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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση της 
διαχείρισης της ποιότητας στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην 
Ελλάδα. Επίσης, ερευνάται και η εφαρμογή του προτύπου ISO 9000:2000 από τις 
εταιρείες αλλά και η συμβολή του προς την επιχειρηματική αριστεία, που αποτελεί τον 
βασικότερο στόχο του νέου προτύπου.

Σήμερα το σκυρόδεμα είναι το πιο βασικό υλικό στις κατασκευές και στις εργασίες 
του πολιτικού μηχανικού. Η λέξη σκυρόδεμα, ή διαφορετικά «μπετόν», είναι 
συνυφασμένη και ουσιαστικά συνώνυμη με την έννοια του στερεού, του αξιόπιστου και 
του σταθερού. Ειδικότερα, στην αγγλική γλώσσα το σκυρόδεμα - ή καλύτερα η αγγλική 
του μετάφραση concrete - χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει μεταφορικά τις 
παραπάνω έννοιες.

Έρευνες σε Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία (Rwelamila & Wiseman, 
1995) έδειξαν ότι το κόστος συντήρησης και επιδιορθώσεων των κατασκευών από 
σκυρόδεμα είναι πάρα πολύ υψηλό, περίπου 34% με 40% του αρχικού κόστους, και 
οφείλεται σε κακής ποιότητας σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Επίσης, έδειξαν 
ότι το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα του 1% ή 
2% αν χρησιμοποιούνταν εξ αρχής καλύτερης ποιότητας σκυρόδεμα. Είναι επομένως 
φανερό ότι το χαμηλής ποιότητας σκυρόδεμα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις 
κατασκευές, τα οποία έχουν και ιδιαίτερα υψηλό κόστος που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Είναι χαρακτηριστικό στις μέρες μας ότι σε όλους τους κλάδους δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Αυτό είναι ακόμη πιο έντονο στον χώρο των κατασκευών. Επομένως, αν 
είναι το σκυρόδεμα να διατηρήσει τη θέση του ως το σημαντικότερο υλικό που 
χρησιμοποιείται στις κατασκευές, πρέπει να είναι πολύ υψηλής ποιότητας ώστε να
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υπάρχει μειωμένο και χαμηλό κόστος συντήρησης και επιδιορθώσεων των κατασκευών 
και οι τελικοί χρήστες να είναι ικανοποιημένοι.

Ο ρόλος λοιπόν των εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος είναι πάρα 
πολύ σημαντικός στην παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού και στην προσφορά του 
στους κατασκευαστές. Αυτό αποτέλεσε και την αιτία της εκπόνησης της παρούσας 
εργασίας.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 
γενική περιγραφή της έννοιας της ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας και της 
ολικής ποιότητας και θεμάτων σχετικών με τα παραπάνω.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του νέου προτύπου ISO 9000:2000 
καθώς και της σχέσης του με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του E.F.Q.M..

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του κλάδου παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος στην Ελλάδα. Αναφέρονται οι εταιρείες που τον αποτελούν, οι συνθήκες 
ανταγωνισμού και οι προοπτικές εξέλιξης που υπάρχουν.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα σχετικά πρότυπα και οι κανονισμοί που 
επηρεάζουν την παραγωγή του έτοιμου σκυροδέματος καθώς και ο τρόπος που γίνονται 
οι διάφοροι ποιοτικοί έλεγχοι. Τέλος, αναλύεται η διαχείριση ποιότητας στις εταιρείες 
παραγωγής και αναφέρονται ποιες είναι οι διάφορες υποχρεώσεις των εταιρειών, ενώ 
παρουσιάζονται και διάφορα διεθνή παραδείγματα χωρών και του τρόπου διαχείρισης 
της ποιότητας παραγωγής του σκυροδέματος.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση έρευνας που διενεργήθηκε στα 
πλαίσια της εργασίας και η οποία αφορούσε την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 
9000:2000 στις ελληνικές εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και τη 
συμβολή του προς την επιχειρηματική αριστεία.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε. σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας, η οποία είναι η μόνη εταιρεία παραγωγής 
σκυροδέματος που έχει βραβευθεί από το E.F.Q.M. ως «Δεσμευμένη στην Αριστεία» 
(Committed to Excellence). Αυτό αποτέλεσε και την αφορμή της ξεχωριστής 
παρουσίασής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η Ποιότητα.

1.1. Η έννοια της ποιότητας

1.1.1 Γενικά
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερη έμφαση δίνεται στην έννοια της 

ποιότητας από όλους τους καταναλωτές και κατ' επέκταση και από την πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων. Προκειμένου οι σημερινές εταιρίες να διατηρήσουν ή και να 
αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, στρέφονται όλο και περισσότερο σε κατάρτιση 
προγραμμάτων σχετικά με την ποιότητα για να βρουν τον κατάλληλο οδηγό ώστε να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους. Αυτό γιατί στην σημερινή κατάσταση 
της αγοράς πολλά μπορούν να συγχωρεθούν, όχι όμως και η κακή ποιότητα και η 
προσπάθεια εξαπάτησης του καταναλωτή, όποιος και αν είναι αυτός (Τσιότρας, 2002).

Ο προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας με έναν και μοναδικό ορισμό 
είναι ουσιαστικά αδύνατος, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται την έννοια της ποιότητας με 
διαφορετικό τρόπο και ο καθένας ορίζει την ποιότητα με έναν αόριστο τρόπο, 
ανάλογα με το τι σημαίνει ποιότητα για αυτόν. Ακόμη και οι ειδικοί δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σε έναν συγκεκριμένο ορισμό για την ποιότητα (Vonderembse, White, 
1996).

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την έννοια της ποιότητας κατά περιόδους είναι 
πολλοί και για αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν μερικοί από αυτούς ενδεικτικά. Οι 
ορισμοί της ποιότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες και αυτές είναι 
(Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 1996, Evans & Lindsay, 2002):

1. εσωτερικά προσανατολισμένοι ορισμοί, όπως:

• «ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν 
ανταποκρίνεται στο σχεδίασμά ή στις προδιαγραφές»
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• «διαφορές στην ποιότητα ισοδυναμούν με διαφορές στην 
ποσότητα κάποιων επιθυμητών χαρακτηριστικών ή 
συστατικών του προϊόντος»

• «τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
ικανοποιούν πλήρως ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες του 
πελάτη»

• «το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της 
κατασκευής, της παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των 
οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του πελάτη.»

2. εξωτερικά προσανατολισμένοι ορισμοί, όπως:

• «ποιότητα είναι ο πιο σύγχρονος, ενδεδειγμένος, ευέλικτος και 
αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης»

• «ποιότητα είναι καταλληλότητα για χρήση»

• «ποιότητα είναι κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες 
ή συναγόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη»

• «ποιότητα είναι το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά και 
κάθε φορά»

• «ποιότητα είναι το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά 
παίρνεις»

• «η ποιότητα είναι η ικανότητα να ικανοποιεί ανάγκες»

• «η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη: καταναλωτές,
εσωτερικούς πελάτες και εξωτερικούς πελάτες»

Η μελέτη των παραπάνω ορισμών μπορεί να προσφέρει μια πρώτη εικόνα 
της έννοιας της ποιότητας, ωστόσο η κατανόηση του όρου της ποιότητας δεν 
βασίζεται απλά στη γνώση κάποιου ή κάποιων από τους ορισμούς της αλλά στη 
διαρκή διερεύνηση και αποσαφήνιση του τι κάνει τον πελάτη ευτυχισμένο. Η εστίαση 
είναι και θα παραμείνει ο πελάτης (Τσιότρας, 2002).

Τα γενικά χαρακτηριστικά της ποιότητας, είναι (Γυμνόπουλος, 2002, Evans & 
Lindsay, 2002):

• απόδοση

• αξιοπιστία

• αντοχή

• ιδιότητες που επιζητεί ο πελάτης

Βούρβαχης Ιωσήφ 4



Κεφάλαιο 1° : Η Ποιότητα

• εύκολη επιδιόρθωση

• συμφωνία με τις προδιαγραφές

• καλαισθησία

• ασφάλεια

Η ποιότητα στις υπηρεσίες πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά
(Γυμνόπουλος, 2002):

• όσο το δυνατόν μικρό χρόνο αναμονής, και αν είναι εφικτό, καθόλου

• χρονική ακρίβεια

• ευγένεια του προσωπικού που προσφέρει τις υπηρεσίες

• ομοιότητα

• πρόσβαση - διευκόλυνση

• ακρίβεια - σταθερότητα

• ανταπόκριση

Όσον αφορά το προϊόν, τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ορίζονται από τον 
κύκλο του προϊόντος, όπως αυτός φαίνεται στην εικόνα 1.

ΠΕΛΑΤΗΣ

παραγωγής

Εικόνα 1: Κύκλος Προϊόντος (Γυμνόπουλος, 2002)

Προκειμένου η διοίκηση ενός οργανισμού να υιοθετήσει επαρκώς και σωστά 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οφείλει πρώτα να κατανοήσει ορισμένες έννοιες που 
θα τη βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, όπως (Τσιότρας, 2002):

• χαρακτηριστικά του προϊόντος

• σχεδιασμός

• ικανότητα διαδικασίας
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1.1.2 Η σημασία της ποιότητας
Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας είναι πολύ 

σημαντική τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της, καθώς αυτοί 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιχείρησης και επομένως τα παραγόμενα 
προϊόντα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες τους 
(Evans & Lindsay, 2002).

Για την επιχείρηση η ποιότητα αποτελεί καθαρό κέρδος καθώς όταν οι 
διεργασίες γίνονται σωστά από την πρώτη φορά, τείνουν να εκλείψουν οι περιττοί 
έλεγχοι, οι επανακατεργασίες, οι καθυστερήσεις, οι παρεξηγήσεις και το ανθυγιεινό 
εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, όταν σε μία επιχείρηση υπάρχει κακή ποιότητα 
αυτή χάνει μεγάλο μέρος από τα κέρδη της και προσβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία 
της (Τσιότρας, 2002):

• n φήμη της
• το κόστος και το μερίδιο της αγοράς

• η υπευθυνότητα για το προϊόν

• η διεθνής εικόνα

Όσον αφορά τον πελάτη, ο οποίος επενδύει ένα χρηματικό ποσό σε ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία, η ποιότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και πολλές 
φορές είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω προκειμένου να αποκτήσει 
υψηλότερης ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες (Τσιότρας, 2002).

Η επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν ή προσφέρει μια υπηρεσία οφείλει να 
«μεταφράσει» τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της σε λεπτομερείς 
προϊοντικές και διαδικαστικές προδιαγραφές προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και 
να μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και κατά συνέπεια μεγαλύτερα 
κέρδη. Μέσα από την εστίαση στην ποιότητα, μία επιχείρηση μπορεί να το πετύχει 
αυτό καθώς η ποιότητα αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία 
επιχείρηση (Τσιότρας, 2002, Evans & Lindsay, 2002).

Διάφορες έρευνες στις Η.Π.Α. σχετικά με τη σημασία της ποιότητας στην 
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έδειξαν ότι (Evans & Lindsay, 2002):

• η ποιότητα ενός προϊόντος είναι βασικό καθοριστικό στην κερδοφορία 

της επιχείρησης

• οι επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα 
συνήθως απολαμβάνουν μεγάλα μερίδια αγοράς και ήταν 
πρωτοπόροι στον κλάδο τους
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• η ποιότητα είναι θετικά και σημαντικά συνδεδεμένη με υψηλή 
επιστροφή της επένδυσης (Return On Investment) για σχεδόν όλα τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες

• η εγκαθίδρυση μιας στρατηγικής με βάση την βελτίωση της ποιότητας 
συνήθως οδηγεί σε μερίδια αγοράς, αλλά σε μειωμένη 
βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

• Οι παραγωγοί υψηλής ποιότητας προϊόντων μπορούν να χρεώσουν 
υψηλές τιμές για τα προϊόντα τους

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι η ποιότητα έχει ως στόχο το 
μακροπρόθεσμο κέρδος και τη βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου της επιχείρησης και όχι 
την εύκολη και βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Για αυτό το λόγο πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα και πρωταρχικό σκοπό της διοίκησης της επιχείρησης και να αποτελεί 
πάγια δέσμευσή της προκειμένου η επιχείρηση να καρπωθεί τα οφέλη της ποιότητας.

Το κλειδί για την διοίκηση ενός οργανισμού με μοναδικό γνώρισμα την 
ποιότητα είναι κατά βάση να γνωρίζει πλήρως τι χρειάζεται να βελτιώσει και να 
επιλέξει τον τρόπο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Για αυτό το σκοπό θα 
πρέπει να κατανοήσει έννοιες όπως (Τσιότρας, 2002):

• χαρακτηριστικά του προϊόντος

• σχεδιασμός

• ικανότητα διαδικασίας.

Transcendent
product-basal

ανάγκες user-based

Εικόνα 2: Προοπτικές Ποιότητας (Γυμνόπουλος, 2002)
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Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, τα αποτελέσματα της ποιότητας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα όμως 
επηρεάζουν και τη παραγωγικότητα της επιχείρησης σε πολύ μεγάλο βαθμό καθώς 
περιλαμβάνουν μείωση των αναγκών και των γενικών εξόδων της επιχείρησης, του 
αριθμού των ελαττωματικών και επίλυση διάφορων προβλημάτων στην παραγωγική 
διαδικασία (Τσιότρας, 2002, Evans & Lindsay, 2002).

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση στην παραγωγικότητα της επιχείρησης επέρχεται 
από τα πρώτα στάδια βελτίωσης της ποιοτικής στάθμης λειτουργίας, αφού (Τσιότρας, 

2002):

• μειώνονται οι επανακατεργασίες και οι επικαλύψεις καθηκόντων

• βελτιώνεται η επικοινωνία και κατά συνέπεια μειώνεται ο χρόνος 
συνεννόησης και γίνεται σωστή συνεννόηση με την πρώτη φορά

• αποσαφηνίζονται οι ανάγκες των εσωτερικών πελατών και έτσι 

καθένας γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να μη χρειαστεί ο 
συνάδελφός του της επόμενης φάσης να προβεί σε περιττές ενέργειες

• υπάρχει γρηγορότερη ανταπόκριση στα παράπονα και τις απαιτήσεις 
των εξωτερικών πελατών

• μειώνονται οι νεκροί χρόνοι των μηχανημάτων λόγω βλαβών ή 
καθυστερήσεων της παραγωγής

• ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι του προϊόντος και της 
παραγωγής

Τα παραπάνω απεικονίζονται αναλυτικά στις εικόνες 3 και 4.
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Εικόνα 4: Αποτελέσματα ποιότητας σχετικά με την παραγωγικότητα (Γυμνόπουλος, 2002)

1.1.3 Το κόστος ποιότητας
Η παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος από μία επιχείρηση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των πελατών της, πρέπει να γίνεται μέσα σε ανταγωνιστικά όρια κόστους, 
διαφορετικά η έννοια της ποιότητας ως καθαρού κέρδους για την επιχείρηση χάνει 
μεγάλο μέρος της πραγματικής της αξίας (Τσιότρας, 2002).

Παραδοσιακά οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πίστευαν πως προκειμένου να 
παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα θα έπρεπε να αυξήσουν το κόστος 
παραγωγής, κάτι που θα σήμαινε και ταυτόχρονη μείωση των κερδών της 
επιχείρησης. Επομένως, κάθε προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων 
συναντούσε δυσκολίες λόγω του σκεπτικισμού όσον αφορά το κόστος της 
ζητούμενης ποιότητας (Τσιότρας, 2002).

Τα τελευταία όμως χρόνια μετά από αναλύσεις που πραγματοποίησαν οι 
επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε ότι στην πραγματικότητα, υψηλότερη ποιότητα σημαίνει 
και μείωση του κόστους παραγωγής λόγω των μειώσεων που προκύπτουν στα 
ελαττωματικά, στην επανάληψη εργασίας και στις απαιτήσεις εγγυήσεων από τους 
πελάτες (Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 1996).
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Σήμερα αναγνωρίζεται όχι μόνο η μετρησιμότητα του κόστους ποιότητας, 
αλλά ταυτόχρονα θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο στη λήψη διοικητικών και 
στρατηγικών αποφάσεων. Γενικότερα, το κόστος ποιότητας παρέχει έναν δείκτη 
μέσω του οποίου η διοίκηση και τα στελέχη μιας επιχείρησης που σχετίζονται άμεσα 
με την ποιότητα μπορούν να συνεννοηθούν απλά και αποτελεσματικά (Τσιότρας, 
2002). Επομένως, το κόστος ποιότητας προάγει την αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης διευκολύνοντας την λειτουργία της επιχείρησης.
Γενικά, το κόστος ποιότητας διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες (Τσιότρας, 

2002, Vonderembse & White, 1996):

• κόστος πρόληψης

• κόστος αξιολόγησης

• εσωτερικό κόστος ελαττωματικών

• εξωτερικό κόστος ελαττωματικών

Τα παραπάνω απεικονίζονται και στο σχήμα της εικόνας 5.

