 7.2-2Β: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

5. Αρχεία

Οι Συμβάσεις/ Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τους πελάτες και τους υπεργολάβους 

καθώς και τα έντυπα Ε 7.2-2Α: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Ε 7.2- 

2Β: ΤΕΛΙΚΉ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ τηρούνται στον Φάκελο του 

αντίστοιχου έργου από το Γενικό Διευθυντή για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 7.2-2Α: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ε 7.2-2Β: ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ε 7.2-2: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
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To ISO 9000 στιο αικρές τεχνικές εταιρίες: Πρακτική εφαριιονύ - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας γνα αικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 7.4-1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθιερώσει την διαδικασία 

αξιολόγησης και ποιοτικής παρακολούθησης όλων των προμηθευτών που 

προμηθεύουν στην εταιρία υλικά ή υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα 

των κατασκευών που εκτελεί.

Στόχος της εταιρίας είναι η επιλογή προμηθευτών που θα εξασφαλίζουν καλή 

ποιότητα υλικών, ανταγωνιστικό κόστος, ευνοϊκούς όρους πληρωμής, υποστήριξη 

μετά την πώληση και λογικό χρόνο παράδοσης.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους προμηθευτές και υπεργολάβους 

της επιχείρησης.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Η Γενική Διεύθυνση 

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 

Το Εμπορικό Τμήμα 

Το Οικονομικό Τμήμα

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □............................. . „ crvnn/ΐΕχτη Γ
ΑΖΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΗΛΚ1Χ0ΜΚΝΌ
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To ISO 9000 στις ιηκρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συσττίαατος
διασφάλισης ποιότητά γνα ιιικρές τεγνικές STaiptec

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-1 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

4. Περιγραφή Διαδικασίας 

Αξιολόγηση Προιιηθευτών

Η αξιολόγηση των προμηθευτών για τα υλικά / υπηρεσίες που προμηθεύεται η 

εταιρία πραγματοποιείται ανά έτος από τον Διευθυντή με τη συνεργασία του 

Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας. Ο εκάστοτε προμηθευτής βαθμολογείται 

σύμφωνα με ένα σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης που αναγράφονται στο έντυπο Ε

7.4-1Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ένας προμηθευτής

αξιολογείται συνολικά μη αποδεκτός όταν βαθμολογείται ως «μη αποδεκτός» σε 

τουλάχιστον δύο κριτήρια. Ως αποδεκτός αξιολογείται ο προμηθευτής ο οποίος 

λαμβάνει το βαθμό «αποδεκτός» σε τουλάχιστον τέσσερα επιμέρους κριτήρια και το 

βαθμό «μη αποδεκτός» σε ένα ή κανένα κριτήριο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

αξιολογείται ως μέτριος. Αποκλίσεις από αυτό το σύστημα αξιολόγησης είναι δυνατές 

μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της Διεύθυνσης και του Υπεύθυνου Διασφάλισης 

Ποιότητας και τεκμηριώνονται στο έντυπο Ε 7.4- 1Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Η διαδικασία της αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση και έγκριση του Ε 7.4-1Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ο οποίος υπογράφεται από τον Διευθυντή.

Όταν πρόκειται να αγοραστούν υλικά από νέο προμηθευτή, οι πιθανοί νέοι 

προμηθευτές καλούνται να δώσουν προσφορά επί συγκεκριμένων προδιαγραφών και 

αναμενόμενων ποσοτήτων. Επίσης στην περίπτωση συνεργασίας με νέους 

Υπεργολάβους οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν προσφορά για συγκεκριμένες 

τεχνικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν και 

του απαιτούμενου χρόνου) που πρόκειται να προσφέρουν.

Μετά την αποδοχή της προσφοράς από νέο προμηθευτή αυτός θεωρείται υπό 

δοκιμή προμηθευτής μέχρι την οριστική αξιολόγησή του όπως φαίνεται παραπάνω.
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεννικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: 15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ο Διευθυντής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας 

παρακολουθεί το επίπεδο ποιότητας για κάθε προμηθευτή κατά την παραλαβή των 

προμηθευόμενων υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις Διαδικασίες Δ 8.2-3: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ και Δ 8.2-4: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ. Σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων των προμηθευόμενων 

υλικών και υπηρεσιών συμπληρώνεται το έντυπο Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ από τον Εργοδηγό. Το παραπάνω έντυπο 

τηρείται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας στο Φάκελο Αξιολόγησης 

Προμηθευτών.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τους προμηθευτές για μη καταλληλότητα των 

προμηθευόμενων υλικών και απαιτεί τη λήψη διορθωτικών ενεργειών από μέρους 

τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο Διευθυντής επίσης αποφασίζει την αποβολή από 

τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Ε 7.4-ΙΑ), εκείνων 

που αποτυγχάνουν επανειλημμένα ή την είσοδο κάποιου νέου προμηθευτή που 

αποδεδειγμένα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εταιρίας.

Η βαθμολόγηση στα επιμέρους κριτήρια γίνεται με βάση τα παρακάτω 

στοιχεία:

Στοιχεία σχετικά με τη δομή της επιχείρησης και το Σύστημα Ποιότητας που 

εφαρμόζει ο προμηθευτής. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται με τη βοήθεια του 

ερωτηματολογίου: Ε 7.4-1Γ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο 

Διασφάλισης Ποιότητας σε συνεργασία με το Διευθυντή. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας δεν συμπληρώνεται 

το ερωτηματολόγιο και ο προμηθευτής αξιολογείται στο σχετικό κριτήριο ως 

αποδεκτός. Επίσης το ερωτηματολόγιο δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί 

όταν το τεχνικό επίπεδο των προμηθευόμενων προϊόντων (υλικών και 

υπηρεσιών) κρίνεται σχετικά απλό.

Στοιχεία ποιότητας των παραλαμβανομένων προμηθειών που υπάρχουν στο 

έντυπο Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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To ISO 9000 στις ιηκρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαριιογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: 15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

το οποίο τηρείται σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα ή 

αποκλίσεις των προμηθευόμενων υλικών από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Στοιχεία έγκαιρης παράδοσης που προκύπτουν από αντιπαραβολή των Εντύπων 

Παραγγελίας με τα Δελτία Παραλαβής τα οποία επεξεργάζονται από τον 

Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας κατά το χρόνο των αξιολογήσεων των 

προμηθευτών.

Στοιχεία τιμής για κάθε προμηθευτή τα οποία τηρούνται από την Διεύθυνση 

(από τα σχετικά τιμολόγια).

Επιθεωρήσεις στις Εγκαταστάσεις του Προμηθευτή

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και ο Διευθυντής έχουν την 

δυνατότητα να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών 

για να διαπιστώνουν την συμμόρφωσή τους με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις 

προμήθειας, όπου αυτό είναι σκόπιμο και εφικτό.

Τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων τηρούνται στον φάκελο του 

συγκεκριμένου προμηθευτή και λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγησή του για 

την κατάρτιση του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Ε

7.4-1Α).