Εικόνα 5: Διάρθρωση του κόστους ποιότητας (Γυμνόπουλος, 2002)

Ειδικότερα η έννοια του κόστους ποιότητας περιλαμβάνει δύο κύριες περιοχές 
(Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 1996):

1. το κόστος αποφυγής ελαττωματικών ή το κόστος ελέγχου
2. το κόστος λόγω ελαττωματικών ή το κόστος αποτυχίας ελέγχου

Πιο συγκεκριμένα, το κόστος αποφυγής ελαττωματικών ή κόστος ελέγχου, 

αποτελείται από τα δύο παρακάτω:

• το κόστος πρόληψης

• το κόστος αξιολόγησης ή εκτίμησης
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Το κόστος πρόληψης είναι το κόστος των ενεργειών που απαιτούνται για την 
αποφυγή της παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων, δηλαδή το ύψος των χρημάτων 
που χρειάζεται να δαπανηθούν για την ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος 
παραγωγής, και περιλαμβάνει (Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 1996):

• τον πλήρη σχεδίασμά του συστήματος ποιότητας

• τη σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας

• τον έλεγχο και τις διορθωτικές αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας

• τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 
σχετικά με την ποιότητα

• εσωτερικούς ελέγχους του συστήματος ποιότητας

• την εξουδετέρωση αιτιών κακής ποιότητας

• την εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας και την ανάπτυξη - εξέλιξη του 
εργατικού δυναμικού

• την επιβεβαίωση του σχεδίου του προϊόντος

• τη διαχείριση και ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας

• προληπτική συντήρηση

• άλλα προληπτικά κόστη

Το κόστος αξιολόγησης ή εκτίμησης είναι το κόστος των ενεργειών που 
απαιτούνται για την διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας. Σε αυτό 
περιέχεται είναι το κόστος επιθεώρησης, ελέγχου και άλλα παρόμοια και 
περιλαμβάνει (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996):

• τον έλεγχο και επιθεώρηση όλων των αγοραζόμενων στοιχείων και 

υλικών

• τον εργαστηριακό έλεγχο αποδοχής

• όλες τις διαδικασίες μέτρησης και τις εργαστηριακές δοκιμές

• την επιθεώρηση

• τον έλεγχο και τις δοκιμές

• το προσωπικό ελέγχων και δοκιμών

• τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας όλων των στοιχείων της 
παραγωγικής λειτουργίας πριν τον έλεγχο ή την επιθεώρηση

• τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα υλικά για την εκτέλεση του ελέγχου 
και της επιθεώρησης

• τις επιθεωρήσεις ποιότητας

• τα απαιτούμενα εξωτερικά μέσα υποστήριξης του συστήματος
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• τη συντήρηση, ρύθμιση και εξακρίβωση του εξοπλισμού ελέγχου, 
δοκιμών και παροχής πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα

• τον επαναπροσδιορισμό και επανεξέταση της χρησιμοποιούμενης 
τεχνολογίας και των πρακτικών πακεταρίσματος και αποστολής

• τον ποιοτικό έλεγχο

Από την άλλη μεριά, το κόστος λόγω ελαττωματικών ή το κόστος αποτυχίας 
ελέγχου προκαλείται από την χρήση υλικών και την παραγωγή προϊόντων που δεν 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και αποτελείται από (Τσιότρας, 
2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996):

• το κόστος των εσωτερικών αστοχιών ή εσωτερικό κόστος
ελαττωματικών

• το κόστος των εξωτερικών αστοχιών ή εξωτερικό κόστος
ελαττωματικών

Το κόστος των εσωτερικών αστοχιών ή εσωτερικό κόστος ελαττωματικών, 
είναι το κόστος που προκύπτει από τη μη ικανοποιητική ποιότητα στο εσωτερικό της 
επιχείρησης, δηλαδή, το κόστος από τα ελαττωματικά προϊόντα και υλικά, από τις 
επανεκατεργασίες και από τις καθυστερήσεις της παραγωγής, και περιλαμβάνει 
(Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996):

• τα ελαττωματικά προϊόντα

• τις επανακατεργασίες

• τις προμήθειες υλικών

• τον χρόνο καθυστερήσεων για διορθωτικές ενέργειες σε προβλήματα 
που σχετίζονται με την ποιότητα

• τη συντήρηση και έλεγχο σχετικού εξοπλισμού

• τους επαναληπτικούς ελέγχους και τις δοκιμές

• την εξουδετέρωση των αιτιών κακής ποιότητας

• τη συντήρηση

• την απώλεια παραγωγικής δυναμικότητας

Το κόστος των εξωτερικών αστοχιών ή εξωτερικό κόστος ελαττωματικών είναι 
το κόστος που προκύπτει από τη μη ικανοποιητική ποιότητα στο εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή, το κόστος από τη χαμηλή απόδοση των 

προϊόντων τη χαμηλή αξιοπιστία, τις επιστροφές και τα παράπονα των πελατών, και 
περιλαμβάνει (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996):
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• τα παράπονα εντός των πλαισίων εγγύησης

• τα παράπονα εκτός των πλαισίων εγγύησης
• τη συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη του προϊόντος

• την ευθύνη του προϊόντος και τις συνέπειες από την πρόκληση ζημιών

• την ανάκληση του προϊόντος

• την ανεπαρκής διαθεσιμότητα προϊόντων

• τις αντικαταστάσεις των ελαττωματικών

• τις νομικές συνέπειες και το κόστος

• τις συνέπειες από την ανεπαρκή ασφάλεια προϊόντων

• απώλεια αξιοπιστίας των προϊόντων της επιχείρησης
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Εικόνα 6: Διάρθρωση του άμεσου κόστους ποιότητας (Γυμνόπουλος, 2002)

Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος απώλειας πελατών λόγω κακής ποιότητας 
προϊόντων είναι πολύ υψηλό και δύσκολο να μετρηθεί, καθώς έχει υπολογιστεί πως 
ένας ευχαριστημένος πελάτης φέρνει στην επιχείρηση άλλους 8 νέους πελάτες, ενώ 
ένας δυσαρεστημένος πελάτης διώχνει απ την επιχείρηση άλλους 22 πελάτες 
(Τσιότρας, 2002). Είναι λοιπόν εμφανές, πως η κακή ποιότητα κοστίζει πολύ 

περισσότερο από την επένδυση που απαιτείται προκειμένου η επιχείρηση να 

συμμορφωθεί με τις ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος που παράγει.
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως η ποιότητα σε μία επιχείρηση είναι 
δωρεάν. Αυτό γιατί όσο μία επιχείρηση συμμορφώνεται με τις ποιοτικές 
προδιαγραφές του προϊόντος που παράγει, τόσο περισσότερο μειώνεται και το 
κόστος ποιότητας καθώς μειώνεται και το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων 
που παράγονται μέσα στην επιχείρηση.

Εικόνα 7: Μείωση του κόστους λόγω βελτίωσης της ποιότητας (Γυμνόπουλος, 2002)

Μια έρευνα του Grant Thorton αποκάλυψε ότι, παρότι το 83% των 
επιχειρήσεων πίστευαν πως η ποιότητα είναι η πρώτη προτεραιότητα για την 
εταιρεία, λιγότερο από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων είχαν υπολογίσει το οικονομικό 
κόστος που σχετίζεται με την ποιότητα. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω 
παραδείγματα (Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996).

• Η American Motors ξόδεψε $3 εκατ. για να διορθώσει συστήματα 
ελέγχου καυσαερίου στην ετήσια παραγωγή αυτοκινήτων του 1976 και 
$40,000 σε ταχυδρομικά έξοδα για να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των 
οχημάτων

• Η Firestone ξόδεψε $135 εκατ. για να αντικαταστήσει 7,5 εκατ. 
ελαττωματικά λάστιχα

• Το 1994 η Intel παρήγαγε ένα chip για Η/Υ το οποίο αργότερα 

βρέθηκε να έχει προβλήματα. Αρχικά αποφάσισε να μην κάνει τίποτα, 
κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πολλά
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παράπονα από τους πελάτες τις, να χάσει την αξιοπιστία της και 
ταυτόχρονα πολλούς πελάτες της αλλά και εν δυνάμει πελάτες, αφού 
πλέον δεν απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης των 
καταναλωτών.

1.2. Ιστορική Ανασκόπηση

Οι πηγές της ποιότητας εντοπίζονται στα πρώιμα στάδια της ανθρώπινης 
ιστορίας, από την οργάνωση σε ομάδες-χωριά μέχρι τη δημιουργία εμπορικών 
κέντρων και την ανάπτυξη εμπορίου. Αν και οι πρώτες εγγυήσεις ήταν προφορικές, 
ωστόσο γρήγορα μετατράπηκαν σε γραπτές και λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου 
δημιουργήθηκαν και διαφόρων ειδών εγγυήσεις. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν και 
σφραγίδες για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων. Σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία των προτύπων έπαιξε και η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των 
ανθρώπων, κάτι που ευνόησε την ανταλλαγή πληροφοριών (Juran, 1995).

Γενικότερα, η ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας των υλικών και της 
πιστοποίησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με διάφορα 
πρότυπα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά στις μέρες μας αν και σπάνια είχε την προσοχή της ηγεσίας (Juran, 1995, 
Βαρουφάκης, 1996).

Ακόμη και από τα προϊστορικά χρόνια υπήρχαν νόμοι οι οποίοι επέβαλαν, με 
τον τρόπο τους διάφορα ποιοτικά πρότυπα, αλλά και ποινές σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν διάφοροι νόμοι του h^mourabi (1792-1750 π.Χ.), βασιλιά της αρχαίας 
Βαβυλώνας, οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων την κατασκευή κατοικιών 
(Βαρουφάκης, 1996).

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν αυστηρά ποιοτικά πρότυπα και σκληρές ποινές 
για αυτούς που παρέκκλιναν από αυτά. Τα πρότυπα κάλυπταν όλο το φάσμα των 
τότε παραγόμενων προϊόντων, καθώς η παραγόμενη ποιότητα, ο έλεγχος και η 
προστασία του καταναλωτή αποτελούσαν ύψιστη φροντίδα και ευθύνη της τότε 
Αθηναϊκής Πολιτείας και πραγματοποιούνταν από έναν καλά οργανωμένο και 
αυστηρό κρατικό μηχανισμό (Βαρουφάκης, 1996).

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ποιότητας γινόταν υπό την εποπτεία 
επίσημων ελεγκτών, με αυστηρά κριτήρια και μετά από διάφορες δοκιμές και
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σύγκριση των αποτελεσμάτων με διάφορα πρότυπα ποιότητας. Εφόσον το προϊόν 
είχε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, έπαιρνε και το ανάλογο πιστοποιητικό ποιότητας. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ορίζονταν αυστηρές ποινές (Βαρουφάκης, 1996).

Ειδικότερα στο χώρο των κατασκευών στην αρχαία Ελλάδα γινόταν συχνός 
έλεγχος των υλικών αλλά και του τρόπου κατασκευής των κτιρίων. Ιδιαίτερη προσοχή 
δινόταν στον ποιοτικό σχεδίασμά και στη χρήση υψηλής ποιότητας υλικών. Ο 
ποιοτικός έλεγχος γινόταν με χρήση κατάλληλων εργαλείων σε όλες τις φάσεις 
κατασκευής ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι παρεκκλίσεις και τα ποιοτικά 
σφάλματα. Μεγάλη βαρύτητα δινόταν στην εκπαίδευση των αρμοδίων η οποία ήταν 
αναγκαία και συνεχής (Juran, 1995).

Επομένως, είναι προφανές, πως στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η προώθηση 
και στήριξη του ελέγχου, της τυποποίησης και της πιστοποίησης των προϊόντων 
μέσα από διάφορες οδηγίες και νόμους, με γνώμονα πάντα την προστασία του 
καταναλωτή και της πολιτείας. Έτσι δικαιολογείται και η τεχνολογική ανάπτυξη της 
αρχαίας Ελλάδας, καθώς δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς την εφαρμογή κάποιου τύπου 
συστημάτων ποιότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προτύπων αποτελούν η 
στήλη της Ελευσίνας, μια μαρμάρινη στήλη που βρέθηκε το 1970 στην αρχαία Αγορά 
και οι Νόμοι της Θάσου σχετικά με το κρασί (Βαρουφάκης, 1996).

Παρόμοια αντιμετώπιση της ποιότητας με τους αρχαίους Έλληνες, είχαν και οι 
Ρωμαίοι. Για αυτούς, σημαντικό ρόλο έπαιξε η τυποποίηση, ειδικότερα στη 
χωροταξία και στο χώρο των κατασκευών και στην παραγωγή δομικών υλικών. Έτσι 
κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μεγάλα έργα σε όλη την έκταση της 
αυτοκρατορίας τους και γενικότερα να ευνοήσουν την ανάπτυξη στην περιοχή τους. 
Η χρήση των οργάνων ήταν εκτενής ώστε η παραγόμενη ποιότητα να είναι υψηλού 
επιπέδου, κάτι στο οποίο βοήθησε και η μαζική παραγωγή διαφόρων προϊόντων και 
ιδιαίτερα δομικών υλικών. Προκειμένου, να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο 
ποιότητας δημιούργησαν και διάφορα ποιοτικά πρότυπα τα οποία απαιτούσαν και 
την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού που ήταν υπεύθυνου για την τήρησή τους 
(Juran, 1995).

Πέρα από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, πολλοί άλλοι λαοί δημιούργησαν 
και χρησιμοποίησαν ποιοτικά πρότυπα στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων, όπως 
οι Ινδοί, οι Γερμανοί, οι Τσέχοι, οι Βενετοί, οι Ρώσοι, οι Γάλλοι και άλλοι πολλοί. Σε 
όλες τις περιπτώσεις έχουν βρεθεί έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν την ύπαρξη των 

προτύπων ποιότητας αλλά και την επιβολή ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις τους (Juran, 1995).

Στην προώθηση της ποιότητας και στον ποιοτικό έλεγχο κατά την αρχαιότητα 
βοήθησε η δημιουργία των συνδικάτων μέσα στις μικρές κοινωνίες. Τα συνδικάτα τα
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οποία δημιουργήθηκαν, είχαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της ποιότητας και 
εγκαθίδρυσαν λεπτομερείς προδιαγραφές για υλικά, πρώτες ύλες και παραγωγικές 
διαδικασίες (Juran, 1995). Ταυτόχρονα, έγινε και η χρήση σφραγίδων ποιότητας και 

σημάτων τα οποία χρησιμοποιούνταν για

• αναγνώριση παραγωγού

• παροχή ανιχνευσιμότητας

• παροχή πληροφοριών για το προϊόν

• παροχή διασφάλισης ποιότητας

Πριν την βιομηχανική επανάσταση, υπεύθυνες για την παραγωγή και για την 
όποια μορφή ποιοτικού ελέγχου, ήταν διάφορες ανεξάρτητες ομάδες τεχνιτών με 
κύριο χαρακτηριστικό τους την δεξιοτεχνία (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002). Η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους γινόταν μέσα από εκπαίδευση για παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και από τη συγκέντρωση εμπειρίας λόγω της συνεχής 
ενασχόλησης με την παραγωγική διαδικασία (Juran, 1995).

Με την είσοδο του 20ου αιώνα, υπήρξε μία μορφή ποιοτικής επανάστασης, 
αρχικά κυρίως στην Ιαπωνία και αργότερα και στον υπόλοιπο κόσμο (Juran, 1995). 

Έτσι, άρχισε η ομαδοποίηση των τεχνιτών σε εργοδηγούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι 
για την ποιότητα των προϊόντων (Τσιότρας, 2002).

Με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, η δημιουργία βιομηχανικών 
συγκροτημάτων με μεγάλο αριθμό ομάδων παραγωγής, υπεύθυνοι για τον έλεγχο 
των οποίων ήταν οι επιθεωρητές παραγωγής (Τσιότρας, 2002). Η ύπαρξη των 

επιθεωρητών και η έννοια της επιθεώρησης προέρχεται από την αρχαιότητα και 
χρησιμοποιούνταν για διασφάλιση της ποιότητας (Juran, 1995).

Η τεχνολογική πρόοδος έκανε αδύνατο τον έλεγχο από τους εργοδηγούς και 
έτσι δημιουργήθηκε το σώμα των εργοδηγών επιθεώρησης. Η πρωταρχική μορφή 
της επιθεώρησης δεν ήταν τίποτε άλλο από την απλή σύγκριση των παραγόμενων 
προϊόντων με τις δεδομένες πρωτογενείς μορφές προδιαγραφών (Τσιότρας, 2002). 
Αρχικά κάθε εργοστάσιο είχε το δικό του σύστημα επιθεώρησης της ποιότητας των 
προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με άλλα 
προϊόντα και ταυτόχρονα να δημιουργούνται προβλήματα στους προμηθευτές.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε εμφανής η αδυναμία των 

βιομηχανιών να ελέγξουν την ποιότητα. Έτσι, εμφανίζεται γύρω στα 1950, η πρώτη 
μορφή ποιοτικού ελέγχου, που ήταν το πρώτο ουσιαστικά οργανωμένο σύστημα 
ποιότητας. Οι κυβερνήσεις άρχισαν να ασχολούνται με την ποιότητα και είχαν ως 
στόχο την ασφάλεια, την υγεία των καταναλωτών, την υπεράσπιση και βελτίωση της
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οικονομίας του κράτους και την προστασία των πολιτών από την εξαπάτηση 
(Τσιότρας, 2002, Juran, 1995).

Με τον όρο ποιοτικό έλεγχο εννοούμε το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών 
διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει 
συγκεκριμένων προδιαγραφών (Τσιότρας, 2002). Γενικότερα, η διαδικασία του 
ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνει (Juran, 1995):

• την αξιολόγηση της πραγματικά παραγόμενης ποιότητας

• σύγκριση της πραγματικά παραγόμενης ποιότητας με την 
επιδιωκόμενη ποιότητα

• τη λήψη διορθωτικών κινήσεων αν η πραγματική ποιότητα δεν 
εναρμονίζεται με το στόχο

Η αδυναμία του ποιοτικού ελέγχου όμως έγκειται στο γεγονός ότι εντοπίζει 
ελαττώματα κατασκευής μετά την κατασκευή του προϊόντος, όπου η επανόρθωση 
είναι δύσκολη. Αυτό οδήγησε στην εγκαθίδρυση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας, τα οποία εξασφάλιζαν ότι η παραγωγή είναι ποιοτική και ότι ο πελάτης θα 
παραλάβει ακριβώς το προϊόν που προδιαγράφεται. Επομένως, διασφάλιση 
ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και 
διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία 
θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Πρωτοπόρος στον τομέα της διασφάλισης της 
ποιότητας ήταν ο στρατιωτικός και αργότερα ο διαστημικός τομέας (Τσιότρας, 2002).

Προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας, το 1987 ο διεθνής 
οργανισμός I.S.O. εξέδωσε τα σχετικά πρότυπα της σειράς I.S.O. 9000, τα οποία 
είναι διεθνή και κοινά αποδεκτά (Juran, 1995), και τα οποία το 2000 αναβαθμίστηκαν, 
δημιουργώντας τη βελτιωμένη έκδοση των προτύπων I.S.O. 9000:2000 (Τσιότρας, 
2002). Παράλληλα στις Η.Π.Α., θεσπίζεται και το Malcolm Balridge National Quality 
Award, ένα βραβείο το οποίο απονέμεται σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιδείξει 
επιχειρηματική αριστεία με βάση την ποιότητα, και το οποίο ανάγει την ποιότητα σε 
αντικείμενο ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις (Γυμνόπουλος, 2002), 
προωθώντας την ακόμη περισσότερο.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν, είναι φανερό ότι κανένα από τα συστήματα δεν 
υπόσχεται μείωση του κόστους, πλήρη αξιοποίηση και ανάπτυξη του διαθέσιμου 
προσωπικού, εφαρμογή καινοτομιών, συνεχή βελτίωση και πλήρη συμμετοχή στην 
προσπάθεια όλων των επιπέδων των εργαζομένων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και 

το βασικό κορμό της έννοιας του συστήματος της διοίκησης ολικής ποιότητας. Με 
λίγα λόγια, διοίκηση ολικής ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και
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μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του 
πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) 
του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος (Τσιότρας, 2002).

Ολοκληρώνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε 
ως ο αιώνας της παραγωγικότητας, ο 21ος θα είναι ο αιώνας της ποιότητας. Αυτό 
γιατί με εξαίρεση την Ιαπωνία, η έμφαση στην ποιότητα άρχισε να εμφανίζεται προς 

τα τέλη του 20ου αιώνα. Έτσι, προκειμένου η ανάπτυξη της ποιότητας να καλύψει όλο 
το φάσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης θα χρειαστεί αρκετές δεκαετίες, και κατά 
εκτίμηση όλος ο 21ος αιώνας (Juran, 1995). Τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν προς 
αυτή την ποιοτική επανάσταση είναι (Juran, 1995):

• μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ακρίβεια των προϊόντων

• απειλές στην ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία αλλά και στο περιβάλλον

• κυβερνητικοί κανονισμοί ποιότητας

• η ανάπτυξη του καταναλωτισμού

• η αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού με βάση την ποιότητα

Γενικότερα, τα επίπεδα εξέλιξης των τεχνικών που υιοθετήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν στην προσπάθεια ελέγχου της παραγόμενης ποιότητας των 
προϊόντων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, παρουσιάζονται στο σχήμα 
της εικόνας 8 (Τσιότρας, 2002).

Εικόνα 8: Τα επίπεδα εξέλιξης προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας (Τσιότρας, 2002)
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1.3. Διασφάλιση Ποιότητας

1.3.1 Γενικά
Η διασφάλιση ποιότητας εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 

από την ανάγκη καλύτερων τεχνικών ελέγχου σε πολύπλοκα και υψηλής τεχνολογίας 
αμυντικά συστήματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε στο σχεδίασμά μονάδων 
πυρηνικής ενέργειας, της οποίας η χρήση ήταν για ειρηνικούς σκοπούς. Αργότερα και 
λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης στη βιομηχανία, η διασφάλιση της ποιότητας έκανε 
την εμφάνισή της και στο βιομηχανικό κλάδο, για να καταλήξει σήμερα στη χρήση 
διεθνών προτύπων όπως το I.S.O. 9000 και το ΕΝ 29000 (Γυμνόπουλος, 2002).

Σήμερα, η πλειοψηφία των πελατών των επιχειρήσεων δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στην ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας παρεχόμενης υπηρεσίας παρά στην 
τιμή που καλούνται να πληρώσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία. Η ποιότητα όμως 
των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης εξαρτάται καθοριστικά από τη 
δημιουργία και την εφαρμογή ενός ορθολογικού συστήματος διοίκησης - διαχείρισης 
της παραγωγικής διαδικασίας. Ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να εκφράσει τις αρχές της 
διασφάλισης της ποιότητας και στη συνέχεια να λειτουργήσει έτσι ώστε να ανοίξει το 
δρόμο προς την ολική ποιότητα (Τσιότρας, 2002).

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των 
προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες 
προδιαγραφές (I.S.O. 8402) (Τσιότρας, 2002). Με άλλα λόγια, διασφάλιση ποιότητας 
είναι το σύνολο των ενεργειών για (Γυμνόπουλος, 2002):

• διοίκηση της ποιότητας, που είναι το μέρος των καθηκόντων της 
διοίκησης για τον ορισμό και την πραγματοποίηση της πολιτικής 
ποιότητας

• σχεδίασμά της ποιότητας, που είναι ο ορισμός των χαρακτηριστικών 
της ποιότητας τόσο του προϊόντος όσο και των διαδικασιών

• μέσα της ποιότητας, που είναι οι ενέργειες πρόληψης, επιτήρησης και 
επιδιόρθωσης για εκπλήρωση των απαιτήσεων της ποιότητας

• έλεγχο της ποιότητας, που είναι κάθε ενέργεια που έχει σαν στόχο τον 
έλεγχο για την πλήρη εκπλήρωση των απαιτήσεων της ποιότητας

Επιπρόσθετα, σύστημα διασφάλισης ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, 
τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της 
διασφάλισης ποιότητας (Τσιότρας, 2002).
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Προκειμένου, να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις των πελατών αλλά και οι 
προδιαγραφές στην παραγωγή ενός προϊόντος, κάτι που σημαίνει πως ουσιώδεις 
προϋποθέσεις του συστήματος ποιότητας είναι η εκπαίδευση και η έρευνα (Τσιότρας,

2002).

Η διασφάλιση ποιότητας έχει πολλά κοινά με τον ποιοτικό έλεγχο, αφού 
ανατροφοδότηση γίνεται από όλους, όπως η αξιολόγηση και ο έλεγχος του επιπέδου 
της ποιότητας σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς και η λήψη 
διορθωτικών κινήσεων, εάν αυτές απαιτούνται. Η διαφορά τους είναι ο αρχικός τους 
σκοπός, καθώς ο ποιοτικός έλεγχος έχει ως σκοπό να υπηρετήσει και να βοηθήσει 
τους υπεύθυνους των λειτουργιών, ενώ η διασφάλιση της ποιότητας έχει ως σκοπό 
να βοηθήσει και αυτούς που δεν έχουν την ευθύνη της ποιότητας (Juran, 1995).

Γενικότερα, η διασφάλιση ποιότητας είναι ευθύνη του διευθύνοντα συμβούλου 
μιας επιχείρησης και δεν μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους ή 
αντιπροσώπους. Αποτελεί μία φιλοσοφία ολικής ενοποίησης των στοιχείων και 
διαδικασιών της επιχείρησης για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος 
(Τσιότρας, 2002).

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας, 
αξίζει να αναφερθεί τι είναι και τι όχι. Έτσι, η διασφάλιση ποιότητας δεν είναι 
(Τσιότρας, 2002):

• έλεγχος ποιότητας ή επιθεώρηση

• δραστηριότητα υπερβολικού ελέγχου

• υπεύθυνη για μηχανολογικές αποφάσεις

• παραγωγός μαζικών ποσοτήτων χαρτιού ή δαίμονας γραφειοκρατίας

• περιοχή δημιουργίας υψηλού κόστους

• πανάκεια για όλα τα προβλήματα

Από την άλλη μεριά, αυτά που πραγματικά χαρακτηρίζουν ένα σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας είναι (Τσιότρας, 2002):

• αποδίδει ικανοποιητικά τις οποιεσδήποτε επενδύσεις έγιναν σ’ αυτό

• αποτελεί επικουρικό παράγοντα της παραγωγικότητας

• είναι το καλύτερο μέσο για να φτιαχτεί κάτι σωστά την πρώτη φορά

• είναι μια πολύ υγιής μορφή διοίκησης

• είναι υπευθυνότητα για όλους
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Πρέπει όμως να τονιστεί πως η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος δεν 
σχετίζεται ούτε υπόσχεται βελτίωση της ποιότητας. Το ουσιαστικό κέρδος για μία 
επιχείρηση είναι η σταθερότητα της ποιότητας και η αξιοπιστία των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών της, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους 
εσωτερικούς της πελάτες (Τσιότρας, 2002).

1.3.2 Τα εμπόδια για την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας
Προκειμένου μία επιχείρηση να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας θα 

συναντήσει και ορισμένα εμπόδια. Αυτά οφείλονται κυρίως στην έλλειψη παιδείας 
ποιότητας και γίνονται αισθητά από τη διατύπωση απόψεων, όπως ότι «είναι μόδα 
και θα περάσει», ή ότι είναι ένα επιπλέον κόστος και όχι αποδοτική επένδυση.

Τα εμπόδια, συνοπτικά, αφορούν κυρίως ζητήματα όπως διοίκηση και 
οργάνωση, την ιεραρχική δομή της επιχείρησης, τους απαιτούμενους ελέγχους, τους 
προμηθευτές, τα κίνητρα που θα δοθούν στους εργαζομένους, τη γραφειοκρατία, τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό και γενικότερα την τεχνολογία. Επίσης, εμπόδια υπάρχουν 
και από ψυχολογικούς παράγοντες όπως η αντίσταση στην αλλαγή και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις.
Γενικότερα, τα περισσότερα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει μία εταιρεία 

στην εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας οφείλονται στη λάθος 
νοοτροπία της διοίκησης πάνω στο ζήτημα, η οποία περνάει και στους υπαλλήλους 
της επιχείρησης (Γυμνόπουλος, 2002).

1.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διασφάλισης ποιότητας
Η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε μία επιχείρηση έχει 

τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει, αν όχι το βασικότερο, είναι η δημιουργία ικανοποιημένων πελατών, 
τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών. Επιπλέον, προσφέρει ένα ισχυρό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση καθώς βελτιώνει τη φήμη και την 
αξιοπιστία της και μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας τα κέρδη της (Τσιότρας, 
2002, Γυμνόπουλος, 2002).

Επίσης, μειώνονται τα ελαττωματικά προϊόντα, αφού αρχικά σταθεροποιείται 
και στη συνέχεια βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
Επιπρόσθετα, ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι και απλοποιούνται και 
διευκολύνονται οι σχέσεις με τους προμηθευτές (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002).
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Όσον αφορά το προσωπικό, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας επιβάλλει 
την επιμόρφωση και εκπαίδευση του, αλλά και την ενασχόλησή του με τα θέματα 
ποιότητας με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι σχέσεις των εργαζομένων με τη 
διοίκηση και να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους. Επιπλέον, υπάρχει βελτίωση της 
εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασία καθώς καθορίζονται ξεκάθαρα οι ευθύνες 
όλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει και καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών (Τσιότρας, 

2002, Γυμνόπουλος, 2002).
Τέλος, η διοίκηση έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με θέματα τεχνολογίας και 

έρευνας, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης, κάτι που 
αποτελεί βασικό συστατικό της ανάπτυξης ενός συστήματος Δ.Ο.Π. (Τσιότρας, 2002, 
Γυμνόπουλος, 2002). Όλα τα παραπάνω, όπως είναι αναμενόμενο συμβάλουν και στην 
αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης και επομένως των κερδών της, 
ενισχύοντας τη βιωσιμότητά της.

Από την άλλη μεριά, η διασφάλιση της ποιότητας παρουσιάζει και μερικά 
μειονεκτήματα, όπως είναι οι επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης των 
εργαζομένων αλλά και σε ανθρωποώρες για την απαιτούμενη προετοιμασία. Επίσης, 
δημιουργείται υπερβολική γραφειοκρατία (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002) με όλες 

τις συνέπειες, όπως δυσκολίες στη μορφοποίηση των γραπτών διαδικασιών.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν αντιδράσεις των στελεχών και των εργαζομένων 

στις απότομες αλλαγές, καθώς είναι δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία τους με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται πανικός και απογοήτευση όταν κατά την προεργασία 

ανακαλύπτονται μεγάλα προβλήματα στην επιχείρηση.
Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα όμως είναι ότι δεν υπάρχει εγγύηση 

για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών (Τσιότρας, 2002), το 
οποίο αποτελεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας.

1.4. Πιστοποίηση και πρότυπα της σειράς I.S.O. 9000

1.4.1 Η σημασία και η έννοια της πιστοποίησης ενός συστήματος 
ποιότητας

Αρχικά, πριν γίνει οποιαδήποτε ανάλυση και παρουσίαση των προτύπων, 

πρέπει να σημειωθεί ποια είναι η έννοια του όρου πιστοποίηση ενός συστήματος 
ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO. Πιστοποίηση ενός συστήματος
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ποιότητας, δεν σημαίνει απαραίτητα πως το παραγόμενο προϊόν είναι υψηλής 
ποιότητας και γενικότερα δεν αναφέρεται στο επίπεδο ποιότητας του παραγόμενου 
προϊόντος. Αντίθετα, σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί και παράγει σε μία σταθερή 
ποιότητα και πως παράγει το προϊόν σωστά με την πρώτη φορά, χωρίς απαραίτητα 
να σημαίνει βελτίωση της ποιότητας (Τσιότρας, 2002).

Από την άλλη μεριά, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα, με τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις που θα αναφερθούν παρακάτω, η εταιρεία να καταφέρει να παράγει 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και γενικότερα να δώσει έμφαση στην ποιότητα σε όλες 
τις διαδικασίες και λειτουργίες της.

Γενικά, η πιστοποίηση έχει ως στόχο να τυποποιήσει τις λεπτομέρειες της 

διαχείρισης ποιότητας από τις εταιρείες, ώστε το προϊόν που παράγεται να καλύπτει 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, με απώτερο σκοπό την ικανοποίησή 
τους (Singapore Accreditation Council, 2004).

1.4.2 Λόγοι πιστοποίησης ενός συστήματος ποιότητας
Οι λόγοι πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας μιας επιχείρησης είναι 

διάφοροι και οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στο να επιδιώξει να 
πιστοποιηθεί είναι πολλοί. Μερικοί από αυτούς παρουσιάζονται παρακάτω (Τσιότρας,
2002):

• το απαιτεί ο πελάτης, κυρίως γιατί ο ίδιος έχει ήδη πιστοποιηθεί με 
κάποιο πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000 και απειλεί ότι σε 
περίπτωση που η εταιρεία δεν πιστοποιηθεί, θα διακόψει την όποια 
μορφή συνεργασίας μεταξύ τους.

• η εταιρεία θέλει να το χρησιμοποιήσει σε διαφημιστική εκστρατεία ή 
γενικότερα για λόγους μάρκετινγκ, θέλοντας να τονίσει ότι το προϊόν 
που παράγει είναι υψηλής ποιότητας, εκμεταλλευόμενη και την άγνοια 
του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την έννοια της πιστοποίησης με 
ISO.

• η εταιρεία θέλει να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό της προς την 
κατεύθυνση της ποιότητας, κυρίως όταν έχει σαν στόχο να 
χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση για να εμβαθύνει περισσότερο σε 
θέματα ποιότητας και ιδιαίτερα να προχωρήσει και να εφαρμόσει τη 
φιλοσοφία και τα εργαλεία της ολικής ποιότητας. Γενικά, η 
πιστοποίηση αποτελεί ένα τμήμα της βάσης και ένα οδηγό προς την 
ολική ποιότητα.
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• η εταιρεία θέλει το πιστοποιητικό επειδή το απέκτησαν οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές της και δεν θέλει να υστερεί από αυτούς, καθώς η 
διασφάλιση ποιότητας και γενικότερα η ποιότητα αποτελεί, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

• η εταιρεία επιζητά την αναγνώριση του συστήματος παραγωγής της 
ότι είναι αξιόπιστο και μπορεί να παράγει με σταθερή ποιότητα.

1.4.3 Οδηγός για την πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας
Προκειμένου μία επιχείρηση να λάβει πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας 

που εφαρμόζει, οφείλει να ακολουθήσει μια σειρά από βήματα ώστε να το πετύχει. 
Αυτά είναι (Τσιότρας, 1996, 2002,Vonderembse & White, 1996, www.iso.ch):

• απόφαση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της 
επιχείρησης, η οποία είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την 
επιτυχία οποιουδήποτε στόχου σε μία επιχείρηση.

• επιλογή και εκπαίδευση του εκπροσώπου της διοίκησης και της 
συντονιστικής ομάδας (επιτροπής), οι οποίοι θα αποτελέσουν την 

υποδομή του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης.

• εφαρμογή εσωτερικών ανασκοπήσεων (επιθεωρήσεων) 
ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του συστήματος 
και να ελέγχεται η πρόοδός του.

• προσπάθειες τεκμηρίωσης, ώστε να γίνει δυνατή η αναγνώριση 
όλων των περιοχών που χρειάζονται βελτιώσεις ή τεκμηρίωση.

• επιλογή του φορέα πιστοποίησης, η οποία δεν πρέπει να 

παραλείπει τα παρακάτω κριτήρια:
ο τη διεθνής αναγνώριση και αξιοπιστία
ο τη πιστοποίηση σύμφωνα με τα υπάρχοντα για τους φορείς 

ειδικά πρότυπα
ο την εμπειρία
ο τα προσόντα και τις ικανότητες των στελεχών
ο την τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής

• αρχική σύνταξη εγχειριδίου, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται:

ο η οργανωτική δομή της επιχείρησης

ο η πολιτική και οι αρχές αναφορικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας
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ο οι προδιαγραφές των πρώτων υλών, ημιέτοιμων και έτοιμων 
προϊόντων

ο οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες, τα καθήκοντα και οι εργασιακές 
σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων

• τεκμηρίωση και εφαρμογή των διαδικασιών, ώστε να ελέγχονται 

διάφοροι δείκτες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος όπως:
ο οι τάσεις που επικρατούν στην ποιότητα του προϊόντος
ο οι πληροφορίες από τους πελάτες
ο η υπάρχουσα κατάσταση των εργασιών που σχετίζονται άμεσα 

με την ποιότητα
ο άλλες πληροφορίες σχετικές με την επιχείρηση

• αρχική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν 

ελλείψεις και αδυναμίες που δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα.

• τελική αξιολόγηση, όπου αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου

• πιστοποίηση, οπότε και η επιχείρηση λαμβάνει το σχετικό 
πιστοποιητικό.

1.4.4 Διαδικασία πιστοποίησης ενός συστήματος ποιότητας
Προκειμένου μία εταιρεία να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό του συστήματος 

διασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία η οποία 
αποτελείται από 8 επί μέρους βήματα. Συνοπτικά τα βήματα αυτά είναι τα εξής 
(Γυμνόπουλος, 2002):

1. αίτηση στον φορέα πιστοποίησης.
2. αρχικές συνομιλίες - ανταλλαγή πληροφοριών.
3. προπαρασκευαστικές συναντήσεις.
4. προκαταρκτικές επιθεωρήσεις αξιολόγησης.
5. οργάνωση και πρόγραμμα επιθεωρήσεων αξιολόγησης.
6. επιθεωρήσεις αξιολόγησης.
7. επιθεωρήσεις επιτήρησης.
8. ειδικές επιθεωρήσεις.

Ακολουθώντας επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία μια επιχείρηση μπορεί να 
πιστοποιηθεί για το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει.
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1.4.5 Επιλογή του κατάλληλου προτύπου
Η επιλογή του κατάλληλου προτύπου για μία επιχείρηση είναι ένα πάρα πολύ 

σημαντικό θέμα αλλά όχι και πολύ εύκολο. Αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια άμεση 
καθοδήγηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα αξιόλογο βοήθημα στην 
επιλογή του κατάλληλου προτύπου διασφάλισης ποιότητας από μία επιχείρηση 
αποτελεί το Καναδικό πρότυπο συστημάτων διασφάλισης ποιότητας CSA Ζ2990 - 
86. Σύμφωνα με αυτό, κατά την επιλογή του προτύπου, ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
πρέπει να δίνεται στους παρακάτω παράγοντες (Τσιότρας, 2002):

• στην πολυπλοκότητα διαδικασίας σχεδιασμού

• στην ωριμότητα σχεδιασμού

• στην πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας

• στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας

• στην ασφάλεια

• στα οικονομικά μεγέθη

Οι παραπάνω συντελεστές έχουν διάφορες διαβαθμίσεις και έτσι βοηθούν τις 
επιχειρήσεις στον προσδιορισμό του κατάλληλου προτύπου.

1.4.6 Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000
Η σειρά των προτύπων ISO 9000 έχει ανανεωθεί το Νοέμβριο του 2000 και 

πλέον τα πρότυπα ISO 9002 και ISO 9003 δεν υπάρχουν αλλά έχουν «συγχωνευθεί 
στο πρότυπο ISO 9001. Αναλυτικότερη περιγραφή των νέων προτύπων, της 
φιλοσοφίας τους αλλά και τα οφέλη που προσφέρουν, γίνεται εκτενέστερα στο 2° 
κεφάλαιο της παρούσα εργασίας.

1.5. Μετάβαση από το ISO στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Με την σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων I.S.O. μία εταιρεία 
επιτυγχάνει να έχει τις σωστές διαδικασίες για μία σταθερής ποιότητας παραγωγική 

διαδικασία και επιπλέον με το νέο πρότυπο επιτυγχάνεται μία αρχική «σύνδεση» με
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τα πρότυπα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλέια και το περιβάλλον (Coleman & 
Douglas, 2003).

Προκειμένου μία επιχείρηση να εφαρμόσει Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(Δ.Ο.Π.), τα πρότυπα ISO μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή της κατεύθυνση καθώς 
μπορούν να αποτελέσουν όχημα για την εφαρμογή της. Όμως, βάσει ερευνών, 
(Coleman & Douglas, 2003) μόνο η εφαρμογή των προτύπων ISO δεν μπορεί να 

προσφέρει βελτίωση της παραγόμενης ποιότητας. Αντίθετα, ο συνδυασμός των 
προτύπων ISO με τη Δ.Ο.Π. προσφέρει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό 
είναι και το πρόβλημα αρκετών επιχειρήσεων οι οποίες πιστεύουν πως με την 
εφαρμογή των προτύπων, έχουν λύσει το πρόβλημα της ποιότητας (Coleman & 
Douglas, 2003).

Γενικότερα έχει εκφραστεί η άποψη πως το ISO αποτελεί το πρώτο βήμα 
προς την Δ.Ο.Π. (Zhu & Scheuermann, 1999, Coleman & Douglas, 2003, Gotzamani & 
Tsiotras, 1996,2001,2002). Σύμφωνα όμως με τους κ.κ. Γκοτζαμάνη και Τσιότρα και με 

έρευνες που πραγματοποίησαν, υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με την συμβολή των 
προτύπων ISO στη Δ.Ο.Π.. Αυτές είναι η «αισιόδοξη άποψη» και η «απαισιόδοξη 
άποψη» (Gotzamani & Tsiotras, 1996, 2001,2002).