Επιθεωρήσεις των προιιηθευτών από τους πελάτες της εταιρίας

Οι πελάτες της εταιρίας, έχουν το δικαίωμα διεξαγωγής επιθεωρήσεων στις 

εγκαταστάσεις των προμηθευτών της εταιρίας, με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή 

της εταιρίας και εφόσον προσδιορίζεται κάτι τέτοιο στη σύμβαση / Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό με τον πελάτη.
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To ISO 9000 στις μικρές τεχνικές εταιρίες: Πρακτική εφαραογή - Πρόταση συστπιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικέα εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-1 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας ενημερώνει τους προμηθευτές, σχετικά 

με την δυνατότητα επιθεώρησης που έχει ο συγκεκριμένος πελάτης στις 

εγκαταστάσεις τους και ενίοτε συνοδεύει τους πελάτες σε αυτές τις επιθεωρήσεις.

5. Αρχεία

Όλα τα έντυπα που αφορούν τους προμηθευτές τηρούνται από τον Υπεύθυνο 

Προμηθειών στον φάκελο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ". Η Διεύθυνση επίσης 

τηρεί αρχείο των επιθεωρήσεων στις οποίες προβαίνει ο Διευθυντής ή ο Υπεύθυνος 

Διασφάλισης Ποιότητας στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών.

6. Συνοδευτικά Έγγραφα και Έντυπα

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Δ 8.2-3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

Δ 8.2-4: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 7.4-ΙΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ε 7.4-1Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ε 7.4-1Γ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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To ISO 9000 otic ιιικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαριιονύ - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΑΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 7.4-2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο γίνονται οι προμήθειες των υλικών και των υπηρεσιών τρίτων έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η ποιότητα κατασκευών που εκτελεί η επιχείρηση καλύπτουν τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών:

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται κατά την προμήθεια όλων των προϊόντων 

και υπηρεσιών τρίτων της επιχείρησης.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Η Γενική Διεύθυνση 

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 

Το Εμπορικό Τμήμα 

Το Οικονομικό Τμήμα

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Γ . c .crvnucwn π
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓχΟΜΕΝΟ □
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To ISO 9000 otic μικρές τεχνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστιίαατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές TsyvvKEC εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

4. Περιγραφή Διαδικασίας
Οι προμήθειες της επιχείρησης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Προμήθειες υλικών / εξοπλισμού

Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών από Υπεργολάβους

Προμήθειες λοιπών υπηρεσιών (ασφάλειες, αναλώσιμα κλπ.)

Πριν από την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας από πελάτη η Διεύθυνση της 

επιχείρησης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τεκμηριωμένη απόδειξη της 

δυνατότητας του προμηθευτή να παρέχει το επιθυμητό είδος σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές. Η απόδειξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

επίσημη έγκριση του προμηθευτή από την επιχείρηση η οποία και βασίζεται:

Σε προηγούμενα αρχεία που καταδεικνύουν την ικανότητά του να παραδίδει 

παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες,

Στο αποτέλεσμα της αξιολόγησής του σύμφωνα με τη διαδικασία Δ 7.4-1: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ,

Στα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το ιστορικό του.

Ορισμένες φορές είναι επιπλέον απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση 

δοκιμαστικών δειγμάτων από τα προϊόντα που παρέχει ο προμηθευτής πριν την 

πραγματοποίηση μιας παραγγελίας προμήθειας.

Οι εγκεκριμένοι προμηθευτές της επιχείρησης καταχωρούνται στο αρχείο 

εγκεκριμένων προμηθευτών έντυπο Ε 7.4-ΙΑ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ το οποίο ενημερώνεται συνεχώς σύμφωνα με τη διαδικασία Δ

7.4-1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Οι προμήθειες της επιχείρησης γίνονται 

μόνο από εγκεκριμένους προμηθευτές και μετά από την αξιολόγησή τους από την 

επιχείρηση.

Κατά την προμήθεια ενός νέου είδους η επιχείρηση γνωστοποιεί στον 

προμηθευτή όλες τις γενικές απαιτήσεις καθώς και όλα όσα έχουν σχέση με τις 

προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Σε κάθε περίπτωση προμήθειας τεχνικών 

υπηρεσιών, ο υπεργολάβος ενημερώνεται γραπτώς από την επιχείρηση σχετικά με
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To ISO 9000 στις μικρές τεγνικέα εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικέο εταιρία

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

την έκταση των εργασιών που θα αναλάβει, το χρόνο έναρξης και υλοποίησής τους 

καθώς και όποιες άλλες ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης με 

το έντυπο Ε 7.5-1 Δ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Ο υπεργολάβος καλείται να 

υπογράψει το σχετικό έντυπο ώστε να υπάρχει έγγραφη κατοχύρωση της εταιρείας. 

Επίσης ο υπεργολάβος δεσμεύεται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας κατά την 

διάρκεια της εργασίας του. Επίσης τίθενται υπόψη του υπεργολάβου οι σχετικές 

οδηγίες εργασίας που αφορούν τις εργασίες και την ασφάλεια στο χώρο του 

εργοταξίου.

Κάθε προμηθευτής της επιχείρησης δεσμεύεται 

να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας στους χώρους εργασίας του, 

να ακολουθεί τις οδηγίες της επιχείρησης όσον αφορά τη Διασφάλιση 

Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του,

να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει θα καλύπτουν όλες 

τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών που του έχουν κοινοποιηθεί, 

να διασφαλίζει ότι τυχόν ελαττωματικά προϊόντα θα αποκλείονται από την 

αποστολή.

Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν αυτό απαιτείται, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

παραδίδει δείγματα για δοκιμασία και για έλεγχο τόσο του προσφερόμενου προϊόντος 

όσο και της προσφερόμενης εργασίας. Ο έλεγχος των προμηθευόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις Διαδικασίες Δ 8.2-3: ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ και Δ 8.2-4: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις στα 

προμηθευόμενα υλικά και υπηρεσίες συμπληρώνεται το έντυπο Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ από τον Εργοδηγό.

5. Αρχεία

Όλα τα έντυπα που αφορούν τους προμηθευτές τηρούνται από τον Υπεύθυνο 

Προμηθειών στον φάκελο 'ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Η Διεύθυνση επίσης
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To ISO 9000 one μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήιιατος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.4-2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

τηρεί αρχείο των επιθεωρήσεων στις οποίες προβαίνει ο Διευθυντής ή ο Υπεύθυνος 

Διασφάλισης Ποιότητας στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών.

6. Συνοδευτικά Έγγραφα και Έντυπα

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Δ 7.4-1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Δ 8.2-3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

Δ 8.2-4: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 7.4-ΙΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ε 7.4-1Β: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ε 7.4-1Γ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Ε 7.5-1 Δ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.5 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

+

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 7.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των εργασιών ενός έργου και να 

διασφαλίσει ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα και οι απαιτήσεις του πελάτη.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει η 

επιχείρηση.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα εμπλεκόμενα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι το εξής:

Γενικός Διευθυντής 

Τεχνικός Τομέας 

Εργοδηγοί

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . c . crYnx/fcxin n
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 J
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To ISO 9000 otic uiKpec τεγνικέα εταιρίες: Πρακτική εοαριιογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τετνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ7.5 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

4. Περιγραφή Διαδικασίας 

Προγραααατισαός Εργασιών

Μετά την ανάθεση της κατασκευής ενός έργου από τον πελάτη ο Υπεύθυνος 

Τεχνικού Τομέα προβαίνει σε τελικό χρονικό προγραμματισμό των εργασιών που θα 

εκτελεστούν λαμβάνοντας υπόψη τα έντυπα του πελάτη ή συμπληρώνοντας το 

έντυπο Ε7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ. Στον τελικό χρονικό

προγραμματισμό ο Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών προβαίνει στην ανάλυση των 

εργασιών που θα εκτελεστούν με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη, ενδεχομένως και 

με τη συνδρομή του Γενικού Διευθυντή και προσδιορίζει στο έντυπο αυτό τα κρίσιμα 

σημεία ελέγχου για την υλοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Τεχνικού Τομέα επικοινωνεί με τα Συνεργεία της 

εταιρίας ή τους Υπεργολάβους που έχει επιλέξει για να τους ενημερώσει σχετικά με 

την έκταση των εργασιών που επιθυμεί να αναλάβουν, το χρόνο έναρξης και 

υλοποίησής τους καθώς και όποιες άλλες ειδικές απαιτήσεις.