Σύμφωνα με την «αισιόδοξη άποψη», τα πρότυπα αποτελούν μία καλή αρχή 
για την διοίκηση ολικής ποιότητας καθώς καθιστούν ευκολότερη τη δέσμευση της 
ανώτερης διοίκησης προς αυτήν. Επίσης, μειώνουν το κενό ανάμεσα στην τρέχουσα 
διαχείριση ποιότητας και στην Δ.Ο.Π. για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
(Gotzamani & Tsiotras 2001), αρκεί βέβαια η εφαρμογή τους να είναι συνειδητή και 
συνεχής. Παράλληλα, η επιχείρηση απολαμβάνει και όλα τα οφέλη των προτύπων 
καθώς τα αυτά γίνονται ένα τμήμα της Δ.Ο.Π. (Gotzamani & Tsiotras 2001).

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με την «απαισιόδοξη άποψη», οι επιχειρήσεις 
δίνουν έμφαση στην γρήγορη και εύκολη εφαρμογή των προτύπων χωρίς 
πραγματική δέσμευση και στη ποιότητα. Έτσι αναπτύσσεται ένα στατικό σύστημα 
μέσα στο οποίο δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση και τα πρότυπα δεν μπορούν να 
προσφέρουν και να εγγυηθούν τίποτα το ουσιαστικό (Gotzamani & Tsiotras 2001). 
Αποτέλεσμα της κακής εφαρμογής των προτύπων είναι οι εταιρείες να κάνουν 
ουσιαστικά ένα βήμα πίσω σε ότι αφορά τα ζητήματα ποιότητας, λόγω και της 
απογοήτευσης που ακολουθεί μία αποτυχημένη εφαρμογή με όλα της τα 
προβλήματα (Gotzamani & Tsiotras 2001).

Προκειμένου τα πρότυπα να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την εφαρμογή 
της Δ.Ο.Π., πρέπει η επιχείρηση να καταφέρει να δώσει έναν ξεκάθαρο ορισμό στην 
Δ.Ο.Π. και στις απαιτήσεις της (Coleman & Douglas, 2003). Προς αυτή την κατεύθυνση 
μπορεί να βοηθήσει το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του E.F.Q.M., το οποίο
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προσφέρει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές προς της εφαρμογή της Δ.Ο.Π. σε μία 
εταιρεία, οι οποίες είναι εύκολο και ξεκάθαρο να εφαρμοστούν (Coleman & Douglas, 
2003, Zhu & Scheuermann, 1999).

Γενικότερα, το μοντέλο του E.F.Q.M. «καθορίζει και περιγράφει» τη Δ.Ο.Π. με 
ένα τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και ο 
οποίος τους επιτρέπει να υιοθετήσουν τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται που 
θα τους οδηγήσουν προς την εφαρμογή της. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχει 
ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στις απαιτήσεις των προτύπων και στις απαιτήσεις του 
μοντέλου επιχειρηματικής αρίστείας του E.F.Q.M. (Coleman & Douglas, 2003, Zhu, 
Scheuermann, 1999).

Η αξιοποίηση των προτύπων σαν πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της 
Δ.Ο.Π. δεν είναι τόσο στο περιεχόμενο και στις απαιτήσεις τους αλλά στον τρόπο 
που αυτά εφαρμόζονται από την διοίκηση της επιχείρησης. Κλειδί για την επιτυχή 
εφαρμογή είναι η δέσμευση της διοίκησης στον ποιοτικό προσανατολισμό της 
εταιρείας (Gotzamani & Tsiotras, 2001).

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για το αν τα πρότυπα αποτελούν ή 
μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την μετάβαση στην ολική ποιότητα, 
είναι τα κίνητρα πίσω από την πιστοποίηση με ISO της επιχείρησης. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις όταν ερωτώνται σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν στην 
πιστοποίηση με ISO απαντούν πως ήταν η βελτίωση της ποιότητας και η 
ικανοποίηση των πελατών. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές τα πραγματικά 
κίνητρα πίσω από την πιστοποίηση είναι λόγοι διαφημιστικοί ή πιέσεις από τους 
ανταγωνιστές και τους πελάτες (Gotzamani & Tsiotras, 2001, 2002).

Τα κίνητρα όμως της πιστοποίησης ορίζουν και την ουσία της αλλά και τη 
γενικότερη φιλοσοφία της διοίκησης σε θέματα ποιότητας. Επιπλέον, καθορίζουν και 
την αποτελεσματικότητα της καθώς αν οι λόγοι πιστοποίησης είναι διαφημιστικοί ή 
λόγοι πίεσης τότε η εφαρμογή των προτύπων είναι καταδικασμένη να αποτύχει 
(Gotzamani & Tsiotras, 2001,2002).

Οι εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν τα πρότυπα μόνο για λόγους διαφήμισης 
και επειδή είναι εύκολη η εφαρμογή τους, χωρίς να πιστεύουν σε αυτά, θα 
αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας των αλλαγών που θα επιβληθούν από τα 
πρότυπα, καθώς αυτές οι αλλαγές δεν θα υποστηριχτούν όπως πρέπει από τη 
διοίκηση της επιχείρησης (Gotzamani & Tsiotras, 2001, 2002). Επιπλέον, επειδή τα 

πρότυπα δεν παρέχουν αποδείξεις για τα αποτελέσματά τους, μπορεί μια εταιρεία να 
τα εφαρμόζει χωρίς όμως να υπάρχει βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών της ή 
γενικότερα στην προσφερόμενη ποιότητα των προϊόντων της (Gotzamani & Tsiotras 
2002).
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Γενικά, τα πρότυπα ISO προσφέρουν όλα τα οφέλη που έχουν προαναφερθεί 
και, εφόσον μία επιχείρηση έχει σαν στόχο την ολική ποιότητα, μπορούν να 
αποτελόσουν το πρώτο βήμα προς αυτήν. Κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή των 
προτύπων είναι η αποφασιστικότητα της διοίκησης να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
των προτύπων και να αντιμετωπίζει και να εφαρμόζει τα πρότυπα ISO σαν ένα 
τμήμα της Δ.Ο.Π. (Gotzamani & Tsiotras, 2001, 2002).

Ένα πλεονέκτημα που έχει το ISO σε σχέση με την Δ.Ο.Π. είναι το γεγονός 
ότι είναι δομημένο. Έτσι, πολλές κυρίως μικρές εταιρείες, θεωρούν πως τα πρότυπα 
ISO είναι το τέλος της διαδρομής όσον αφορά τα θέματα ποιότητας και για αυτό 
ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν 
(Gotzamani & Tsiotras, 2001,2002).

Από την άλλη μεριά, προκειμένου να υπάρχει μια επιτυχημένη εφαρμογή των 
προτύπων ώστε να αποτελόσουν όχημα προς τη Δ.Ο.Π., πρέπει αυτή να είναι 
στόχος της εταιρείας και να στηριχτεί με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα 
ποιότητας και η ενημέρωσή τους σχετικά με τους στόχους της εταιρείας και τη 
σημασία της δικής τους συμβολής. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδυαστεί με την 
εφαρμογή των προτύπων, του μοντέλου του E.F.Q.M. και στατιστικούς ελέγχους 
ώστε να υπάρχει επιτυχία (Gotzamani & Tsiotras, 2001,2002).

Επιπλέον, πρέπει να εμπεδωθεί από τις διοικήσεις πως τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των προτύπων αλλά και της Δ.Ο.Π. ειδικότερα, φαίνονται μακροχρόνια 
και πως χρειάζεται η ενίσχυση και η στήριξη της κατάλληλης νοοτροπίας ώστε μία 
επιχείρηση να καρπωθεί τα οφέλη τους (Coleman & Douglas, 2003, Zhu & Scheuermann, 
1999, Gotzamani & Tsiotras, 1996, 2001,2002).

To νέο πρότυπο, όπως αναφέρεται και στο 2° κεφάλαιο, θεωρητικά 
τουλάχιστον, ενισχύει την φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. καθώς στηρίζει στοιχεία που είναι 
πολύ σημαντικά για αυτή όπως η ηγεσία, στοιχεία όπου ήταν μικρότερη η συμβολή 
του παλιότερου προτύπου (www.iso.ch, Στεφανάκης, 2004, Gotzamani & Tsiotras 2001, 
2002). Επίσης, συνεχίζει να ενισχύει περιοχές όπως οι διαδικασίες, οι λειτουργίες και 
οι έλεγχοι, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την γενικότερη απόδοση της 
επιχείρησης, κάτι που υποστηρίζεται και από αντίστοιχες έρευνες (Gotzamani & 
Tsiotras, 2001, 2002). Επειδή όμως τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προτύπων 

φαίνονται μακροπρόθεσμα, πρέπει να γίνουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί η 
πραγματική συμβολή του νέου προτύπου προς την κατεύθυνση της Δ.Ο.Π..

Γενικά, το ISO προωθεί μια κουλτούρα ποιότητας μέσα σε μία επιχείρηση και 
προσφέρει πολλά. Αν όμως μία επιχείρηση θέλει συνειδητά να εφαρμόσει Δ.Ο.Π., 
πρέπει να προσέξει και να δώσει έμφαση σε θέματα που δεν καλύπτονται από τα
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πρότυπα και τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην Δ.Ο.Π.. Τέτοια θέματα είναι η 
προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, η εκπαίδευση και η μέτρηση της ικανοποίησης 
των πελατών (αν και αυτό καλύπτεται ως ένα βαθμό από το νέο πρότυπο), τα οποία 
είναι πολύ σημαντικά για τη Δ.Ο.Π. (Zhu & Scheuermann, 1999, Gotzamani & Tsiotras, 
2001, 2002). Σημαντικό βοήθημα πέρα από το μοντέλο του E.F.Q.M. αποτελούν και τα 
14 σημεία του Deming, τα οποία δείχνουν το δρόμο προς την Δ.Ο.Π. (Zhu & 
Scheuermann, 1999).

1.6. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

1.6.1 Γενικά
Με τον όρο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), περιγράφεται το σύστημα 

διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται μεγιστοποίησης της αξίας της 
προσφερόμενης υπηρεσίας ή του παρεχόμενου προϊόντος, όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή από τον πελάτη, με την πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων (Τσιότρας, 
2002).

Κατά περιόδους έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την Δ.Ο.Π. και οι ειδικοί δεν 
συμφωνούν σε έναν και μόνο ορισμό της. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της, 
σύμφωνα με τον Τσιότρα, είναι (Τσιότρας, 2002): Δ.Ο.Π. είναι η φιλοσοφία και οι 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
πελάτη, με ελαχιστοποίηση του κόστους και ενεργοποιώντας όλους τους 
εργαζομένους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Σκοπός της Δ.Ο.Π. είναι η δημιουργία μια οργανωτικής κουλτούρας όπου όλοι 
οι εργαζόμενοι υιοθετούν την νέα νοοτροπία και τελικά επιτυγχάνουν τη συνεχή 
αύξηση της αξίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εφαρμογή της 
Δ.Ο.Π. είναι δυνατή μόνο όταν όλα τα μέλη μιας επιχείρησης την αποδεχτούν και 
γίνουν εξίσου υπεύθυνα σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η συνολική 
συμμετοχή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή της Δ.Ο.Π. και για αυτό η 
εκπαίδευση και η φιλοσοφία της είναι η ίδια σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας (Τσιότρας, 
2002).

Η Δ.Ο.Π. βασίζεται πάρα πολύ στη συμμετοχή των πελατών και των 

προμηθευτών στην όλη διαδικασία. Η προσπάθεια είναι ομαδική και όλοι αποτελούν 
μέρος της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο η γνώση πρέπει να διαχέεται και να μην 
είναι συγκεντρωμένη μόνο στο επίπεδο της διοίκησης (Τσιότρας, 2002).
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Η επιτυχία ενός συστήματος Δ.Ο.Π. εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
όπως, η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, η συνεργασία και ο συντονισμός των 
διαφόρων υποσυστημάτων της επιχείρησης, το ανοιχτό, ολοκληρωμένο και καλά 
οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα, η δημιουργικότητα και πρωτοβουλία όλων των 
εργαζομένων και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων (Τσιότρας, 2002).

Γενικά, η Δ.Ο.Π. δεν αντιτίθεται στα υπόλοιπα συστήματα ποιότητας αλλά 
είναι το υπερσύνολό τους. Η έννοια της Δ.Ο.Π. περικλείει τη διασφάλιση ποιότητας, 
τον ποιοτικό έλεγχο και την επιθεώρηση και δεν αποκλείει τίποτα από αυτά (Τσιότρας, 
2002).

1.6.2 Τα περιεχόμενα της Δ.Ο.Π.
Αν και οι ειδικοί συχνά διαφωνούν για τον ορισμό της Δ.Ο.Π., ωστόσο 

συμφωνούν στα βασικά συστατικά που την αποτελούν. Αυτά είναι (Vonderembse & 
White, 1996, Τσιότρας, 2004):

• η επικέντρωση στον πελάτη, ώστε η επιχείρηση να κατανοήσει τις 
πραγματικές ανάγκες των πελατών της, εξωτερικών και εσωτερικών.

• όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα, καθώς όλοι είναι συμμέτοχοι 
στην λειτουργία της εταιρείας και στην παραγωγική διαδικασία.

• η ομαδική επίλυση των προβλημάτων, ώστε να μοιράζεται το 
πρόβλημα και να επιλύεται ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά, 
κυρίως μέσω διαλειτουργικών ομάδων.

• η εκπαίδευση των υπαλλήλων, προκειμένου να μάθουν να 

χρησιμοποιούν τα διάφορά στατιστικά εργαλεία της Δ.Ο.Π. και 
ταυτόχρονα να εργάζονται αποτελεσματικά

• η διαχείριση με βάση τα γεγονότα, προκειμένου να ληφθούν 
αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας, και να 
μετρηθούν στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα.

• μία φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης, μέσα από την οποία μια 
επιχείρηση προσπαθεί συνεχώς να γίνει καλύτερη, και ένα από τα 
στοιχεία που βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και ο κύκλος 
του P.D.C.A. (Plan - Do - Check - Act).
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1.6.3 Τα αξιώματα και οι αρχές της Δ.Ο.Π.
Η Δ.Ο.Π. κυρίως βασίζεται στο τρίπτυχο Δέσμευση, Συμμετοχή, 

Επιστημονική Γνώση, όπως φαίνεται και στο σχήμα της εικόνας 9, που αποτελούν 

και τα βασικά αξιώματά της.

Δέσμευση

Γνώση

Εικόνα 9: Το τρίγωνο της Δ.Ο.Π. (Τσιότρας, 2002)

Επιπρόσθετα, από τα αξιώματα αυτά προκύπτουν και οι βασικές αρχές της 
Δ.Ο.Π., οι οποίες είναι (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, Evans & Lindsay, 2002):

• η δέσμευση της ηγεσίας, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή καμία 
αλλαγή, και η οποία πρέπει να παίρνει το βάρος της οποιαδήποτε 
αλλαγής γίνεται στην επιχείρηση προκειμένου να ξεπερνιέται ο φόβος 
της αλλαγής.

• η εφαρμογή σε έκταση, αφού τα θέματα της ποιότητας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από όλα τα τμήματα και ταυτόχρονα πρέπει όλοι να 
προσαρμοστούν στη νέα οργανωτική κουλτούρα που απαιτείται 
προκειμένου να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες αλλαγές.

• η υπευθυνότητα σε βάθος, καθώς όλοι είναι υπεύθυνοι για την 
ποιότητα και για αυτό όλοι πρέπει να μπορούν να πάρουν αποφάσεις.

• η πρόληψη και όχι η θεραπεία, υιοθετώντας τη λογική «σωστά με 

την πρώτη φορά», ώστε η ποιότητα να ενσωματώνεται στις 
διαδικασίες.
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• η συνεχής εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και μεθόδων 
βελτίωσης της ποιότητας, αφού είναι κλειδί για την επιτυχία της 
Δ.Ο.Π. .

• ο έλεγχος της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να ελέγχεται η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας βάση δεικτών που 
συνδέονται με τους πελάτες.

• η συνεχής βελτίωση, που αποτελεί και την κεντρική φιλοσοφία της 
Δ.Ο.Π. και σύμφωνα με τον Deming η ποιότητα είναι μια συνεχής 
διαδικασία χωρίς τέλος.

Οι παραπάνω αρχές και φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. συνοψίζονται στο σχήμα της 
εικόνας 10.

Εικόνα 10: Οι αρχές της Δ.Ο.Π. (Γυμνόπουλος, 2002)

1.6.4 Οι σκοποί τηςΔ.Ο.Π.
Οι βασικοί σκοποί της Δ.Ο.Π. είναι (Τσιότρας, 2002):

• Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση του πελάτη της επιχείρησης 
ή του οργανισμού, καθώς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών εκείνων στα οποία δίνει 
σημασία ο πελάτης. Πλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν τα 

σωστά πράγματα με τον σωστό τρόπο.

• Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων στην 
προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη, αφού οι εργαζόμενοι 

αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες της εταιρείας. Επομένως, η
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τελειοποίηση του παραγόμενου προϊόντος εξαρτάται από την 
ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών στα ενδιάμεσα στάδια 
παραγωγής ή εξυπηρέτησης.

• Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζομένους της 
επιχείρησης ώστε η προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω 
στόχων να γίνεται σαν μια φυσιολογική έκφραση της 
οργανωτικής κουλτούρας της επιχείρησης. Αυτό αποτελεί και τον 
βασικότερο σκοπό της Δ.Ο.Π. ώστε και η επίτευξη των δύο 
παραπάνω στόχων να μην είναι παροδικό φαινόμενο.

1.6.5 Λόγοι υιοθέτησης και οφέλη τηςΔ.Ο.Π.
Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από μία εταιρεία 

μπορεί να υποστηριχτεί από μια σειρά λόγων, αλλά και από τα διάφορα οφέλη που 
αποκομίζει η εταιρεία όταν αποφασίζει να την υιοθετήσει.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της παραγωγής (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002) της 
επιχείρησης χωρίς πρόσθετους οικονομικούς πόρους, αφού πλέον η παραγωγική 
διαδικασία είναι σταθερή και η ποιότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Τα πράγματα 
γίνονται «σωστά με την πρώτη φορά» και μειώνονται τα ελαττωματικά προϊόντα. 
Επιπλέον, διατηρείται και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (Τσιότρας, 
2002), αφού πλέον χρησιμοποιούνται δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και 
επομένως είναι ευκολότερο να ανιχνευθεί η αντιμετώπιση των προϊόντων από τους 
πελάτες. Επιπλέον, η ποιότητα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που την προσφέρουν αφού οι πελάτες σήμερα την 
επιζητούν και ορισμένες φορές την απαιτούν.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της Δ.Ο.Π. είναι η ανάπτυξη ομαδικού 
πνεύματος (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002) μέσα στην επιχείρηση, κάτι που 
δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 
εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις προστριβές μεταξύ των εργαζομένων. 
Επιπλέον, δημιουργεί το αίσθημα της προσφοράς και ενισχύει τη δημιουργικότητα, 
την αφοσίωση αλλά και την ασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι στο χώρο 
εργασίας τους λόγω της σταθερότητας της. Επιπρόσθετα, η συνεχής εκπαίδευση και 
κατάρτιση των εργαζομένων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την απόδοση της επιχείρησης 
(Τσιότρας, 2002).
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Ένα ακόμη στοιχείο της Δ.Ο.Π. είναι ότι αναπτύσσει στενές σχέσεις μεταξύ 
της επιχείρησης και των προμηθευτών της (Τσιότρας, 2002). Οι απαιτήσεις της Δ.Ο.Π. 
αναγκάζουν και τους προμηθευτές να την εφαρμόσουν προκειμένου να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ή στον ανταγωνισμό. Έτσι, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται δημιουργούν συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεξάρτησης, 
έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους ακόμη και για αλλαγές στη 
παραγωγική διαδικασία (Τσιότρας, 2002). Αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές 

να μην μπορεί να παρεμβληθεί τρίτος στη αλυσίδα παραγωγής, εξασφαλίζοντας έτσι 
και σταθερότητα στην παραγωγική διαδικασία χωρίς απρόβλεπτες και δυσάρεστες 
εκπλήξεις, όπως καθυστερήσεις από τους προμηθευτές.

Επιπρόσθετα, η Δ.Ο.Π. έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των 
επενδύσεων της επιχείρησης, λόγω αύξησης της αποτελεσματικότητας της, αλλά και 
αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης καινοτομιών χωρίς προσθετούς οικονομικούς 
πόρους, αφού οι νέες ιδέες προωθούνται και δεν παραμερίζονται (Γυμνόπουλος, 

2002). Επιπλέον, υπάρχει συμπίεση του χρόνου παραγωγής, κάτι που συνεπάγεται 
και μείωση του κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα. Πλέον η 
επιχείρηση μπορεί να μειώσει τα αναγκαία αποθέματα καθώς μπορεί και 
προγραμματίζει καλύτερα τις ανάγκες τις. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα 
να αυξάνεται και η αφοσίωση των πελατών στην επιχείρηση, ενισχύοντας έτσι την 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της (Γυμνόπουλος, 2002).

1.6.6 Εμπόδια στη εφαρμογή της Δ.Ο.Π.
Στην προσπάθεια εφαρμογής της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, μία επιχείρηση μπορεί να συναντήσει πολλά εμπόδια τα οποία οφείλονται 
σε διάφορους λόγους. Αρκετοί από αυτούς είναι ίδιοι ή παρόμοιοι με τα εμπόδια που 
εμφανίζονται κατά την προσπάθεια εφαρμογής των απαιτήσεων ενός προτύπου, 
όπως αυτά αναφέρθηκαν και στην παράγραφο 1.3.2.

Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι ότι οι εταιρείες που δεν εφαρμόζουν Δ.Ο.Π., δεν 
προσφέρουν την απαιτούμενη εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους, δεν τους 
προσφέρουν κίνητρα προκειμένου να εργάζονται αποδοτικότερα και δεν τους δίνουν 
το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις ώστε να λύνονται γρήγορα όλα τα ζητήματα. 
Ακόμη και αν εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους, αυτό γίνεται συνήθως 
αποκομμένα από τις διαδικασίες τις επιχείρησης και επομένως είναι δύσκολο να έχει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα (Sebastianelli et al. 1998).

Επιπλέον, δεν δημιουργούν διατμηματικές ομάδες και δεν προωθούν την 
συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και την επικοινωνία μέσα στον οργανισμό.
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Έτσι, είναι δύσκολο να υιοθετηθεί η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. αφού οι υπάλληλοι 
νιώθουν αποκομμένοι και αμέτοχοι με τη διαδικασία λήψης οποιασδήποτε απόφασης 
μέσα στην επιχείρηση (Sebastianelli etal. 1998).

Άλλα εμπόδια που μπορούν να συναντηθούν κατά την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. 
είναι η αντίσταση στην αλλαγή, η έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση της εταιρείας, η 
εντύπωση πως η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. είναι η μόδα της εποχής ή καπρίτσιο στο 
οποίο δεν πιστεύει η διοίκηση, όπως και η εντύπωση στους υπαλλήλους πως η 
διοίκηση δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει (Sebastianelli et al. 1998).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι υπάλληλοι να αντιμετωπίζουν την Δ.Ο.Π. 
με σκεπτικισμό και με αρνητική προδιάθεση, κάτι που δίνει μεγάλη έμφαση στην 
απαίτηση για δέσμευση της διοίκησης και των υπαλλήλων για τη Δ.Ο.Π., κατά την 
υιοθέτηση της. Η έλλειψη συνέχειας στους στόχους της εταιρείας, η έμφαση σε 
βραχυπρόθεσμα κέρδη, η αστάθεια της ανώτερης διοίκησης και η αξιολόγηση της 
επιχείρησης μόνο με βραχυπρόθεσμους και μετρήσιμους στόχους, κυρίως 
οικονομικούς (Sebastianelli et al. 1998), αποτελούν εμπόδια στην εφαρμογή της 
Δ.Ο.Π..

Επιπρόσθετα, οι χρονικοί περιορισμοί που θέτονται κυρίως από τη διοίκηση 
έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή υιοθέτηση της 
Δ.Ο.Π., κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί και το φόβο ότι η όλη προσπάθεια 
μπορεί και να μην αξίζει τον κόπο. Επιπλέον, οι ελλείψεις του ελέγχου των 
πωλήσεων, ενός κατανοητού σχεδίου Δ.Ο.Π., της ύπαρξης στόχων σχετικών με την 
ποιότητα και της επικοινωνίας και αποδοτικής συνεργασίας με τους προμηθευτές, και 
κυρίως, η άγνοια των πραγματικών αναγκών των πελατών, αποτελούν μερικά από τα 
βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση της Δ.Ο.Π. (Sebastianelli et al. 1998).

Ορισμένοι λόγοι οι οποίοι, σύμφωνα με έρευνες (Sebastianelli et al. 1998, Yudof 
et al. 1996) είναι υπαίτιοι για την μη υιοθέτηση της Δ.Ο.Π., είναι το μέγεθος της 
εταιρείας και το υποθετικά υψηλό κόστος εφαρμογής. Επιπρόσθετα, πέρα από την 
απουσία δέσμευσης της ανώτερης διοίκησης, το γεγονός ότι η ποιότητα δεν αποτελεί 
προτεραιότητα για την επιχείρηση, η πεποίθηση πως η ποιότητα αφορά μόνο τα 
αρμόδια τμήματα της εταιρείας και πως η Δ.Ο.Π. προσθέτει μόνο μη αναγκαία 
γραφειοκρατία, αλλά και η άγνοια των ωφελειών της Δ.Ο.Π., αποτελούν ορισμένες 
αιτίες βάση των οποίων οι διοικήσεις δεν την υιοθετούν (Sebastianelli et al. 1998).

Τέλος, προβλήματα στην εφαρμογή της Δ.Ο.Π. μπορεί να προκληθούν από 

το υπερβολικό αρχικό ενθουσιασμό που προέρχεται από τις προσδοκίες των 
ωφελειών της, αλλά και από την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών της 
απαιτήσεων (Yudof et al. 1996).
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1.6.7 Εργαλεία της Δ.Ο.Π.
Η εφαρμογή της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π. γίνεται εφικτή με την χρήση διαφόρων 

εργαλείων σημαντικών για την επιτυχία της, τα οποία βοηθούν σημαντικά στην 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων 
υπηρεσιών (Τσιότρας, 2002). Τα εργαλεία βοηθούν κυρίως στην επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, αρχικά μέσω του εντοπισμού τους και 
στη συνέχεια με την πρόταση κατάλληλων λύσεων.

Τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως, είναι (Τσιότρας, 
2002, Γυμνόπουλος, 2002):

• Το διάγραμμα Pareto και το διάγραμμα αιτίου - αποτελέσματος,
τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των παραγόντων 
που επηρεάζουν την ποιότητα και δημιουργούν προβλήματα.

• Τα φύλλα ελέγχου, τα οποία είναι τυποποιημένες φόρμες που 
χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την καταγραφή της 
συχνότητας εμφάνισης ενός συγκεκριμένου γεγονότος.

• Τα διάγραμματα ροής, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
απεικόνιση μιας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας με χρήση 
συγκεκριμένων τυποποιημένων συμβόλων τα οποία απεικονίζουν τις 
λειτουργίες.

• Η στρωματοποίηση, η οποία είναι τεχνική ανάλυσης δεδομένων.

• Τα διαγράμματα ελέγχου, τα οποία κατασκευάζονται με τη χρήση 
ειδικών εξισώσεων και μεταβλητών και χρησιμοποιούνται στον 
στατιστικό έλεγχο ποιότητας και απεικονίζουν το αποδεκτό εύρος 
απόκλισης ενός ποιοτικού ή άλλου χαρακτηριστικού.

• Τα διαγράμματα διασποράς, τα οποία παριστάνουν τη σχέση 
μεταξύ δύο μεταβλητών.

• Τα ιστογράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση και 
σύγκριση των μεγεθών συγκεκριμένων μεταβλητών οι οποίες 
μετρούνται με την ίδια μονάδα μέτρησης.

Ένα από τα βασικότερα εργαλεία, το οποίο όμως αποτελεί και μία ολόκληρη 
ξεχωριστή διαδικασία, είναι το Benchmarking (Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002). Το 

Benchmarking είναι η σύγκριση της επίδοσης της επιχείρησης με αυτή του καλύτερου 
ανταγωνιστή του τομέα, ο καθορισμός του πως ο καλύτερος ανταγωνιστής πετυχαίνει 
αυτά τα επίπεδα απόδοσης και η χρήση αυτών των πληροφοριών ως βάση για τους
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στόχους, τη στρατηγική και την υλοποίηση τους από την επιχείρηση (Τσιότρας, 2002, 
Γυμνόπουλος, 2002).

Τα στάδια του Benchmarking είναι:

• Απόφαση για το αντικείμενο του Benchmarking

• Σχεδιασμός της διαδικασίας του Benchmarking

• Κατανόηση της παρούσας κατάστασης

• Μελέτη των ανταγωνιστών

• Μελέτη δεδομένων

• Χρήση αποτελεσμάτων

Η χρήση του Benchmarking προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στην 
επιχείρηση, τα οποία είναι (Τσιότρας, 2002):

• Η δημιουργία κινήτρων

• Η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να είναι μικρότερη αν οι νέες ιδέες 
προέρχονται από άλλες επιχειρήσεις

• Χρήσιμες τεχνολογικές καινοτομίες από άλλες επιχειρήσεις μπορούν 
να εντοπιστούν πολύ νωρίς

• To Benchmarking πλουτίζει τις εμπειρίες του ανθρώπινου δυναμικού 
και αυξάνει το επίπεδο των γνώσεων

Διάφορα άλλα εργαλεία της Δ.Ο.Π., τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και τόσο 
συχνά και τα οποία αποτελούν τα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης, είναι 
(Τσιότρας, 2002):

• Η ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας

• Τα διαγράμματα συσχετίσεων

• Τα διαγράμματα συγγένειας
• Τα διαγράμματα μητρώου

• Η ανάλυση πολλών μεταβλητών

• Τα διαγράμματα συστηματοποίησης

• Η μεθοδολογία επιλογής διαδικασιών

• Η μέθοδος διαγραμμάτων κρίσιμου δρόμου
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1.6.8 Οι Gurus τηςΔ.Ο.Π.
Στη διάδοση και στη εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π. συνέβαλαν σημαντικά 

ορισμένα άτομα, τα οποία υπήρξαν πρωτοπόρα και καινοτόμα στον χώρο της 
ποιότητας. Αυτοί ονομάστηκαν οι Gurus της ποιότητας και παρουσιάζονται 

παρακάτω συνοπτικά οι ιδέες και η φιλοσοφία του καθενός.

A. Dr. Edwards W. Deming
Θεωρείται ο πατέρας της Δ.Ο.Π. και βοήθησε σημαντικά στην ανασυγκρότηση 

της Ιαπωνικής βιομηχανίας μετά τον 2° παγκόσμιο πόλεμο, λόγος για τον οποίο και 
έχει θεσπιστεί βραβείο στην Ιαπωνία με το όνομά του (Τσιότρας, 2002).

Κύρια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του είναι η δημιουργία στατιστικών 
μεθόδων ελέγχου για την επίλυση κοινών και ειδικών περιπτώσεων (Τσιότρας, 2002, 
Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996). Επιπλέον, πίστευε ότι βάση για την 

αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αποτελούσε η υιοθέτηση των παρακάτω 14 αρχών 
(Τσιότρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, Phelps, 1998).

1. δημιουργία συνεχούς και συνεπούς προσπάθειας για τη βελτίωση των 
προϊόντων και των διαδικασιών

2. υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση
3. μείωση εξάρτησης και τελικά ανεξαρτητοποίηση από την μαζική 

επιθεώρηση
4. μείωση του αριθμού των προμηθευτών με κριτήριο το συνολικό 

κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος και όχι την τιμή
5. συνεχής έρευνα όσον αφορά τα προβλήματα του συστήματος 

παραγωγής και συνεχής βελτίωσή του μέσω της εύρεσης τρόπων 
εξάλειψης των προβλημάτων

6. καθιέρωση προγραμμάτων ποιότητας, κυρίως με βάση τη στατιστική
7. αποτελεσματική ηγεσία των υπαλλήλων, ώστε να εκτελούν καλύτερα 

τα καθήκοντά τους
8. ελαχιστοποίηση του φόβου και ενθάρρυνση της αμφίδρομης 

επικοινωνίας
9. κατάργηση εμποδίων μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης και 

ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας

10. ελαχιστοποίηση ή και κατάργηση των αριθμητικών στόχων και 
προσπάθεια για την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού
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11. χρήση στατιστικών μεθόδων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και 
της παραγωγικότητας και κατάργηση των αυθαίρετων ποσοτικών 
στόχων

12. κατάργηση εμποδίων που στερούν από τους εργαζόμενους το 
δικαίωμα να είναι υπερήφανοι για την εργασία τους

13. ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε 

εργαζόμενο
14. συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως, στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας και υλοποίησης των παραπάνω

Εικόνα 11: Ο κύκλος του Deming

Γενικότερα, η φιλοσοφία του Deming βασίζεται στο συνεχή σχεδίασμά και 
έλεγχο των διαδικασιών, που οδηγεί στη συνεχή βελτίωση του συστήματος 
παραγωγής, όπως απεικονίζεται και στον κύκλο του Deming (εικόνα 11). Όπως ήταν 
φυσικό, στόχος της φιλοσοφίας του Deming είναι η αύξηση των κερδών της 
επιχείρησης και η βιωσιμότητά της, όπως αυτά φαίνονται και στο σχήμα της εικόνας 
12 που παρουσιάζει την αλυσιδωτή αντίδραση του Deming (Τσιότρας, 2002, 
Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996, Phelps, 1998).
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Βελτίωση της ποιότητας

A
Μείωση κόστους εξαιτίας λιγότερων επιδιορθόισειον και λαθών

A
Βελτιοκτη της παραγιογικότητας

_____________A______________
Αύξηση μεριδίου αγοράς με καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές

A
Παραμονή στον κλάδο

Εικόνα 12: Η αλυσιδωτή αντίδραση του Deming (Γυμνόπουλος, 2002)

Β. Dr. Joseph Μ. Juran
Σύμφωνα με τον Juran, η ποιότητα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση και 

επιπλέον, «σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία». Η ποιότητα αποτελείται από πέντε 
διαστάσεις, οι οποίες είναι, η ποιότητα σχεδιασμού, η ποιότητα συμμόρφωσης, η 
διαθεσιμότητα, η ασφάλεια και το πεδίο χρήσης. Γενικά, η φιλοσοφία του Juran 
συνοψίζεται σε τρεις φάσεις οι οποίες είναι (Τσιόχρας, 2002, Γυμνόπουλος, 2002, 

Vonderembse& White, 1996):

1. φάση 1η: σχεδιασμός ποιότητας, που περιλαμβάνει

• τον προσδιορισμό των πελατών

• τον προσδιορισμό των αναγκών των πελατών

• τα χαρακτηριστικά των προϊόντων

• τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας

2. φάση 2η : έλεγχος ποιότητας, που περιλαμβάνει

• τη διάγνωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές

• τον εντοπισμό των αιτιών κακής ποιότητας

3. φάση 3η : βελτίωση ποιότητας, που περιλαμβάνει

• την εξουδετέρωση των προβλημάτων κακής ποιότητας

• τις καινοτομίες στο προϊόν

• τις καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία

• την αξιολόγηση των ανταγωνιστών
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Γ. Phillip Β. Crosby
Ο Crosby ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη θεωρεία των «μηδέν λαθών» και τη 

λογική του «κάνε το σωστά με την πρώτη φορά». Επιπλέον, προτείνει ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης που βασίζεται στα παρακάτω στάδια (Τσιότρας, 
2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996):

• ενεργή συμμετοχή και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης

• συγκρότηση, εκπαίδευση και λειτουργία ομάδων βελτίωσης ποιότητας

• συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση

• μέτρηση του κόστους ποιότητας, που αποτελεί το μόνο κριτήριο 
μέτρησης της απόδοσης

• προσδιορισμός και καθιέρωση όλων των απαραίτητων διορθωτικών 
ενεργειών

• κατάρτιση δεικτών απόδοσης για κάθε λειτουργία

• μέτρα παρακίνησης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

• καθορισμός ρεαλιστικών στόχων

• προώθηση της φιλοσοφίας των «μηδέν λαθών» με συμμετοχή όλων 

των εργαζομένων

• καθιέρωση τακτικών συμβουλίων

• συνεχής παρακολούθηση της προόδου

• επανάληψη για περαιτέρω βελτίωση

Δ. Armand V. Feigenbaum
Ο Feigenbaum υποστήριξε ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων καθώς όλοι 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν. Έτσι, όλοι έχουν δικαίωμα αλλά και 
υποχρέωση να επέμβουν όταν διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα στην παραγωγική 
διαδικασία. Αυτό το ονόμασε «ποιότητα στην πηγή» (Τσιότρας, 2002).

Ε. Dr. Kaoru Ishikawa
Ο Ishikawa είναι ο πρώτος που εργάστηκε πάνω στον τρόπο εφαρμογής και 

προώθησης των κύκλων ποιότητας. Επίσης, πρότεινε τα διαγράμματα 
«ψαροκόκαλο» ή τα διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος, τα οποία χρησιμοποιούνται 
ως βοηθητικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων σε συνδυασμό με τα 
διαγράμματα Pareto (Τσιότρας, 2002). Τέλος, έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση 

των εργαζομένων (Γυμνόπουλος, 2002).
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Ζ. Dr. Genichi Taguchi
Ο Taguchi θεωρεί την ποιότητα ενός προϊόντος ως «την πρόκληση ελάχιστων 

απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην 
κατανάλωση». Επίσης, χρησιμοποιεί μία εξίσωση δευτέρου βαθμού που συνδέει τις 
αποκλίσεις με τη μείωσης των απωλειών και η οποία είναι: L= C(X-T)2 + Κ (Τσιότρας, 
2002).

Τέλος, θεωρεί σημαντικό τον έλεγχο που γίνεται εκτός της γραμμής 
παραγωγής, τον οποίο αναλύει σε τρεις φάσεις (Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 
1996):

• σχεδιασμός συστήματος

• σχηματισμός παραμέτρων

• προσδιορισμός ανοχών

Συνοπτικά, μία γενική προσέγγιση της φιλοσοφίας όλων των Gurus της 
ποιότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1.