Στην περίπτωση που το έργο που θα ανατεθεί στον υπεργολάβο είναι κρίσιμο 

για το σύνολο του έργου, υπογράφεται το έντυπο Ε 7.5-1 Δ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στο έντυπο αυτό περιγράφονται οι εργασίες που απαιτούνται από 

τον υπεργολάβο, προσδιορίζονται τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ο χρόνος 

ολοκλήρωσης των εργασιών, η αμοιβή καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Ο 

υπεργολάβος επίσης δεσμεύεται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας κατά την 

διάρκεια της εργασίας του. Στον υπεργολάβο δίδονται και οι σχετικές οδηγίες 

εργασίας που αφορούν την ασφάλεια στο χώρο του εργοταξίου.

Κατά την έναρξη του έργου ο Υπεύθυνος Τεχνικού Τομέα ορίζει τον 

Υπεύθυνο Εργοταξίου. Ο τελευταίος με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και τα 

σχέδια κατασκευής και όταν δεν υπάρχουν έντυπα του πελάτη, συμπληρώνει το Ε
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7.5-1Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ενδεχομένως κατόπιν 

επίσκεψης του στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί το έργο.

Ο Υπεύθυνος Εργοταξίου μετά την επιλογή των Υπεργολάβων οριστικοποιεί 

τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών στο έντυπο Ε7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΟΥ.

Οπότε κρίνεται απαραίτητο από τον Γενικό Διευθυντή πραγματοποιείται 

επίσκεψη του Υπεργολάβου και του Υπεύθυνου Εργοταξίου στο χώρο κατασκευής 

του έργου ώστε να του δοθούν απαραίτητες διευκρινήσεις για τις εργασίες που θα 

εκτελέσει.

Εκτέλεση και Παρακολούθηση Έργου

Για την έναρξη των εργασιών πραγματοποιείται μεταφορά των απαραίτητων 

μηχανημάτων και υλικών στο χώρο κατασκευής από το προσωπικό της εταιρείας. Η 

μεταφορά των κατάλληλων υλικών και των ποσοτήτων που θα μεταφερθούν γίνεται 

με βάση το έντυπο Ε 7.5-1Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ και το 

έντυπο Ε7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ για το συγκεκριμένο έργο με 

ευθύνη του Υπευθύνου Έργου. Οι ποσότητες των υλικών που μεταφέρονται είναι 

συνήθως λίγο μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίστηκαν ώστε να υπάρχει απόθεμα 

σε περίπτωση που παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη.

Ορισμένες εργασίες είναι δυνατόν να εκτελεσθούν παράλληλα, πάντα όμως με 

τη σειρά εκτέλεσης που έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την 

κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος.

Υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών είναι ο 

Υπεύθυνος Εργοταξίου ο οποίος ενημερώνει καθημερινά τον Υπεύθυνο Τεχνικού 

Τομέα για την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Κατά την εκτέλεση κρίσιμων εργασιών οι οποίες επισημαίνονται στο έντυπο 

Ε 7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ πραγματοποιούνται έλεγχοι από τον 

Υπεύθυνο Εργοταξίου για να διαπιστωθεί η εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις
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απαιτήσεις του πελάτη. Οι παραπάνω έλεγχοι περιγράφονται στη διαδικασία Δ 8.2-4: 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

Καθημερινά ο Υπεύθυνος Εργοταξίου συμπληρώνει το έντυπο Ε 7.5-ΙΑ: 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ στο οποίο καταγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της ημέρας, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά 

με το έργο. Το παραπάνω έντυπο κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Τεχνικού Τομέα και 

στη συνέχεια στον Γενικό Διευθυντή για έγκριση.

Αν ο Υπεύθυνος Εργοταξίου διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου ενημερώνει τον Υπεύθυνο Τεχνικού Τομέα και τον 

Γενικό Διευθυντή για την διευθέτηση του προβλήματος.

Με ευθύνη του Υπεύθυνου Τεχνικού Τομέα τηρείται ο φάκελος Έργου που 

περιέχει:

όλα τα σχέδια του έργου υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο μηχανικό,

- το έντυπο Ε 7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ, 

απαραίτητα έντυπα για την παρακολούθηση του έργου, 

έντυπα για τον έλεγχο της ποιότητας του έργου Ε 8.2-4Α/Β/...: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

όλα τα έντυπα του πελάτη.

Αλλαγές κατά m διάρκεια του έργου

Κατά τη διάρκεια του έργου είναι δυνατόν ο πελάτης να κάνει αλλαγές στα 

σχέδια για την υλοποίηση του έργου. Κάθε αλλαγή στα σχέδια του έργου 

υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Μηχανικό. Επίσης σε κάθε αλλαγή σχεδίου 

καταγράφεται η ημερομηνία αλλαγής και ο αριθμός αναθεώρησης του σχεδίου. Πριν 

από κάθε αλλαγή στην κατασκευή του έργου ενημερώνεται ο Γενικός Διευθυντής και 

ο Υπεύθυνος Τεχνικού Τομέα. Κάθε αλλαγή γίνεται κατόπιν έγκρισης του Γενικού 

Διευθυντή αφού εξεταστεί ως προς την δυνατότητα πραγματοποίησής της. Αν δεν
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είναι δυνατή η προτεινόμενη από τον πελάτη αλλαγή, ο Γενικός Διευθυντής 

ενημερώνει σχετικά τον πελάτη εξηγώντας του τις αδυναμίες υλοποίησης και 

βρίσκεται μια κοινά αποδεκτή λύση.

Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας

Πριν την έναρξη των εργασιών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

ασφάλεια των εργαζομένων τα οποία τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου με 

ευθύνη του Υπευθύνου Εργοταξίου. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας : 

στις εκσκαφές - χωματουργικές εργασίες 

στις κατασκευές - μετατροπές - διαλύσεις

στη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων

στις ανακαινίσεις - επισκευές

στις κατεδαφίσεις

στις έκτακτες συντηρήσεις

στις τακτικές συντηρήσεις (εργασίες βαφής και καθαρισμός) 

στη χρήση μηχανημάτων

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δίδονται στο προσωπικό οι σχετικές 

οδηγίες οι οποίες καταγράφονται στην οδηγία εργασίας ΟΕ 7.5Α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ που του έχει κοινοποιηθεί.

Επίσης ο Υπεύθυνος Εργοταξίου δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους εργάτες 

του Έργου για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο χώρο εργασίας και ευταξίας 

των υλικών. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται:

Στην τοποθέτηση των άχρηστων και επικίνδυνων υλικών σε χωριστό σημείο

του εργοταξίου ο οποίος σημαίνεται κατάλληλα

Στη χρήση από τους εργάτες κράνους, γαντιών και φόρμας

Στην οριοθέτηση διαδρόμων στο εργοτάξιο για την ασφαλή κίνηση τους

Στον εμφανή διαχωρισμό των διαφόρων υλικών

Στον καθορισμό χώρου για την τοποθέτηση μηχανημάτων και εργαλείων
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Αξιολόγηση Προσωπικού

Η αξιολόγηση του προσωπικού πραγματοποιείται ανά έτος από το Γενικό 

Διευθυντή με τη συνεργασία του Υπεύθυνου Προσωπικού και του Υπεύθυνου του 

Τμήματος στο οποίο απασχολείται ο εκάστοτε εργαζόμενος. Κάθε εργαζόμενος 

βαθμολογείται σύμφωνα με ένα σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης που αναγράφονται 

στο έντυπο Ε 7.5-1 Δ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η βαθμολόγηση 

στα επιμέρους κριτήρια γίνεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από την εργασία 

του η οποία παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο του Τμήματός του. Η αξιολόγηση 

ως «μη ικανοποιητικός» ενός εργαζομένου σε ένα από αυτά τα κριτήρια σηματοδοτεί 

την αναγκαιότητα λήψης απαραίτητων μέτρων όπως διενέργεια κάποιου είδους 

εκπαίδευσης, εκπαίδευση στη πράξη και στη θέση εργασίας του, επιμόρφωση κλπ. 

(on the job training) όπως και την άμεση ανάγκη βελτίωσής του στο συγκεκριμένο 

Τομέα. Το ίδιο ισχύει, αν και λιγότερο επιτακτικά, και όταν ένας εργαζόμενος 

βαθμολογείται ως «μέτριος». Τη διενέργεια επιμορφώσεων αιτείται ο Υπεύθυνος του 

Τμήματος ή ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στη Διεύθυνση σύμφωνα με τη 

διαδικασία Δ 6.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης 

και την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος που θεωρεί αρκετό ο Υπεύθυνος του 

Τμήματος, ο εργαζόμενος αξιολογείται εκ νέου ώστε να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

Αξιολόγηση Αποτελεσιιατικότητας Διαδικασιών

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παίζει το ρόλο δείκτη Ποιότητας και 

δεδομένης της φύσης και της διαφορετικότητας των έργων και των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης μετράται βάσει της απόκλισης του πραγματικού χρόνου 

αποπεράτωσης των έργων σε σύγκριση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και του 

αριθμού και είδους των μη συμμορφώσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια
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εκτέλεσης των εργασιών. Η συγκεντρωτική καταγραφή των ανθρωποωρών 

απασχόλησης και αποδοτικότητας κάθε έργου γίνεται με τη βοήθεια του εντύπου Ε 

8.2-2Β: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ το οποίο συμπληρώνεται από τον Γενικό 

Διευθυντή.

Ο Γενικός Διευθυντής αξιολογεί κάθε χρόνο τα στατιστικά στοιχεία που 

συγκεντρώνονται καθώς και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής που 

χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια ανασκόπηση 

του Συστήματος Ποιότητας οπότε και εγείρονται οι κατάλληλες προληπτικές ή/ και 

διορθωτικές ενέργειες.

5. Αρχεία

Τα έντυπα Ε 7.5-ΙΑ: ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ, Ε 7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΟΥ, Ε 7.5-1Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ, Ε 7.2-2: 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, Ε 8.2-4Α/Β/...: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

τηρούνται από τον Υπεύθυνο Τεχνικού Τομέα στο Φάκελο Έργου. Τα έντυπα Ε 7.4- 

1Δ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τηρούνται από τη Γενική 

Διεύθυνση στο Αρχείο Επιμορφώσεων.

Ο φάκελος Έργου τηρείται με ευθύνη του Υπεύθυνου Τεχνικού Τομέα μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου.

6. Συνοδευτικά Έγγραφα και Έντυπα

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής :

Διαδικασίες:

Δ 6.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οδηγίες Εργασίας:

ΟΕ 7.5Α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Έντυπα:
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Ε 7.5-1 Α: ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Ε 7.5-1Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Ε 7.5-1Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ε 7.5-1 Δ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ε 8.2-2Β: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ε 8.2-4Α/Β/...: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-1 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 8.2-1 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθιερώσει τις ενέργειες εκείνες 

που απαιτούνται για να διαπιστώνεται ότι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας και ότι αυτό είναι κατανοητό, 

πρακτικό και αποτελεσματικό. Αποτελεί επίσης σκοπό της παρούσας διαδικασίας η 

παροχή των απαραίτητων πληροφοριών προς τη Διεύθυνση για την ανασκόπηση του 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωσή του.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων 

στα τμήματα της εταιρίας σε όλες τις δραστηριότητες που καλύπτει το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας, τα αποτελέσματα των οποίων θα δίνουν αφορμή για την 

εκκίνηση εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών επί των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, 

όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της εταιρίας και σε 

όλες τις δραστηριότητες που καλύπτει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . c . crvnK/icwri r
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... MH ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 ^
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To ISO 9000 στις μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαριιογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίεε

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, συντάσσει μια φορά ετησίως το Ε 8.2- 

1Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ του επομένου έτους. Αυτό 

αποτελεί τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων που θα γίνουν κατά την διάρκεια 

του έτους σε όλα τα τμήματα της εταιρίας και βασίζεται στα αποτελέσματα των 

προηγούμενων επιθεωρήσεων και διορθωτικών ενεργειών που εφαρμόστηκαν. Έτσι, 

σε κάποιο τμήμα που κατά τις προηγούμενες επιθεωρήσεις δεν διαπιστώθηκαν 

αποκλίσεις ποιότητας, αυτές πλέον μπορούν να πραγματοποιούνται αραιότερα μέσα 

στο έτος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται σε 

πιο συχνή βάση πάντοτε κατά την κρίση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας. 

Κάθε τμήμα θα επιθεωρείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.

Ο προγραμματισμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων γίνεται είτε ανά 

διαδικασία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είτε ανά τμήμα της εταιρίας. Ο 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας εκδίδει το Πρόγραμμα Εσωτερικών 

Επιθεωρήσεων που κοινοποιείται στους εργαζόμενους τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα 

πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία επιθεώρησης.

Όλες οι επιθεωρήσεις γίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και ανεξάρτητο 

προς τις δραστηριότητες του επιθεωρούμενου τμήματος υπό την καθοδήγηση του 

Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας είναι 

υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των επιθεωρητών.

Πριν την διεξαγωγή μιας επιθεώρησης, με μέριμνα του Υπεύθυνος 

Διασφάλισης Ποιότητας οι επιθεωρητές είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις
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To ISO 9000 otic ιιικρές τεγνικέο εταιρίες: Πρακτική εωαριιογή - Πρόταση συστήματοο
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

απαιτήσεις και προδιαγραφές του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και τις 

λεπτομέρειες των διαδικασιών που πρόκειται να επιθεωρήσουν.