Ερευνητής Deming Juran Crosdy Feigenbaum Ishikawa

Ορισμός Πελάτης Πελάτης Προμηθευτής Πελάτης Αξία

'Εμφαση Διαδικασία Ανθρώπινος
παράγοντας

Συμμόρφωση 
με τις 

απαιτήσεις
Διαδικασία Ατομική

ποιότητα

Κύριος
παράγοντας

Έλεγχος
αποκλίσεων

Συμμόρφωση 
με το σκοπό 

χρήσης

Zero - 
defects

Αρχές του 
ελέγχου 
Ο.Π.:

μεθοδολογία

Αξία για 
τον

καταναλωτή

Εμβέλεια
εφαρμογής

Ολική
Διάρκεια

ζωής
προϊόντος

Λειτουργίες
Ολική - 

Λειτουργιών Ολική

Τομέας
εφαρμοσι-
μότητας

Παραγωγή Παραγωγή - 
Υπηρεσίες Παραγωγή

Έμφαση
στην

παραγωγή, 
δυνατότητα 

και στις 
υπηρεσίες

Έμφαση
στην

παραγωγή, 
δυνατότητα 

και στις 
υπηρεσίες

Πίνακας 1.1: Γενική προσέγγιση των φιλοσοφιών των Gurus της ποιότητας
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1.7. Βραβεία Ποιότητας

Τα βραβεία ποιότητας απονέμονται κάθε χρόνο στις εταιρείες που πέτυχαν τις 
σημαντικότερες βελτιώσεις και προόδους στο χώρο της ποιότητας. Η κατάκτηση ενός 
βραβείου απαιτεί πολύ σκληρή, συστηματική και σωστά προγραμματισμένη και 
οργανωμένη εργασία (Τσιότρας, 2002, Vonderembse & White, 1996).

Σκοπός τους είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού με βάση την 
ποιότητα, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Πολλά από αυτά τυγχάνουν 
διεθνούς αναγνώρισης και προσφέρουν κύρος στις επιχειρήσεις που τα κερδίζουν.

Τα βραβεία δίνουν μεγάλη έμφαση στην ηγεσία καθώς είναι σημαντική η 
δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση αλλά και για τη παροχή του κατάλληλου 
εργασιακού περιβάλλοντος στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης (Tan, 2002). 

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση κουλτούρας ποιότητας από την 
επιχείρηση αλλά και στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες της (Tan, 
2002).

Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα βραβεία είναι, σε γενικές γραμμές, κοινά 
και η βασική ιδέα και επιδίωξη είναι η ίδια. Τα κριτήρια, βάση των οποίων 
απονέμονται τα βραβεία ποιότητας και τα οποία είναι πολύ αυστηρά, είναι (Τσιότρας, 
2002, Γυμνόπουλος, 2002, Vonderembse & White, 1996, Zairi, 1995, Tan, 2002):

• η ηγεσία

• ο αντίκτυπος στην κοινωνία

• η διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών

• ο σχεδιασμός της στρατηγικής

• η διαχείριση των πόρων

• η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίησή του

• η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

• η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τα 
ιεραρχικά στρώματα

• η διαχείριση των διαδικασιών

• η συνεργασίες και η απόδοση των προμηθευτών

• τα επιχειρησιακά αποτελέσματα

Τα παραπάνω κριτήρια, με μικρές διαφοροποιήσεις, αποτελούν και τα 
κριτήρια των τριών πιο σημαντικών βραβείων παγκοσμίως. Τα βραβεία αυτά είναι:

• το βραβείο Deming, το οποίο απονέμεται στις επιχειρήσεις στην 

Ιαπωνία και είναι το παλιότερο από τα τρία βραβεία.
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• το βραβείο Malcolm Baldrige (M.B.N.Q.A.), το οποίο απονέμεται 
στις επιχειρήσεις στις Η.Π.Α., (εικόνα 13).

• το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητος (E.Q.A.), το οποίο απονέμεται 
στις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, και το μοντέλου του οποίου υπάρχει 
στην παράγραφο 2.2.1 του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας 
εργασίας (Σχήμα 3).

Στρατηγική και Προγραμματισμός Δρόσεουν 
με Εστίαση αίαν Πελάτη

Εικόνα 13: Το μοντέλο του βραβείου M.B.N.Q.A.. (Γυμνόπουλος, 2002)

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα βραβεία βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά του βραβείου Deming (Zairi, 1995, Tan, 2002), που αποτέλεσε και το 
πρώτο θεσμοθετημένο βραβείο ποιότητος. Τα βραβεία απονέμονται σε διαφόρων 
τύπων επιχειρήσεις και υπάρχουν ξεχωριστά για μικρές επιχειρήσεις, για μεγάλες, για 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών και για εταιρείες που παράγουν προϊόντα. Συνολικά 
παγκοσμίως υπάρχουν 40 βραβεία τα οποία απονέμονται σε περίπου 25 χώρες.

Τα κριτήρια που συνθέτουν τα βραβεία ποιότητας, αποτελούν και τα βασικά 
στοιχεία της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και επομένως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν «μονοπάτι» προς αυτήν, αφού, όπως έχει ειπωθεί, δεν 

υπάρχει και ούτε μπορεί να δοθεί ένας μοναδικός ορισμός της. Έτσι, τα βραβεία
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ποιότητα αποτελούν ουσιαστικά το όχημα για μία επιχείρηση προς την Δ.Ο.Π., αλλά 
ταυτόχρονα αποτελούν και την τελική επιβράβευση.

Τέλος, επειδή τα βραβεία έχουν ως στόχο την προώθηση της ποιότητας σε 
όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, προκειμένου να είναι συνεχώς 
συμβατά με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες, πρέπει να εξελίσσονται 
διαρκώς και να προσαρμόζονται στις επιταγές της εκάστοτε εποχής (Zairi, 1995, Tan, 
2002). Επίσης, είναι σημαντικό να στηρίζονται από τις κατά τόπους κυβερνήσεις αλλά 

και από τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που, είτε λίγο είτε πολύ, συμβαίνει στις χώρες όπου 
απονέμονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια από αυτά δημιουργήθηκαν μετά από 
εντολή του κράτους, όπως το M.B.N.Q.A. (Zairi, 1995, Tan, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Η νέα σειρά προτύπων ISO 9000:2000.

2.1. Το νέο πρότυπο ISO 9000:2000

2.1.1 Γενικά
Το Νοέμβριο του 2000 εκδόθηκε από τον οργανισμό I.S.O. (International 

Organization for Standardization) η αναθεωρημένη σειρά προτύπων ποιότητας ISO 
9000:2000. Η αναθεωρημένη σειρά περιλαμβάνει πλέον τρία μόνο έγγραφα 
(Τσιότρας, 2002, Στεφανάκης, 2004):

• ISO 9000:2000 : συστήματα διαχείρισης ποιότητας - βασικές έννοιες 
ποιότητας και λεξιλόγιο

• ISO 9001:2000 : συστήματα διαχείρισης ποιότητας - απαιτήσεις

• ISO 9004 : συστήματα διαχείρισης ποιότητας - οδηγίες για βελτίωση 

της απόδοσης

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην σειρά των νέων προτύπων σε σχέση με 
τα παλαιοτέρα περιλαμβάνουν (Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch):

• Την ένωση των ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 και ISO 9003:1994 σε 
ένα καινούργιο πρότυπο το ISO 9001:2000. (Απαιτήσεις του 
προτύπου)

• Την ένωση του ISO 8402 και μέρος του ISO 9000-1 σε ένα καινούργιο 
πρότυπο το ISO 9000:2000 (Αρχές και ορολογία-λεξικό)

• Την αναθεώρηση του ISO 9004-1 σε ένα καινούργιο πρότυπο το ISO

9004:2000

• Την ένωση του ISO 10011 (Τμήματα 1, 2 και 3) με τα ISO 14010, ISO 
14011 και ISO 14012 σε ένα καινούργιο πρότυπο (οδηγίες) για την
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επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικών συστημάτων 
(θα ονομάζεται ISO 19011)

2.1.2 Η φιλοσοφία του νέου προτύπου
Η νέα σειρά προτύπων έχει αφαιρέσει από τον τίτλο του προτύπου ISO 9001 

τον όρο «διασφάλιση ποιότητας» και στηρίζεται στην προσέγγιση της διαχείρισης 
διεργασιών (Σχ.1), ενώ οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9004 είναι 
προσανατολισμένες στη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας (Τσιότρας, 2002, Στεφανάκης, 

2004).

Σχήμα 1: Μοντέλο διεργασίας προτύπων ISO 9000:2000 (Στεφανάκης, 2004)

Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι όλη η “δουλειά” πραγματοποιείται για την 
επίτευξη κάποιου στόχου και επίσης αναγνωρίζει ότι ο στόχος επιτυγχάνεται πιο 
αποδοτικά όταν οι σχετικοί πόροι και δραστηριότητες διαχειρίζονται σαν διεργασία 
(Σχ.2). Επιπρόσθετα, πιστεύεται ότι οι στόχοι του οργανισμού, οι οποίοι εξυπηρετούν 
την αποστολή του, μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά όταν ο οργανισμός 
διοικείται σαν ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων διεργασιών (Τσιότρας, 2002, 

Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch).
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Σχήμα 2: Τρόπος λειτουργίας προτύπων ISO 9000:2000 (Στεφανάκης, 2004)

Σαν επακόλουθο, το σύστημα αυτό πρέπει να σχεδιασθεί έτσι ώστε να 
βοηθήσει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων και πρέπει να αλληλοσυνδεθούν 
όλες οι διεργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Οι στόχοι προκύπτουν από τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων 
μερών (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, μέτοχοι, κοινωνικό σύνολο). Όλοι οι 
παραπάνω ενδιαφερόμενοι έχουν στόχους οι οποίοι είναι αλληλοεξαρτώμενοι με 
συνέπεια να μην υπάρχουν συστήματα τα οποία να λειτουργούν ανεξάρτητα και 
επομένως θα πρέπει να υπάρξει ένα μόνο σύστημα (Στεφανάκης, 2004).

Επιπλέον, μία ξεκάθαρη αλλαγή στη φιλοσοφία του νέου προτύπου είναι ότι 
πλέον στόχος είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη και όχι απλά η 
διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Έτσι, η προσέγγιση διαχείρισης 
διεργασιών είναι διαφορετική ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι (διοίκηση, εσωτερικοί 

και εξωτερικοί πελάτες, κοινωνικό σύνολο). Είναι εύλογο επομένως που η 
αξιολόγηση της προόδου μιας εταιρείας δεν περιορίζεται στην απλή εφαρμογή των 
οδηγιών του προτύπου αλλά σε υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης 
ποιότητας (Τσιότρας, 2002, Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch).

Γενικά, το πρότυπο ISO 9001:2000 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ενώ το πρότυπο ISO 9004:2000 

προσφέρει καθοδήγηση για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας πέρα 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000. Προκειμένου μία 

ευαισθητοποιημένη επιχείρηση να πετύχει το ιδανικό αποτέλεσμα θα πρέπει να
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συνδυάσει τα δύο αυτά πρότυπα, καθώς η σωστή εφαρμογή τους οδηγεί στην 
επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας (Τσιότρας, 2002).

2.1.3 Οι αλλαγές στο νέο πρότυπο
Το νέο πρότυπο, σε αντίθεση με το παλιό, είναι ευκολότερο στην εφαρμογή 

του ακόμη και από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και επιπλέον είναι συμβατό και με 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14000. Επίσης, έχει σαν στόχο 
να βοηθήσει και τις μικρότερες επιχειρήσεις καθώς δίνει έμφαση στην συνεχή 
βελτίωση, στην επικοινωνία, στην αποτελεσματική ηγεσία και στην πλήρη 
ικανοποίηση του πελάτη (Τσιότρας, 2002, Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch).

Γενικότερα, η αναθεώρηση των προτύπων ISO 9000, βασίστηκε σε οκτώ 
αρχές διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες είναι (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9000:2000) (Τσιότρας, 2002, Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch):

1. επιχείρηση εστιασμένη στον πελάτη
2. ηγεσία
3. ανθρώπινη συμμετοχή
4. προσέγγιση διαδικασιών

5. προσέγγιση συστήματος
6. συνεχής βελτίωση
7. λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων
8. σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας με τους προμηθευτές

Προκειμένου το νέο πρότυπο να αντανακλά τις απαιτήσεις του σύγχρονου 
μάνατζμεντ έγιναν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα παλιά πρότυπα. Έχει μειωθεί ο 
αριθμός των προτύπων που διατίθενται ώστε να είναι ευκολότερη και απλούστερη η 
εφαρμογή και η χρήση τους. Τα ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 αποτελούν πλέον 
«ζευγάρι» και συγκεκριμένα το ISO 9004:2000 αποτελεί τη φυσική συνέχεια του ISO 
9001:2000, και για αυτό το λόγο έχουν κοινή δομή και δίνεται έμφαση στη 
συνεργασία των δύο προτύπων (Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch). Κύριοι στόχοι των 
νέων προτύπων είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και η βελτίωση 
της ικανοποίησης των πελατών (Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch). Πιο συγκεκριμένα, το 

ISO 9001:2000 προωθεί την αποτελεσματικότητα ενώ το ISO 9004:2000 προωθεί 
την αποδοτικότητα.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο νέο 
πρότυπο ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 είναι οι εξής (Στεφανάκης, 2004, 
www.iso.ch):
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1. Νέα δομή προσανατολισμένη στις διεργασίες που υποστηρίζονται από 
μια πιο λογική σειρά των περιεχομένων του προτύπου.

2. Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η οποία εμπεριέχεται στην ανάπτυξη 
του συστήματος ποιότητας

3. Μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της διοίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει 
την δέσμευση της στην ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος 
ποιότητας, συνυπολογισμό κανονισμών και νομικών απαιτήσεων 
καθώς και καθορισμό μετρήσιμων στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία 
και επίπεδο του οργανισμού.

4. Η έννοια των «επιτρεπτών εξαιρέσεων» έχει συμπεριληφθεί στο 
πρότυπο έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις οποιουδήποτε 
κλάδου.

5. Η απαίτηση να διαθέτει ο οργανισμός πληροφορίες σχετικά με την 
ικανοποίηση και/η την μη ικανοποίηση των πελατών σαν ένα μέτρο 
της απόδοσης του συστήματος.

6. Σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
7. Αλλαγές και βελτιώσεις στην ορολογία για καλύτερη κατανόηση του 

προτύπου
8. Μεγαλύτερη συμβατότητα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης
9. Συγκεκριμένη αναφορά στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
10. Λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη και οι ανάγκες όλων των 

ενδιαφερομένων μερών (επιχείρησης, πελατών, εργαζομένων, 
προμηθευτών, κοινωνικό σύνολο)

11. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην διαθεσιμότητα των πόρων
12. Καθορισμός της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, της διάχυσης 

των πληροφοριών, της επικοινωνίας, της υποδομής και του 
εργασιακού περιβάλλοντος

13. Οι μετρήσεις επεκτείνονται στο σύστημα, στις διεργασίες και το προϊόν
14. Αναλύσεις των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με την 

απόδοση του συστήματος ποιότητας
15. Επιπλέον εισάγεται η έννοια της αυτο-αξιολόγησης της επιχείρησης 

σαν οδηγός για βελτιώσεις (ISO 9004)

Μια σημαντική αλλαγή στο νέο πρότυπο ISO 9000 είναι η δομή του 
προτύπου (Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch):
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ISO 9001:1994

- Οι απαιτήσεις κατανέμονται σε 20 
παραγράφους

Αλλαγές στο περιεχόμενο:

ISO 9001:2000

Οι απαιτήσεις κατανέμονται σε 5 
κύρια κεφάλαια:

♦ Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
♦ Ευθύνη της διοίκησης
♦ Διαχείριση πόρων
♦ Διαχείριση διεργασιών
♦ Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

ISO 9000:1994 ISO 9000:2000
Συμμόρφωση Απόδοση

Διασφάλιση Ποιότητας Διαχείριση Ποιότητας
Τεκμηριωμένες Διαδικασίες Διαχειριζόμενες διεργασίες

Επίτευξη των απαιτήσεων για τα 
προϊόντα

Ικανοποίηση των αναγκών και των 
προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων 

μερών
Ικανότητες (Skills) Επάρκεια (οοπιρβίβηοθ)

Συμμορφούμενο Προϊόν Ικανοποίηση του Πελάτη
Τεκμηρίωση για την ύπαρξη 

συμμόρφωσης
Τεκμηρίωση για αποτελεσματική 

διοίκηση

Μέτρηση στο προϊόν Μέτρηση συστήματος, προϊόντος και 
διεργασιών

2.1.4 Τα οφέλη του νέου προτύπου
Οι παραπάνω αλλαγές στα πρότυπα της νέας σειράς ISO 9001:2000 είχαν 

σαν στόχο να δημιουργήσουν ορισμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα τα 
υιοθετήσουν, και τα οποία αποτέλεσαν και τα αίτια των παραπάνω αλλαγών 
(Γιαννακού, 2003, www.iso.ch). Ταυτόχρονα, τα οφέλη αποτέλεσαν και τις αρχές που 
βασίστηκε η αναθεώρηση των προτύπων.

Τα οφέλη από τα αναθεωρημένα πρότυπα είναι αρκετά και σαν πιο σημαντικά 
αναφέρονταί τα εξής (Γιαννακού, 2003, Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch):

• εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, σε όλους τους τομείς, και 
σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως του μεγέθους τους

• εύκολα στην χρήση τους, κατανοητή γλώσσα

• σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

• σύνδεση του συστήματος ποιότητας με τις διεργασίες του οργανισμού

• σαφέστατος προσανατολισμός προς την συνεχή βελτίωση και την 
ικανοποίηση των πελατών

• συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης όπως το ISO 14000
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• η έννοια του σταθερού ζεύγους προτύπων - ISO 9001 το οποίο 

καλύπτει τις απαιτήσεις και το ISO 9004 το οποίο εμβαθύνει στις 

απαιτήσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση της 

επιχείρησης

• λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα οφέλη όλων των 

ενδιαφερομένων μερών

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω οφέλη είναι θεωρητικά, καθώς η 

εφαρμογή των νέων προτύπων είναι σχετικά καινούρια και δεν έχει περάσει το 

απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να δοκιμαστούν και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων προτύπων.

2.1.5 Ενέργειες για την εφαρμογή του νέου προτύπου από τις εταιρείες
Προκειμένου μία εταιρεία να ακολουθήσει τη φιλοσοφία του νέου πρότυπου, 

θα πρέπει αρχικά να έχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα αποτελείται από 

μετρήσιμους στόχους και δραστηριότητες που θα στηρίζουν αυτούς τους στόχους 

(Γιαννακού, 2003, Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch). Επιπλέον, θα πρέπει να η 

επιχείρηση να έχει υιοθετήσει μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης αλλά και να έχει 

δημιουργήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τους 

στόχους που θα έχει θέσει (Στεφανάκης, 2004, www.iso.ch).

Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα πρέπει να διενεργήσει έρευνες αγοράς και 

έρευνες ικανοποίησης των πελατών της (Γιαννακού, 2003, Στεφανάκης, 2004, 

www.iso.ch) ώστε το πρόγραμμα και οι στόχοι τους οποίους θα θέσει αφενός να είναι 

εφικτοί, αφετέρου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και της 

επιχείρησης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η διενέργεια δραστηριοτήτων 

benchmarking (Στεφανάκης, 2004) για να μάθει η επιχείρηση τις καλύτερες πρακτικές 

που θα τη βοηθήσουν στην ευκολότερη αλλά και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 

στόχων της.

Για να υπάρξει όμως και η επιθυμητή επιτυχία του επιχειρηματικού 

προγράμματος της εταιρείας ώστε και η επιχείρηση να αποκομίσει τα οφέλη της 

εφαρμογής του νέου προτύπου θα πρέπει πάνω από όλα η επιχείρηση να γνωρίζει 

τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της αλλά και τη θέση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

(Στεφανάκης, 2004).
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Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από το παλιό πρότυπο στο νέο 

κάθε οργανισμός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημεία κλειδιά 
όπως είναι (Στεφανάκης, 2004, Γιαννακού, 2003):

• η εκπαίδευση των εσωτερικών επιθεωρητών

• η ευαισθητοποίηση της διοίκησης σχετικά με το νέο πρότυπο και τη 

φιλοσοφία του για το ρόλο της διοίκησης

• τα προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων ώστε να 

υπάρχει συμμετοχή όλων

• η κατανόηση της διαχείρισης διεργασιών

2.2. Το νέο πρότυπο ISO 9000:2000 και η σχέση του με το 
μοντέλο αριστείας του E.F.Q.M.

2.2.1 Γενικά
Η σύνταξη των νέων προτύπων, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, 

βασίστηκε στις οχτώ βασικές αρχές της ποιοτικής διαχείρισης, οι οποίες έχουν 

διατυπωθεί νωρίτερα. Στις ίδιες βασικές αρχές είναι βασισμένο και το μοντέλο 

επιχειρηματικής αριστείας του E.F.Q.M. από τη στιγμή της δημιουργίας του.

Οι θεμελιώδεις αρχές του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας σύμφωνα με το 

E.F.Q.M. είναι (Russel, 2000, www.efqm.org):

• η εστίαση στον πελάτη

• η ανάπτυξη συνεργιών

• η ανάπτυξη και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού

• η διαχείριση με διαδικασίες και γεγονότα

• η συνεχής μάθηση, καινοτομία και ανάπτυξη

• η ηγεσία και η προσήλωση στους στόχους

• η κοινωνική ευθύνη

• ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας E.F.Q.M. 

και οι συντελεστές βαρύτητας των παραγόντων που το αποτελούν.
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Διαμορφωτές Αποτελέσματα ►

Σχήμα 3: Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας E.F.Q.M. (Τσιότρας 2002)

2.2.2 Σύγκριση του προτύπου ISO και του E.F.Q.M.
Πέρα από τις αλλαγές που έγιναν στο νέο πρότυπο προκειμένου να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση, αλλαγές έγιναν και στο μοντέλο 

επιχειρηματικής αριστείας, βάση των οποίων δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή 

μάθηση, στην καινοτομία, στη διαχείριση, στις συνέργιες και στη διάχυση της γνώσης 

(Russel, 2000, www.efqm.org).

Αν γίνει μία σύγκριση μεταξύ των δύο μοντέλων διαχείρισης ποιότητας, θα 

εντοπιστούν αρκετές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Γενικότερα, μπορεί, να 

τεθεί ένα ερώτημα για το αν τα δύο μοντέλα έχουν μία ανταγωνιστική σχέση ή για το 

αν τα δύο μοντέλα συνεργάζονται μεταξύ τους.

Αρχικά, και τα δύο δίνουν βαρύτητα στην εστίαση στον πελάτη καθώς και στο 

ρόλο κλειδί που παίζει η ηγεσία μιας εταιρείας στην παροχή καθοδήγησης (Russel, 

2000). Οι αλλαγές που έγιναν στο νέο πρότυπο με σκοπό να δώσουν περισσότερο 

βάρος στη συνεχή βελτίωση και στις διαδικασίες αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες του 

μοντέλου E.F.Q.M., όπως και η σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των 

προμηθευτών (Russel, 2000, www.efqm.org). Επιπλέον, είναι κοινή και η επιρροή και 

των δύο μοντέλων από τον κύκλο του Deming, το P.D.C.A. (Plan - Do - Check - 

Act), καθώς πλέον στο νέο πρότυπο ISO δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση τόσο στη 

μέτρηση και στη ανάλυση των αποτελεσμάτων όσο και στην ενσωμάτωση αυτών 

στην όλη διαδικασία, περισσότερο από ποτέ (Russel, 2000).

Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και αρκετές διαφορές ανάμεσα στο ISO 

και στο μοντέλο αριστείας. Το μοντέλο αριστείας δίνει έναν ευρύτερο ορισμό των 

συνεργασιών, εστιάζει στην καινοτομία και στη μάθηση, συμπεριλαμβάνει την
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κοινωνική ευθύνη και έχει μία περισσότερο περιεκτική προσέγγιση στα αποτελέσματα 

προσφέροντας έτσι μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα της ποιότητας και της 
αριστείας (Russel, 2000).

Σύμφωνα με τους ορισμούς τους, σκοπός της εφαρμογής του ISO είναι «να 

καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος ποιότητας, όπου ένας οργανισμός 

χρειάζεται:

• να επιδείξει την ικανότητά του να παρέχει σταθερής ποιότητας προϊόν 

το οποίο ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών,

• να απευθύνεται στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος, περιλαμβάνοντας 

διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης και αποτροπής μη συμμόρφωσης» 

(Russel, 2000, www.iso.ch),

ενώ το μοντέλο E.F.Q.M. «είναι ένα μη προοπτικό πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει πως 

υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στην επίτευξη διατηρήσιμης αριστείας» (Russel, 

2000, www.efqm.org).

Έτσι, η εφαρμογή του μοντέλου σε όλες τις διεργασίες και με όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη ενός οργανισμού, προσφέρει μια πιο ευρεία αντίληψη σε θέματα 

διαχείρισης ποιότητας από ότι το ISO, το οποίο περιλαμβάνει μόνο την εστίαση στον 

πελάτη και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις του συστήματος (Russel, 2000).

Η σχέση μεταξύ του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας και των προτύπων 

ISO, μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά σε κάθε παράγοντα που συνθέτει το μοντέλο 

αριστείας, όπως παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους.

Η σημασία της ηγεσίας ορίζεται ξεκάθαρα και στα δύο μοντέλα, τα οποία 

απαιτούν τη δέσμευση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του 

συστήματος ποιότητας, τη συμμετοχή της στη διασφάλιση της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων των πελατών, στη θέσπιση των πολιτικών και των σχεδίων και στην 

υποστήριξη των παραπάνω με τους κατάλληλους πόρους.

Η έννοια όμως της ηγεσίας στο μοντέλο αριστείας είναι πιο ευρεία καθώς 

περιλαμβάνει όλους όσους καταλαμβάνουν μία ηγετική θέση μέσα σε έναν 

οργανισμό. Ειδικότερα, το μοντέλο αριστείας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εστίαση 

των ηγετών στα θέματα-κλειδιά, στις εξωτερικές σχέσεις πέρα από τον πελάτη και 

στην παροχή κινήτρων και αναγνώρισης στο ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δεν 

περιλαμβάνεται στα πρότυπα ISO (Russel, 2000).

Όσον αφορά την πολιτική και τη στρατηγική ή διοίκηση της εταιρείας, τα 

πρότυπα ISO απαιτούν από την επιχείρηση να έχει μία πολιτική ποιότητας και να 

αναπτύσσει στόχους και σχέδια σχετικά με αυτήν την πολιτική. Από την άλλη μεριά, 

το μοντέλο αριστείας σχετίζεται με θέματα ευρείας οργανωσιακής πολιτικής και
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στρατηγικής και όχι μόνο σε θέματα ποιότητας και αναζητά πληροφορίες από 

ευρύτερο φάσμα πηγών. Επιπλέον παίρνει υπόψη του τις ανάγκες όλων των 

μετόχων και γενικότερα επεκτείνεται πέρα από τα πρότυπα ISO (Russel, 2000).

Στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, τα πρότυπα ISO έχουν τη μικρότερη 

επιρροή. Το νέο πρότυπο υποχρεώνει τον οργανισμό να αναγνωρίζει τον 

ανταγωνισμό, να παρέχει εκπαίδευση και να την αξιολογεί. Επίσης, καθορίζει τις 

απαιτήσεις για την επικοινωνία των ατόμων μέσα στον οργανισμό και υποχρεώνει 

την εταιρεία να παρέχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να 

επιτευχθούν οι ποιοτικοί στόχοι. Από την άλλη μεριά το μοντέλο αριστείας ορίζει έναν 

ευρύτερο σχεδίασμά του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αναφέρεται στην ομαδική 

εργασία και στην ανάπτυξη των ατόμων πέρα από την εκπαίδευσή τους, στη 

συμμετοχή τους και στη παροχή εξουσιών στους εργαζομένους, αλλά και σε θέματα 

επιβράβευσης, αναγνώρισης και φροντίδας των υπαλλήλων (Russel, 2000).

Στο θέμα των κόρων, η συμβολή των προτύπων είναι φανερή σε πολλά 

σημεία του μοντέλου αριστείας. Τα πρότυπα ISO απαιτούν την αναγνώριση, τον 

εφοδιασμό και την συντήρηση των εγκαταστάσεων προκειμένου να υπάρχει 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τους προϊόντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

ο μηχανικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και το εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, 

τα πρότυπα ελέγχουν και τις πληροφορίες από και προς τους πελάτες (Russel, 2000).

Παρόλα αυτά όμως, τα πρότυπα, σε αντίθεση με το μοντέλο αριστείας, δεν 

αναφέρουν τίποτα για τη διατήρηση των υλικών και γενικότερα των πόρων, ούτε 

ασχολούνται με τη διαχείριση και τις επιπτώσεις των υλικών της εταιρείας προς τους 

υπαλλήλους και γενικότερα την κοινωνία. Επιπρόσθετα, τα πρότυπα δεν αναφέρουν 

τίποτα για τη διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη και καλλιέργεια της πνευματικής 

ιδιοκτησίας καθώς και για το πώς η πληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποδοτικά και αποτελεσματικά για την επιχείρηση. Τέλος, όσον αφορά τους 

προμηθευτές, αν και τα πρότυπα επιτρέπουν την ανάπτυξη σχέσεων προστιθέμενης 

αξίας, ωστόσο σταματάνε πολύ πριν τις ενθαρρύνουν και ασχολούνται μόνο με την 

αξιολόγηση τους (Russel, 2000).

Όσον αφορά τις διαδικασίες, τα πρότυπα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση και 

συσχετισμός με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας μπορεί να βρεθεί σε πολλά 

σημεία. Ωστόσο, το πρότυπο ISO εστιάζει στις διαδικασίες που αφορούν 

αποκλειστικά το προϊόν ενώ το μοντέλο αριστείας έχει ως στόχο τη διαχείριση των 

διαδικασιών που προάγουν την πολιτική και τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, το μοντέλο προσπαθεί να δημιουργήσει αξία για όλους τους μετόχους 

και όχι μόνο για τον πελάτη και προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες, απαιτεί τη
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συμμετοχή των υπαλλήλων, των πελατών, των συνεργατών και της διοίκησης 

(Russel, 2000).

Στην αντιμετώπιση της ικανοποίησης των πελατών, το μοντέλο εστιάζει 

περισσότερο στο τι έχει επιτευχθεί και όχι τόσο στις απαιτούμενες μετρήσεις. Αν και 

τα πρότυπα απαιτούν τη συγκέντρωση μετρήσεων και την ανάλυση πληροφοριών 

σχετικά με την ικανοποίηση ή μη των πελατών, ωστόσο δεν καθορίζουν κριτήρια 

βάσει των οποίων θα γίνουν αυτές οι μετρήσεις αφήνοντάς τα στην κρίση του 

οργανισμού. Γενικότερα, το μοντέλο είναι περισσότερο ευρύ και στρατηγικό από τα 

πρότυπα (Russel, 2000).

Σχετικά με την ικανοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, η σχέση μεταξύ 

των προτύπων και του μοντέλου υπάρχει μόνο σε ορισμένα σημεία εφαρμογής, 

καθώς απλά εξασφαλίζεται η κατανόηση της πολιτικής ποιότητας της επιχείρησης 

από το προσωπικό και η κατανόηση της συσχέτισης των εργασιών τους και της 

συμβολής τους σε αυτήν (Russel, 2000).

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία, δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα πρότυπα ISO 9000 και στο μοντέλο 

επιχειρηματικής αριστείας (Russel, 2000, www.efqm.org).

Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα απόδοσης (οικονομικά και μη), οι 

απαιτήσεις των προτύπων για αξιολόγηση των διαδικασιών, του προϊόντος και 

ελέγχου των προμηθευτών καλύπτουν ένα μέρος των απαιτήσεων του μοντέλου. 

Άλλες περιοχές, όπως η οικονομική απόδοση της επιχείρησης, δεν καλύπτονται από 

τα πρότυπα (Russel, 2000).

2.2.3 Συμπεράσματα
Η παραπάνω ανάλυση βοηθάει στο χαρακτηρισμό της σχέσης του μοντέλου 

και των προτύπων. Έτσι, είναι πιο ρεαλιστικό τα πρότυπα να αντιμετωπίζονται ως 

συμπληρωματικά του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας και ειδικότερα ως τα 

πρώτα χρήσιμα βήματα προς την κατεύθυνση της ποιότητας (Russel, 2000). Πρέπει 

πρώτα όμως μια επιχείρηση να αξιολογήσει η ίδια πόσο αποτελεσματικά 

χρησιμοποιεί το σύστημά της πριν κινηθεί προς την κατεύθυνση της αριστείας.

Σε πολλές επιχειρήσεις είναι συχνό το φαινόμενο, αν υπάρχουν αδυναμίες 

στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας να προσπαθούν να τις καλύψουν ώστε να μην 

είναι φανερές κατά τον έλεγχο της επιθεώρησης (Russel, 2000). Σε αυτή την 

περίπτωση δεν υπάρχει η απαραίτητη ωριμότητα και κουλτούρα και επομένως 

οποιαδήποτε προσπάθεια προς την εφαρμογή του μοντέλου αριστείας θα τόνιζε 

ακόμη περισσότερο τις αδυναμίες της επιχείρησης.
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Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την αριστεία, θα πρέπει αρχικά να 

δίνουν έμφαση στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουν και να μην 

σταματούν μόνο στην εφαρμογή των προτύπων ISO. Αντίθετα, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν και άλλες τεχνικές ποιοτικής διαχείρισης καθώς το μοντέλο 

επιχειρηματικής αριστείας του E.F.Q.M. παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με το 

οποίο ο οργανισμός έχει τα εργαλεία να προχωρήσει προς την επιχειρηματική 

αριστεία (Russel, 2000).

Γενικότερα, τα νέα πρότυπα ISO 9000:2000 λειτουργούν περισσότερο 

βοηθητικά και συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά προς το μοντέλο 

επιχειρηματικής αριστείας του E.F.Q.M. (Russel, 2000) και η σχέση τους είναι σχέση 

συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, αποτελούν τα πρώτα βήματα 

στην πορεία μιας επιχείρησης προς την αριστεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Ο κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

3.1. Τα χαρακτηριστικά του κλάδου παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος στην Ελλάδα.

3.1.1 Γενικά
Η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος είναι συνδυασμός της βιομηχανικής 

παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών και για το λόγο αυτό ο σχετικός κλάδος 

συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών. Επιπλέον, ο κλάδος 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα είναι συνυφασμένος με αυτόν της 

τσιμεντοβιομηχανίας, καθώς το τσιμέντο αποτελεί μία από τις τρεις συστατικές ύλες 

που είναι απαραίτητες για την παρασκευή του. Η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

ξεκίνησε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και από τότε ο κλάδος 

γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη λόγω και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στη χώρα. 

Ειδικότερα, ο δείκτης όγκου παραγωγής της βιομηχανίας εμφανίζει συνεχή ανοδική 

πορεία από το 1996 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κλάδος έχει θετική 

εξέλιξη (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Γενικά, το σκυρόδεμα αποτελεί θεμελιώδες δομικό υλικό το οποίο συνέβαλε 

σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας. Η πραγματική επανάσταση στα δομικά υλικά, 

ήταν η χρησιμοποίησή του στην κατασκευή του οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο 

συνδυάζει τις ιδιότητες του σκυροδέματος με αυτές του χάλυβα, προσφέροντας σε 

χαμηλό κόστος ένα ανθεκτικό δομικό υλικό με υψηλή αντοχή. Σε αυτό συνέβαλε 

σημαντικά και η ερευνητική προσπάθεια των παραγωγών για την βελτίωση των 

ιδιοτήτων του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον ελεγχόμενες 

συνθήκες που συμβάλουν στην τυποποίηση και στον έλεγχο της ποιότητας του 

τελικού προϊόντος (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).
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Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι αποτελείται από μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σχετικά μικρού μεγέθους, 

με μία ή δύο μονάδες παραγωγής. Ένας γενικότερος διαχωρισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων αφορά αυτές που ανήκουν σε ομίλους που ελέγχονται από 

τσιμεντοβιομηχανίες και εκείνες που λειτουργούν αυτόνομα. Οι πρώτες είναι 

αποτέλεσμα της προσπάθειας των τσιμεντοβιομηχανιών να πετύχουν όσο το 

δυνατόν κάθετη ολοκλήρωση προς την πλευρά της διάθεσης και διανομής του 

τελικού προϊόντος (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003). Ταυτόχρονα αποκτούν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων καθώς επιτυγχάνουν ευνοϊκότερους όρους 

προμήθειας πρώτων υλών και μπορούν να διαθέσουν το τελικό προϊόν σε 

χαμηλότερη τιμή ή να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους, λόγω του χαμηλότερου 

κόστους παραγωγής.

Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος, το οποίο δεν αντέχει τη 

μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις καθώς χάνει τις ιδιότητές του, υπάρχει μεγάλη 

γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων, η οποία αποβλέπει στην κάλυψη κάθε 

τοπικής αγοράς (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003). Το σκυρόδεμα είναι ένα δομικό υλικό 

το οποίο ανταποκρίνεται με επιτυχία σε μια ποικιλία κατασκευαστικών αναγκών και 

για αυτό το λόγο παράγεται σε διάφορες ποικιλίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

έργου που χρησιμοποιείται. Η αντοχή του σκυροδέματος εξαρτάται από την 

παραγόμενη ποιότητα. Ο συνηθέστερος τύπος σκυροδέματος που χρησιμοποιείται 

στην Ελλάδα είναι ο Β225 (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Η μεγαλύτερη παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος εντοπίζεται στην περιοχή της 

Αττικής, κάτι στο οποίο συμβάλει και η υλοποίηση των έργων για την Ολυμπιάδα. Ο 

νομός Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη δεύτερη υψηλότερη παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος στην Ελλάδα, ενώ η υπόλοιπη κατανάλωση κατανέμεται σχεδόν 

ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003). Χαρακτηριστικό είναι ότι 

οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους νομούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, ασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή σκυροδέματος. 

Αντίθετα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν παράγει μόνο 

σκυρόδεμα αλλά δραστηριοποιείται και στην εξόρυξη αδρανών καθώς και στην 

παραγωγή προϊόντων που έχουν ως κύρια πρώτη ύλη το τσιμέντο (ICAP, 1997, 1999, 

2001,2003).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠ.ΕΘ.Ο., την περίοδο 1990-1998 εγκρίθηκαν 

91 επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούσαν εταιρείες παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος. Επίσης, σημαντικά υψηλό ήταν και το ύψος των επιχορηγήσεων που 

δόθηκαν στις εταιρείες του κλάδου (ICAP, 1997,1999,2001,2003).