Οι Εσωτερικοί Επιθεωρητές με την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Διασφάλισης 

Ποιότητας πρέπει να έχουν ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο βάση του οποίου θα γίνει 

η επιθεώρηση. Χρησιμοποιείται για τον λόγο αυτό, το τυποποιημένο έντυπο Ε 8.2- 

1Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ το οποίο έχει δύο στήλες όπου στην 

πρώτη συμπληρώνονται οι ερωτήσεις του επιθεωρητή ενώ στην δεύτερη οι 

απαντήσεις των επιθεωρούμενων (όχι οι απαντήσεις που θα έπρεπε να δοθούν).

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην πιστή εφαρμογή όσων προβλέπονται από 

την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας. Οι επιθεωρητές αναφέρουν τυχόν μη 

συμμορφώσεις με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και 

κάθε κατάσταση που παρ’ ότι δεν αποτελεί μη συμμόρφωση, χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση.

Όλα τα ευρήματα του ελέγχου καθώς και οι προτάσεις για διορθωτικές 

ενέργειες συζητούνται ανάμεσα στον επιθεωρητή και τον υπεύθυνο για την 

διαδικασία. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας είναι αυτός που αποφασίζει αν οι 

προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες θα οδηγήσουν τελικά σε διορθωτικές ενέργειες ή 

σε απλές παρατηρήσεις.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης ο Εσωτερικός Επιθεωρητής συντάσσει, 

σύμφωνα με τη διαδικασία Δ 8.5: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, το Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ στο οποίο καταγράφονται τα τυχόν ευρήματά της, οι συμφωνηθείσες 

Διορθωτικές Ενέργειες, το χρονικό περιθώριο εφαρμογής τους και προσδιορίζεται ο 

υπεύθυνος για την σωστή εφαρμογή. Στις περιπτώσεις που δεν διαπιστωθούν 

αποκλίσεις δεν συντάσσεται το παραπάνω έντυπο.

Ο Εσωτερικός Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος να παρακολουθήσει και να 

πραγματοποιήσει επαναληπτική επιθεώρηση μετά το τέλος των διορθωτικών 

ενεργειών. Όταν διαπιστώσει πλήρη συμμόρφωση υπογράφει στο έντυπο Ε 8.5:
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To ISO 9000 otic μικρές τεχνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας γνα μικρές τετνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-1 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και η επιθεώρηση 

ολοκληρώνεται.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας λαμβάνει γνώση του εντύπου Ε 8.5: 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και έχει την 

δυνατότητα να παρέμβει συμβουλευτικά για τον καλύτερο προσδιορισμό και 

εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών.

5. Αρχεία

Το έντυπο Ε 8.2-ΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ του 

τρέχοντος έτους, το τηρεί ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στο γραφείο του, για 

να προγραμματίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 

Τα έντυπα των παρελθόντων ετών αρχειοθετούνται στο φάκελο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Τα συμπληρωμένα 

έντυπα Ε 8.2-1Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ τηρούνται στο φάκελο 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Δ 8.5: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 8.2-ΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Ε 8.2-1Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

117



To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήιιατος
διασφάλισης ποιότητά για ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-2 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 8.2-2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η τήρηση στατιστικών στοιχείων 

για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

επιχείρηση.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □ . ,,. ΕΓγη. .c..n
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 □
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικέο εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήιιατος
διασφάλισης ποιότητά για μικρές τεννικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-2 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Η εταιρία τηρεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν την καθιέρωση και έλεγχο 

των υπηρεσιών της προς τους πελάτες.

Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται αφορούν κυρίως συγκεντρωτικά 

στοιχεία για το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, τη χρονική απόκλιση τους, την 

αποδοτικότητά τους κλπ.

Ο Διευθυντής στο τέλος κάθε χρόνου προβαίνει σε συγκεντρωτική καταγραφή 

των ανθρωποωρών απασχόλησης και αποδοτικότητας κάθε έργου και συμπληρώνει 

το έντυπο Ε 8.2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και την παρακολούθηση της 

τήρησης του χρονοδιαγράμματος σε κάθε έργο.

Ο Διευθυντής αξιολογεί κάθε χρόνο τα στατιστικά στοιχεία που 

συγκεντρώνονται καθώς και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής που 

χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια ανασκόπηση 

του Συστήματος Ποιότητας οπότε και εγείρονται οι κατάλληλες προληπτικές ή/ και 

διορθωτικές ενέργειες.

5. Αρχεία

Τα έντυπα Ε 8.2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τηρούνται στο φάκελο 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΟΥΣ από το Διευθυντή.

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 8.2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
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To ISO 9000 otic μικρές τεννικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τετνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-3 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 8.2-3

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον Έλεγχο Ποιότητας 

της παραγωγής και των εργασιών τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους όσο και 

μετά το τέλος του έργου.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει η 

επιχείρηση.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □............................. . c . πΓνΓ.λ Γ
ΑΖΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 ^

120



To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές etaipiec: Πρακτική εφαριιογή - Πρόταση συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-3 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου πραγματοποιούνται έλεγχοι για την 

διαπίστωση της καλής ποιότητας των εργασιών. Η έκταση των ελέγχων εξαρτάται 

από το είδος των εργασιών που εκτελούνται και γίνονται με ευθύνη του Υπευθύνου 

Εργοταξίου. Προβλήματα που προκύπτουν κατά τους ελέγχους αυτούς επιλύονται με 

ευθύνη του Υπευθύνου Έργου, ενίοτε με τη συνδρομή του Υπευθύνου Τεχνικών 

Υπηρεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο Υπεύθυνος Εργοταξίου σε συνεργασία με 

τον Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος προβαίνουν σε τελικό έλεγχο για να διαπιστωθεί 

ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του πελάτη όπως αυτές προκύπτουν από 

την μεταξύ τους συμφωνία. Στην περίπτωση που διαπιστώνει αποκλίσεις από τα 

συμφωνηθέντα με τον πελάτη ο Υπεύθυνος Εργοταξίου αναλαμβάνει να τις 

αποκαταστήσει.

Όλο το έργο παρακολουθείται στα Δελτία Ελέγχου Ε 8.2-4Α/Β/Γ/...

Ο έλεγχος γίνεται βάσει των εντύπων Ε 8.2-4Α/Β/Γ/... στα οποία ο 

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος και ενίοτε ο Υπεύθυνος Εργοταξίου ή ο Υπεύθυνος 

Παραγωγής κάνει τα ακόλουθα:

πραγματοποιεί ελέγχους σύμφωνα με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και

βεβαιώνει τους ελέγχους δια της υπογραφής του στο αντίστοιχο τμήμα του 

εντύπου Ε 8.2-4/Α/Β/Γ/....

Σημειώνουμε ότι τα έντυπα Ε 8.2-4Α/Β/Γ/... είναι σύμφωνα με τα δηλωμένα 

προγράμματα ποιότητας της εταιρίας δηλαδή τα Ε 5.4Α/Β/Γ... για τα προ- 

τυποποιημένα έργα της εταιρίας.

5. Αρχεία

Τα έντυπα Ε 8.2-4/Α/Β/Γ/...ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, τηρούνται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης στο φάκελο των έργων και της παραγωγής.
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To ISO 9000 otic μικρές τεννικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστύιιατος
διασφάλισης ποιότητας νια ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.2-3 
Εκδοση 1 
Σελίδα: 13

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 8.2-4Α/Β/Γ/... ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ε 8.2-4Ζ: ΕΝΤΥΠΟ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
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To ISO 9000 στις ιακρές τεχνικές εταιρίες: Πρακτική εωαρμονή - Πρόταση συστήματος
διασφάλιστκ ποιόττιταα για ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.3 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 8.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Σκοπός

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η 

επισήμανση και η διευθέτηση μη συμμορφούμενων προϊόντων και εργασιών.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις μη 

συμμορφούμενες εργασίες που εντοπίζονται στα έργα της επιχείρησης.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Γενική Διεύθυνση 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

Υπεύθυνος Τεχνικού Τομέα 

Υ πεύθυνοι Τ μη μάτων

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 0 MUCAcrvnMcwnn
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ............... ΜΗ ΕΛΕΓΧ0ΜΕΝ0 -
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To ISO 9000 otic ιιικρέ; xeyviK^c εταιρίες: Πρακτική εφαριαογή - Πρόταση συστήιιατος
διασφάλισης ποιότητας νια ιχικρές τεγνικέα εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.3 
Έκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Μη συμιιορφούιιενα προϊόντα

Ως μη συμμορφούμενα προϊόντα αναγνωρίζονται:

Εισερχόμενα προϊόντα ή υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ελέγχου 

των εισερχομένων της επιχείρησης ή του πελάτη.

Τα στάδια εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Η απόκλιση από τις προδιαγραφές ανακαλύπτεται από κάποιον εργαζόμενο.

2. Ενημερώνεται άμεσα ο Υπεύθυνος του Τμήματος ή όταν πρόκειται για υλικά ή 

προϊόντα στο χώρο του εργοταξίου ο Υπεύθυνος Εργοταξίου ο οποίος φροντίζει 

για το διαχωρισμό ή ενδεχομένως τη μεταφορά τους σε μια ξεχωριστή θέση.

3. Στη συνέχεια αυτός διερευνά αν υλικά ή προϊόντα έχουν τυχόν προχωρήσει στην 

παραγωγική διαδικασία ή έχουν χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του έργου.

4. Ανάλογα με τον τύπο της απόκλισης και την περίπτωση οι αποφάσεις για 

παραπέρα ενέργειες λαμβάνονται από το Γενικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο 

Τομέα Παραγωγής ή τον Υπεύθυνο Τεχνικού Τομέα ενίοτε μετά από 

συνεννόηση με τον πελάτη.

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο της

ενέργειας που πρέπει να γίνει στις κατηγορίες:

Προϊόντα που δέχονται επιδιόρθωση (όπως ορισμένα εισερχόμενα για τα έργα). 

Με ευθύνη του Υπεύθυνου του αντίστοιχου Τμήματος διερευνάται η αιτία της 

απόκλισης και το είδος της απαιτούμενης επιδιόρθωσης. Ο Υπεύθυνος του 

Τμήματος ενημερώνει τον ή τους εργαζόμενους που θα αναλάβουν τις εργασίες 

της επιδιόρθωσης.

Προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως έχουν. Όταν η απόκλιση αφορά 

συγκεκριμένες προδιαγραφές ή απαιτήσεις του πελάτη και η επιδιόρθωση δεν 

είναι εφικτή, ο Υπεύθυνος του Τομέα έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και ζητά
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To ISO 9000 otic ιηκρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαριιογή - Πρόταση συστήματο£ 
δνασωάλνσης ποιόττιταο για ιιικρές τεγνικέα εταιοίεο

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.3 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ

την άδειά του να προωθήσει ή να χρησιμοποιήσει το προϊόν χωρίς να γίνει καμιά 

διορθωτική παρέμβαση. Η άδεια αυτή τεκμηριώνεται εγγράφως και καταχωρείται 

από τον Υπεύθυνο του Τομέα στο φάκελο του πελάτη.

Προϊόντα που απορρίπτονται ή επιστρέφονται χωρίς να αποθηκεύονται από την 

επιχείρηση.

Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ενημερώνεται ο Υπεύθυνος Διασφάλισης 

Ποιότητας ο οποίος συμπληρώνει και υπογράφει το έντυπο Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ και φροντίζει για την 

αρχειοθέτησή του στο φάκελο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

Mu συιιιχορφούίΐενες εργασίες

Ως μη συμμορφούμενες εργασίες αναγνωρίζονται οι εργασίες κατά τις οποίες 

παρατηρούνται μη συμμορφώσεις:

στην τήρηση μιας διαδικασίας ή οδηγίας εργασίας σύμφωνα με τα προγράμματα 

Ποιότητας που έχει θεσπίσει η επιχείρηση και που μπορεί να προκαλέσει τελικά 

ποιοτικές αποκλίσεις στο έργο ή στο προϊόν

στην τήρηση σχετικών κανονισμών, π.χ. νομικών, ή στη συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη κατά την κατασκευή έργων.

Τα στάδια εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας σε αυτήν την περίπτωση 

είναι τα εξής:

1. Η μη συμμόρφωση ανακαλύπτεται από κάποιον εργαζόμενο ή κατά τη διάρκεια 

ενός ελέγχου ενδιάμεσου ή τελικού.

2. Ενημερώνεται άμεσα ο Υπεύθυνος του Τμήματος ή ο Υπεύθυνος Εργοταξίου.

3. Στη συνέχεια αυτός εντοπίζει το είδος της μη συμμόρφωσης ενίοτε με τη 

συνεργασία του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας.

4. Ανάλογα με τον τύπο της απόκλισης και την περίπτωση οι αποφάσεις για 

παραπέρα ενέργειες λαμβάνονται από το Γενικό Διευθυντή, τον Υπεύθυνο
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To ISO 9000 στις μικρές teyvikec εταιρίεί: Πρακτική εωαριιογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας ννα ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.3 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τομέα ή τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας όταν πρόκειται για μη 

συμμόρφωση σε διαδικασίες του Συστήματος.

Στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, δίνεται εντολή στον Υπεύθυνο 

Εργοταξίου ή τον υπεργολάβο να αναλάβει την αποκατάσταση των μη 

συμμορφώσεων ή την ανακατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος του έργου πάντα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και την τήρηση των σχετικών νομικών 

κανονισμών. Σε διαφορετική περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ο Υπεύθυνος του 

Τομέα έρχεται σε επαφή με τον πελάτη για να τον ενημερώσει σχετικά και να 

συζητήσει μαζί του την παραπέρα διευθέτηση του θέματος.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οφείλουν να συνδράμουν στις έρευνες 

ανεύρεσης των αιτιών που προκάλεσαν την εμφάνιση του προβλήματος και στην 

εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη και μη επανεμφάνιση 

του προβλήματος, όταν αυτό τους ζητείται, καθώς και στην διενέργεια επανελέγχου 

διασφαλίζοντας έτσι ότι το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί.

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας συμπληρώνει το Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ με όσες πληροφορίες έχει 

διαθέσιμες και σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή προβαίνει στη διερεύνηση των 

αιτιών και στην υλοποίηση των απαραίτητων Διορθωτικών Ενεργειών. Επίσης 

προτείνει Προληπτικές Ενέργειες για να αποκλεισθεί η επανεμφάνισή τους, τις οποίες 

αποφασίζει από κοινού με το Γενικό Διευθυντή.

5. Αρχεία

Τα έντυπα Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ τηρούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας στο 

φάκελο των ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για τουλάχιστον 

5 χρόνια.
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για μικρές τεννικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.3 
Έκδοση 1 
Σελίδα: 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαρμογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας νια ιιικρέο τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.5 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ 8.5

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Σκοπός

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση πέραν 

της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν δραστηριότητες που 

καλύπτονται από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, φροντίζει να διερευνά τις 

αιτίες που τα προκαλούν και να υλοποιεί τις απαραίτητες “Διορθωτικές Ενέργειες”. 

Επίσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτείνονται και αποφασίζονται 

“Προληπτικές Ενέργειες” με σκοπό την πρόληψη εμφάνισης προβλημάτων που 

κρίνεται ότι είναι πιθανό να κάνουν στο μέλλον την εμφάνισή τους ή τη γενικότερη 

βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και της λειτουργίας της εταιρίας.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας και το προσωπικό που εμπλέκεται σ’ αυτές.

3. Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

Τα υπεύθυνα τμήματα / προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας 

διαδικασίας είναι:

Διεύθυνση

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
1 15/7/2004 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

128



To ISO 9000 στις μικρές τεγνικέα εταιρίεο: Πρακτική εφαραογή - Πρόταση συστήματος
διασφάλισης ποιότητας για ιιικρές τεχνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.5 
Εκδοση 1 
Σελίδα: β

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Ο 
Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ □

4. Περιγραφή Διαδικασίας

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση έχουν 

την ευθύνη για την ενεργοποίηση της παρούσας διαδικασίας, την παρακολούθηση της 

έκβασης των Διορθωτικών Ενεργειών και τον καθορισμό του υπευθύνου που θα 

ερευνήσει τις αιτίες και θα εξαλείψει το πρόβλημα.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οφείλουν να συνδράμουν στις έρευνες 

ανεύρεσης των αιτιών που προκάλεσαν την εμφάνιση του προβλήματος και στην 

εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη και μη επανεμφάνιση 

του προβλήματος, όταν αυτό τους ζητείται, καθώς και στην διενέργεια επανελέγχου 

διασφαλίζοντας έτσι ότι το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας μπορεί να είναι:

- Η εμφάνιση μιας σημαντικής μη συμμόρφωσης ή η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση 

μιας μη συμμόρφωσης σε κάποιο υλικό ή έργο.

Η εμφάνιση μιας μη συμμόρφωσης στην τήρηση μιας διαδικασίας ή οδηγίας 

εργασίας που μπορεί να προκαλέσει τελικά ποιοτικές αποκλίσεις στο έργο.

Κατά την εμφάνιση μιας μη συμμόρφωσης το προσωπικό ενημερώνει τον 

Υπεύθυνο του αντίστοιχου Τμήματος σχετικά με την εμφάνιση της μη συμμόρφωσης 

και ο οποίος αποφασίζει για το εάν το πρόβλημα είναι σημαντικό ή συχνά 

επαναλαμβανόμενο και οπότε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Υλικά και έργα

Εάν το πρόβλημα δεν είναι σημαντικό και αφορά υλικά ή έργα τα οποία 

αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τότε εφαρμόζεται η διαδικασία Δ 8.3: ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Εάν το πρόβλημα είναι 

σημαντικό και αφορά υλικά ή έργα τα οποία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τότε 

εκτός του ότι εφαρμόζεται η διαδικασία Δ 8.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την άμεση εξάλειψη του
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To ISO 9000 otic μικρές τεγνικές εταιρίες: Πρακτική εφαοιιογή - Πρόταση συστήαατος
διασφάλισης ποιότητας για ιιικρές τεγνικές εταιρίες

ΑΛΦΑ Ο.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδ. Αρχείου: Δ8.5 
Εκδοση 1 
Σελίδα: /3

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

προβλήματος, συμπληρώνεται το Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών.

Διαδικασίες

Εάν το πρόβλημα αφορά διαδικασίες του συστήματος τότε ο Υπεύθυνος 

Διασφάλισης Ποιότητας συμπληρώνει το Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ με όσες πληροφορίες έχει διαθέσιμες και σε 

συνεργασία με το Διευθυντή προβαίνει στη διερεύνηση των αιτιών και στην 

υλοποίηση των απαραίτητων Διορθωτικών Ενεργειών. Επίσης προτείνει Προληπτικές 

Ενέργειες για να αποκλεισθεί η επανεμφάνισή τους, τις οποίες αποφασίζει από κοινού 

με το Διευθυντή.

5. Αρχεία

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας τηρεί φάκελο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ όπου αρχειοθετεί τα σχετικά έντυπα - εκτός αυτών 

που συμπληρώνονται μετά από ελέγχους εισερχομένων - για τουλάχιστον 5 χρόνια.

6. Έγγραφα και Έντυπα αναφοράς

Τα έγγραφα και έντυπα αναφοράς για την εφαρμογή της παρούσας 

διαδικασίας είναι τα εξής:

Διαδικασίες:

Δ 8.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οδηγίες Εργασίας:

Έντυπα:

Ε 8.5: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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To ISO 9000 στις μικρές τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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To ISO 9000 one μικρές τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

για το ISO 9000 στις μικρές τεχνικές εταιρίες

στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας της Ταπεινοπούλου Ειρήνης, Πολιτικού 

Μηχανικού, για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αναμενόμενη διάρκεια συμπλήρωσης : 3 λεπτά
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To ISO 9000 στκ μικρέ£ τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

1. Πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρηση σας;

□ 1-5

□ 5-10

□ 10-20 

□ >20

2. Ποια είναι τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η επιχείρηση;

Q Μελέτες ιδιωτών

Q Μελέτες δημοσίου 

Q Κατασκευές ιδιωτών 

Q Κατασκευές δημόσιου 

Q Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών

□ Άλλο αντικείμενο. Ποιο;...........................................................................................

3. Η επιχείρησή σας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9000:2000;

□ Ναι. Φορέας και ημερομηνία πρώτης πιστοποίησης. Προχωρήστε στην ερώτηση 4 

^ Όχι. Προχωρήστε στη ερώτηση 11

4. Ποιοι λόγοι και σε ποιο βαθμό σας οδήγησαν στην εφαρμογή του;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ

Ο Η κοινωνική αναγνώριση □ 1 □2 □3

Ο Το επέβαλαν προμηθευτές ή πελάτες □ 1 □2 □3

Ο Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης πελατών □ 1 □2 □3

□ Για να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα □ 1 □2 □3

Q Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης □ 1 □2 □3

Q Συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών □ 1 □2 □3

Q Προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς □ 1 □2 □3

Q Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή □ 1 □2 □3

ΟΙ Γενικότερη πολιτική ποιότητας □ 1 □2 □3
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To ISO 9000 στις μικρές τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

□ Βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών ΕΠ D2 D3

□ Άλλο........................................................................................ □! Π2 Π3

5. Χρησιμοποιήσατε εξωτερικό συνεργάτη - σύμβουλο;

□ Ναι

□ Όχι

6. Ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή 

επιχείρησή σας και σε ποιο βαθμό;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ

Q Αντίδραση των εργαζομένων

Q Απώλεια πολύτιμου χρόνου εργασίας λόγω εκπαίδευσης 

του προσωπικού

Q Έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης 

Q Μη δέσμευση της διοίκησης

d Έλλειψη στελεχών με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο

Ο Δυσκολία προσαρμογής στο σύστημα τήρησης λεπτομερών 

αρχείων

□ Δυσκολία της εφαρμογής του προτύπου λόγω ιδιαίτερων 

απαιτήσεων κάθε πελάτη

Q Υψηλό κόστος εφαρμογής 

Q Ελλιπής υποστήριξη από το σύμβουλο 

Q Έλλειψη χρόνου προσαρμογής 

Ο Δυσκολία εντοπισμού των βασικών διεργασιών 

Ο Άλλο........................................................................................

του προτύπου στην

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

7. Ποια από τα παρακάτω οφέλη /μειονεκτήματα του ISO 9000:2000 παρατηρήσατε 

στη δική σας επιχείρηση και σε ποιο βαθμό;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ

□ Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών Π1 Π 2 D3

□ Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων Π1 Π2 D3

Q Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών Π1 D2 D3
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To ISO 9000 στκ υ,ικρές τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

Q Αύξηση παραγωγικότητας □ 1 □2 □3

Q Ανάπτυξη συνολικής κουλτούρας ποιότητας □ 1 □2 □3

Q Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας □ 1 □2 □3

Q Βελτίωση επικοινωνίας /σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων □ 1 □2 □3

Q Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων □ 1 □2 □3

Q Αύξηση ικανοποίησης πελατών □ 1 □2 □3

Q Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης □ 1 □2 □3

Ο Αύξηση γραφειοκρατίας □ 1 □2 □3

Περιορισμός δημιουργικότητας και καινοτομίας □ 1 □2 □3

Q Μείωση ευελιξίας □ 1 □2 □3

□ Άλλο....................................................................................... □ 1 □2 □3

8. Σε πονο βαθμό είστε γνώστες άλλων συστημάτων /μοντέλων ποιότητας; (π.χ. 

μοντέλο EFQM, ISO 14000)

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

□ 1 02 03 04 D5

9. Ενδιαφέρεται η επιχείρησή σας για την εφαρμογή κάποιου άλλου προτύπου/ 

μοντέλου;

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

□ 1 02 D3 D4 D5 Ποιού;..........................................................................

10. Έχει προχωρήσει η επιχείρησή σας προς την εφαρμογή κάποιου άλλου προτύπου/ 

μοντέλου;

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

□ 1 02 D3 04 D5 Ποιού;..........................................................................

Προχωρήστε στην ερώτηση 20

11. Θα σας ενδιέφερε να πιστοποιηθείτε κατά ISO 9000:2000;

□ Ναι. Προχωρήστε στην ερώτηση 12

Q Όχι. Προχωρήστε στην ερώτηση 17
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12. Για ποιους λόγους και σε ποιο βαθμό σας ενδιαφέρει η πιστοποίηση;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ 

Q Για κοινωνική αναγνώριση 

Q Γιατί το επέβαλαν προμηθευτές ή πελάτες 

Q Ως πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης πελατών

□ Για να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

□ Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης 

Q Ως συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών 

Q Γιατί είναι προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς 

Q Γιατί κάποιος ανταγωνιστής κατέχει αντίστοιχο 

πιστοποιητικό

Q Ως γενικότερη πολιτική ποιότητας 

Q Προς βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών

□ Άλλο........................................................................................ □! Π2 Π3

To ISO 9000 στις μικρές τεχνικές exaipfec: Παράρτημα

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ 

Q Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών ενεργειών 

Q Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων 

□ Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών ΕΠ D2 D3 

Q Αύξηση παραγωγικότητας 

Q Ανάπτυξη συνολικής κουλτούρας ποιότητας 

Q Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας 

Q Βελτίωση επικοινωνίας /σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων 

Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων 

Q Αύξηση ικανοποίησης πελατών 

Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 

Q Αύξηση γραφειοκρατίας 

Q Περιορισμός δημιουργικότητας και καινοτομίας 

Q Μείωση ευελιξίας

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

>τε να έχετε 

»;

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3
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To ISO 9000 one μικρέα τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα 

Q Αλλο............................................................................ □ 1 D2 D3

14. Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε κατά την εφαρμογή του 

προτύπου στην επιχείρησή σας και σε ποιο βαθμό;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ

Q Αντίδραση των εργαζομένων

Q Απώλεια πολύτιμου χρόνου εργασίας λόγω εκπαίδευσης 

του προσωπικού

Q Έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης 

Q Μη δέσμευση της διοίκησης

Q Έλλειψη στελεχών με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο

Q Δυσκολία προσαρμογής στο σύστημα τήρησης λεπτομερών 

αρχείων

Q Δυσκολία της εφαρμογής του προτύπου λόγω ιδιαίτερων 

απαιτήσεων κάθε πελάτη 

Q Υψηλό κόστος εφαρμογής 

Ο Έλλειψη χρόνου προσαρμογής 

Q Δυσκολία εντοπισμού των βασικών διεργασιών 

□ Άλλο........................................................................................

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

□ 1 □2 □3

15. Υπάρχουν άτομα στην επιχείρησή σας που γνωρίζουν το πρότυπο ISO 9000:2000 

και θα μπορούσαν να αναλάβουν την εφαρμογή του;

□ Ναι.

□ Οχι.

16. Θα χρησιμοποιούσατε εξωτερικό συνεργάτη - σύμβουλο;

Q Ναι Προχωρήστε στην ερώτηση 19

Q Όχι. Προχωρήστε στην ερώτηση 19

17. Για ποιους λόγους δεν σας ενδιαφέρει η πιστοποίηση;

1=Λίγο, 2=Μέτρια, 3=Πολύ

□ Υψηλό κόστος εφαρμογής Π1 Π2 D3

137



To ISO 9000 one μικρές τεχνικές εταιρίες: Παράρτημα

□ Υψηλό κόστος διατήρησης □ 1 □2 □3

Q Δεν γνωρίζω που πρέπει να απευθυνθώ □ 1 □2 □3

□ Δεν έχω ακούσει ξανά για ποιότητα στις τεχνικές εταιρίες □ 1 □2 □3

Q Δεν είναι απαραίτητο □ 1 □2 □3

Q Γραφειοκρατία □ 1 □2 □3

D Χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής □ 1 □2 □3

Q Χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή των εγχειριδίων □ 1 □2 □3

Q Άλλο........................................................................................ □ 1 □2 □3

18. Γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το ISO 9000:2000;

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

□ 1 D2 D3 D4 D5

19. Σε ποιο βαθμό είστε γνώστες άλλων συστημάτων /μοντέλων ποιότητας; (π.χ. 

μοντέλο EFQM, ISO 14000)

1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

□ 1 D2 D3 D4 D5

20. Η δική σας θέση στην επιχείρηση είναι......................................................................

Σφραγίδα της εταιρίας ή

του συμπληρώσαντος (εάν επιθυμείτε)

Ευχαριστώ πολύ 

Ταπεινοπούλου Ειρήνη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
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