Βούρβαχης Ιωσήφ 62



Κεφάλαιο 3°: Ο κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

3.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του σκυροδέματος
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση του 

σκυροδέματος είναι ο κλάδος των κατασκευών, μέσω της υλοποίησης δημοσίων και 

ιδιωτικών τεχνικών έργων. Τα μεγάλα έργα υποδομής που εκτελούνται αυτή την 

περίοδο στη χώρα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επηρεάζουν θετικά τη 

ζήτηση του σκυροδέματος (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Επίσης, καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση είναι και η 

εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο χώρο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, τα μεγάλα δημόσια έργα αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα 

ζήτησης για το σκυρόδεμα, καθώς αυξάνουν την κατασκευαστική δραστηριότητα 

(ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση του σκυροδέματος στην 

Ελλάδα είναι η μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που σημειώθηκε τα 

τελευταία χρόνια και η οποία επηρέασε τη ζήτηση στην αγορά ακινήτων, η οποία 

συνδέεται άμεσα με τον υπό εξέταση κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιτόκια 

μειώθηκαν περίπου 70% (από 12,42% το 1999 σε 3,9% το 2004) μέσα στα τελευταία 

πέντε χρόνια (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Το ύψος του βιοτικού επιπέδου καθορίζει γενικότερα τις δαπάνες των 

νοικοκυριών και καθώς αυτό βελτιώνεται, αυξάνει και η ζήτηση για νέες κατοικίες ή 

επισκευή των υπαρχόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ζήτηση του 

σκυροδέματος (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, κυρίως μέσω του κλάδου των κατασκευών, είναι η ανοδική πορεία 

της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη για δημόσια έργα, τα 

οποία κυρίως χρηματοδοτούνται από το Π ΚΠΣ. Επίσης, η δυνατότητα υπογραφής 

διοικητικών συμβολαίων σε συνδυασμό με εξωτερική χρηματοδότηση όσον αφορά τα 

δημόσια έργα, καθιστά ελκυστική για τις τεχνικές εταιρίες την προϋπόθεση για 

επενδύσεις, καθώς έχουν την δυνατότητα εκμετάλλευσης του έργου που έχουν 

αναλάβει μετά την αποπεράτωσή του (π.χ. η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και το 

αεροδρόμιο των Σπάτων) (ICAP, 1997, 1999,2001,2003).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν των 

κλάδο των κατασκευών και κατ’ επέκταση τον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος είναι 

και οι αυξανόμενες ευκαιρίες επένδυσης στον Βαλκανικό χώρο, μια περιοχή που 

τελευταία αναπτύσσεται και έχει ανάγκη από έργα υποδομής. Επίσης, παράγοντες
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που επηρεάζουν τον κλάδο είναι το ανεκτέλεστο των συμβάσεων και η δυνατότητα 

δανειοδότησης από τους τραπεζικούς οργανισμούς (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

3.1.3 Συνθήκες ανταγωνισμού
Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος στην ελληνική αγορά έτοιμου 

σκυροδέματος τα τελευταία χρόνια λόγω του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αλλά και της αυξημένης ζήτησης, για λόγους 

που έχουν ήδη αναφερθεί. Αυτός εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, με συνηθέστερη 

αυτή των τιμών. Έτσι, αυτός ο «πόλεμος» των τιμών έχει σαν αποτέλεσμα να 

διατηρούνται τα οικονομικά αποτελέσματα ορισμένων εταιρειών σε χαμηλά επίπεδα 

(ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της τελικής τιμής πώλησης του 

έτοιμου σκυροδέματος είναι το κόστος παραγωγής και μεταφοράς του προϊόντος. 

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται αλλά και το βαθμό πρόσβασης στις πρώτες ύλες, το κόστος αυτό 

ποικίλει (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Ο κλάδος του έτοιμου σκυροδέματος είναι προφανώς ένας κλάδος εντάσεως 

πρώτων υλών. Η διάρθρωση του κόστους του τελικού προϊόντος αναλύεται ως εξής 

(ICAP, 1997, 1999, 2001,2003):

• πρώτες και δευτερεύουσες ύλες : 50% - 60%

• κόστος μεταφοράς : 15% - 20%

• λοιπά έξοδα : 20% - 30%

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που 

είναι θυγατρικές των τσιμεντοβιομηχανιών, έχουν ένα σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα απέναντι στις ανεξάρτητες εταιρείες ως προς το κόστος προμήθειας 

των πρώτων υλών και ειδικότερα του τσιμέντου και των αδρανών, δύο από τα τρία 

βασικά συστατικά του σκυροδέματος. Επομένως, επειδή το κόστος των πρώτων και 

δευτερευόντων υλών είναι και το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού κόστους, και σε 

αυτό πλεονεκτούν οι θυγατρικές επιχειρήσεις, είναι φανερό πως η θέση των 
ανεξάρτητων εταιρειών καθίσταται δυσμενέστερη (ICAP, 1997,1999, 2001,2003).

Προκειμένου λοιπόν, να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, οι εταιρείες αυτές 

αναγκάζονται να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερες πιστώσεις, παρά 

τους δυσμενείς όρους προμήθειας πρώτων υλών που έχουν να αντιμετωπίσουν. Τα 

παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως θα ήταν αναμενόμενο, την μείωση των
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κερδών των ανεξάρτητων επιχειρήσεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως μείωση της 

δυνατότητας για επενδύσεις, δυσκολότερη αύξηση της παραγωγής κ.α.. Σαν 
αποτέλεσμα, οι μικρότερες εταιρείες του κλάδου καθίστανται ευάλωτοι στόχοι 

εξαγορών από τις τσιμεντοβιομηχανίες, κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990 (ICAP, 1997, 1999,2001,2003).

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των εταιρειών του κλάδου 

είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, αλλά και η συνολική οργάνωση των επιχειρήσεων. 

Όποιες από αυτές έχουν υιοθετήσει τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και 

διαθέτουν εξοπλισμό σχετικά τελευταίας τεχνολογίας, μπορούν και λειτουργούν με 

λιγότερο προσωπικό και επομένως έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος και 

ταυτόχρονα μπορούν να παράγουν προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας (ICAP, 

1997, 1999, 2001,2003).

Τα παραπάνω είναι ευνόητο πως είναι ευκολότερο να υπάρχουν σε μία 

εταιρεία η οποία είναι θυγατρική μια μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας. Αυτό γιατί τα 

περιθώρια κέρδους στις επιχειρήσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, είναι μεγαλύτερα 

και επομένως οι δυνατότητες επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό είναι 

μεγαλύτερες. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες αυτές προσθέτουν ακόμη ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε εταιρείες που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο 

τεχνολογικό εξοπλισμό ή δεν μπορούν να διαθέσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να 

τον αποκτήσουν.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έτοιμου 

σκυροδέματος αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τον αυξανόμενο ανταγωνισμό 

από τις μονάδες παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος, κυρίως στα δημόσια έργα 

με δεδομένη τη μεγάλη συμμετοχή των δημοσίων έργων στην κατασκευαστική 

δραστηριότητα. Οι μονάδες αυτές δημιουργούνται από τις κατασκευαστικές εταιρείες 

στο χώρο του τεχνικού έργου και έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών του σε 

σκυρόδεμα. Ωστόσο, πολλές φορές η χρήση και η λειτουργία των μονάδων 
παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος επεκτείνεται και πέρα από το σκοπό για τον 

οποίο δημιουργούνται αρχικά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού 

(ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες επιχειρήσεις, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο, καταφεύγουν 

στη διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων, είτε με την παραγωγή 

νέων τύπου σκυροδέματος, είτε με την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων 

για οικοδομικά έργα.
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3.2. Η αγορά του έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα - 
Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

3.2.1 Γενικά
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κλάδος του σκυροδέματος είναι στενά 

συνδεδεμένος με τον κλάδο του τσιμέντου. Η συνολική εγχώρια κατανάλωση 

τσιμέντου την περίοδο 1995-2002, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP (ICAP, 1997, 1999, 

2001, 2003), συνεχώς αυξάνεται, κάτι που οφείλεται στην υλοποίηση πολλών 

μεγάλων δημόσιων έργων κατά την περίοδο αυτή αλλά και στην αύξηση της ιδιωτικής 

οικοδομικής δραστηριότητας. Για το 2003, αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η 

παραγωγή τσιμέντου εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη από το 2002.

Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή σκυροδέματος, πάλι σύμφωνα με 

στοιχεία της ICAP (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003) τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.1, παρατηρείται ότι την ίδια περίοδο, 1995-2002, η παραγωγή αυξήθηκε, 

όπως ήταν και αναμενόμενο, για τους ίδιους λόγους με την αύξηση της παραγωγής 

του τσιμέντου. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο την 

παραγωγή των εταιρειών σκυροδέματος και δεν συμπεριλαμβάνεται το εργοταξιακό 

σκυρόδεμα. Όσον αφορά το 2003, ισχύει ό,τι και για το τσιμέντο.

Πίνακας 3.1

Εγχώρια παραγωγή σκυροδέματος (1995-2002)

Έτος Παραγωγή σκυροδέματος (mJ) Ρυθμός μεταβολής (%)

1995 13.405.000 -

1996 14.105.000 5,22

1997 14.910.000 5,71

1998 15.510.000 4,02

1999 16.175.000 4,28

2000 16.950.000 4,79

2001 18.200.000 7,37

2002 19.500.000 7,14

Πηγή : ICAP, Εκτιμήσεις αγοράς

Γενικότερα η κατανομή της εγχώριας παραγωγής σκυροδέματος για το 2002, 

σύμφωνα με στοιχεία της ICAP (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003), παρουσιάζεται στο 

σχήμα της εικόνας 14.

Βούρβαχης Ιωσήφ 66



Κεφάλαιο 3° : Ο κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

Κατανομή εγχώριας παραγωγής σκυροδέματος (2002)

Θεσσαλονίκη
10%

Εικόνα 14: Κατανομή της εγχώριας παραγωγής σκυροδέματος για το 2002 (ICAP)

3.2.2 Η αγορά της Αττικής
Στο νομό Αττικής παρατηρείται η μεγαλύτερη παραγωγή σκυροδέματος στην 

Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο πολύ αναμενόμενο καθώς στο νομό Αττικής οι ανάγκες για 

σκυρόδεμα είναι μεγάλες και η ζήτηση που παρατηρείται είναι μεγαλύτερη από ότι 

στους υπόλοιπους νομού, τόσο εξ αιτίας της αυξημένης ζήτησης για κάλυψη 

στεγαστικών αναγκών και όσο και της υλοποίησης μεγάλων δημόσιων έργων και 

έργων που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ς (ICAP, 1997, 1999, 2001,

2003).

Όπως και στο σύνολο της χώρας έτσι και στο νομό Αττικής, η παραγωγή 

έτοιμου σκυροδέματος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξημένη ζήτηση 

και η σχετική αύξηση είναι διαρκώς μεγαλύτερη. Στον πίνακα 3.2, παρουσιάζεται η 
παραγωγή σκυροδέματος για το νομό (ICAP, 1997,1999,2001, 2003).

Όπως είναι επίσης φυσικό, στο νομό Αττικής δραστηριοποιείται και ο 

μεγαλύτερος αριθμός των εταιρειών που παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα από 

οποιοδήποτε άλλο νομό στη χώρα. Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα

3.3 (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Βούρβαχης Ιωσήφ 67



Κεφάλαιο 3°: Ο κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

Πίνακας 3.2

Παραγωγή σκυροδέματος για το νομό Αττικής (1995-2002)

Έτος Παραγωγή σκυροδέματος (m3) Ρυθμός μεταβολής (%)

1995 3.400.000 -

1996 3.600.000 5,88
1997 4.000.000 11,11
1998 4.600.000 15,00
1999 5.200.000 13,04
2000 6.000.000 15,38
2001 7.000.000 16,67
2002 8.200.000 17,14

Πηγή : ICAP, Εκτιμήσεις αγοράς

Πίνακας 3.3

Εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Αττικής

Express Beton ΑΕ Εργάνη ΑΕ Κύβος ΕΠΕ Σιακανδρή Α. & Υιοί 
Λατομεία ΑΒΕΕ

Lafarge Beton ABEE Εργομπετόν ΑΕ Μπετομάρ ΑΕ Σκυροδέμ ΑΕ

ΑΒΕΣ Αφοί 
Πολυκανδριώτοι ΑΕ

Εργομπετόν ΑΒΕΕ Μπετόν Γλυφάδας 
ΕΠΕ

Στάμου Παν. Κ. 
ΑΤΒΕΕ

Αγγέλου και Υιοί ΑΒΕΕ Ερμής Μπετόν ΑΕΒΕ Οικονομάκη Ν. 
Αφοί ΕΠΕ

Σταύρου Κ. Αφοί ΑΕ

Άλφα Μπετόν Αφοί 
Αλαφογιάννη ΑΒΕΤΕ

ΕΤ-Μπετόν ΑΕ Πανίτσα Αφοί ΟΕ 
Ελλάς Μπετόν

ΣΤΕΓΑΛ ΑΕ

Άλφα Μπετόν Αφοί 
Αλαφογιάννη ΑΕ

Έτοιμο Μπετόν 
Σαλαμίνας ΕΠΕ

Παππού Μπετόν 
ΑΒΕΕ

Τόγιας Ν. - Υιοί 
Δρόσου ΟΕ

Αργυρίου Χρ. ΕΠΕ Ιντερμπετόν Δομικά 
Υλικά ΑΕ

Πέππας Αγγ. ΑΒΕΕ Τσόγκας Λ. Μπετά ΑΕ

Γ αλαξίας ΑΒΕΑΕ Καστάνης - Λαρσινός 
Σκυρόδεμα Αττικής ΑΕ

Πολυκανδριώτη 
Αφοί ΟΕ

Τσόγκας Λ. Α. & Σια 
ΑΕ

Δεληχατζής Νικόλαος Κούρος Ν. ΑΤΒΕ Πρεμιξ ΑΒΕΣ Τσούμα Αφοί ΑΕ

Εξπρές Μπετόν Αφοί 
Φράγκου ΕΠΕ

Κριεκούκης Ν. ΑΒΕΕ Προ-Μπετόν ΑΕ Τσούμα Μπετόν ΑΒΕΕ

Πηγή: ICAP
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Από τις παραπάνω 40 εταιρείες, πιστοποιημένες με ISO 9000:2000 σύμφωνα 

με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει ο Ε.Λ.Ο.Τ. και οι υπόλοιποι φορείς 

πιστοποίησης, είναι οι 17. Αυτές, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4.

Πίνακας 3.4

Πιστοποιημένες εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος με ISO 9000:2000
Lafarge Beton ABEE Εργομπετόν ΑΕ Πρεμιξ ΑΒΕΣ
Αγγελος B. Πεππας ABEE Εργομπετόν ΑΒΕΕ Προ-Μπετόν ΑΕ
Αλφα Μπετόν Αφοί 
Αλαφογιάννη ΑΒΕΤΕ ΕΤ-Μπετόν ΑΕ Σιακανδαρης Α. και Υιοί

Άλφα Μπετόν Αφοί 
Αλαφογιάννη ΑΕ

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά 
ΑΕ Τσουμα ΑΦΟΙ ΑΕ

Γαλαξίας ΑΕ Κούρος ΑΕ Τσουμα ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
Εργάνη ΑΕ Παππού Μπετόν ΑΒΕΕ

Τα μερίδια αγοράς των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος του νομού 

Αττικής για το 2002, με βάση τις ποσότητες που διέθεσαν οι συγκεκριμένες εταιρείες 

εντός του νομού παρουσιάζονται στον πίνακα 3.5 (ICAP, 1997,1999,2001,2003).

Πίνακας 3.5
Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής 
σκυροδέματος στο νομό Αττικής (2002)

Εταιρεία Μερίδιο Αγοράς
Άλφα Μπετόν Αφοί Αλαφογιάννη ΑΒΕΤΕ περίπου 13,5%
Πέππας Αγγ. ΑΒΕΕ περίπου 9%
Πρεμιξ ΑΒΕΣ περίπου 8%
Αγγέλου και Υιοί ΑΒΕΕ 7% - 7,5%
Lafarge Beton ΑΒΕΕ περίπου 6,5%
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά ΑΕ 5,5% - 6%
ΕΤ-Μπετόν ΑΕ 5% - 5,5%
Κούρος Ν. ΑΤΒΕ περίπου 4%
Εργομπετόν ΑΕ περίπου 3%
Παππού Μπετόν ΑΒΕΕ περίπου 3%
Τσούμα Αφοί ΑΕ 2,5% - 3%
Εξπρές Μπετόν Αφοί Φράγκου ΕΠΕ 2,5% - 3%
Εργάνη ΑΕ περίπου 2,5%

Πηγή: ICAP
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3.2.3 Η αγορά της Θεσσαλονίκης
Στο νομό Θεσσαλονίκης, παρατηρείται η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγή 

σκυροδέματος στην Ελλάδα. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς στο νομό Θεσσαλονίκης 

οι ανάγκες για σκυρόδεμα είναι αρκετά μεγάλες και η ζήτηση που παρατηρείται είναι 

μεγαλύτερη από ότι στους υπόλοιπους νομούς της χώρας, κυρίως εξ αιτίας της 

αυξημένης ζήτησης για κάλυψη στεγαστικών αναγκών, η οποία είναι μικρότερη από 

το νομό Αττικής, (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Όπως και στο σύνολο της χώρας, έτσι και στο νομό Θεσσαλονίκης, η 

παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια διαρκώς 

αυξημένη ζήτηση. Στον πίνακα 3.6, παρουσιάζεται η παραγωγή σκυροδέματος για το 

νομό (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Όπως είναι επίσης φυσικό, ο νομός Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το δεύτερο 

μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών που παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα, μετά από το νομό 

Αττικής. Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3.7 (ICAP, 1997, 

1999, 2001,2003).

Πίνακας 3.6

Παραγωγή σκυροδέματος για το νομό Θεσσαλονίκης (1995-2002)

Έτος Παραγωγή σκυροδέματος (m3) Ρυθμός μεταβολής (%)

1995 1.300.000 -

1996 1.440.000 10,77
1997 1.520.000 5,56
1998 1.620.000 6,58
1999 1.660.000 2,47
2000 1.700.000 2,41
2001 1.700.000 0,00
2002 1.900.000 11,76

Πηγή : ICAP, Εκτιμήσεις αγοράς
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Πίνακας 3.7
Εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης

Lafarge Beton ΑΒΕΕ
Δασίλας Α. και Σια 

ΟΕ
Μητσάκης Κ. ΑΕ Σκυρόδεμα Αξιού ΑΒΕΕ

Άξων ΑΤΕΒΕ Εργομπετόν ΑΕ
Μπετόν Ευστρατίου 

ΑΒΕΕ

Σκυρόδεμα Βρασνών - 

Ασπροβάλτας ΑΒΕΤΕ

Αποστόλου Αφοί ΟΕ 

Σκυρόδεμα Επανομής
Ιντερμπετόν 
Δομικά Υλικά ΑΕ

Μπετοτεχνική ΑΒΕΤΕ Τεχνομπετόν ΑΕ

Βλάχου Δ. & Α. ΕΠΕ
Κακλαμάνος 

Μπετόν ΑΤΕΒΕ

Σαμαράς Τρικκαλιώτης 

ΑΤΕΒΕ

Τρανς Μπετόν Μακεδονίας 

ΑΕ

Γκαλιπίδης Δημήτρης ΑΕ
Κουκουγιαννίδης 

1. & Σια ΕΕ Σαφραλιώτη Αφοί ΟΕ

Πηγή: ICAP

Να σημειωθεί πως οι εταιρείες Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά ΑΕ και Lafarge 

Beton ΑΒΕΕ είναι οι ίδιες που δραστηριοποιούνται και στο νομό Αττικής. Από τις 

παραπάνω 19 εταιρείες, πιστοποιημένες με ISO 9000:2000, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έχουν δημοσιεύσει ο Ε.Λ.Ο.Τ. και οι υπόλοιποι φορείς πιστοποίησης, είναι μόνο

5. Αυτές, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8.

Πίνακας 3.8

Πιστοποιημένες εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος με ISO 9000:2000

Lafarge Beton ΑΒΕΕ Μπετοτεχνική ΑΒΕΤΕ

Εργομπετόν ΑΕ Σαμαράς Τρικκαλιώτης ΑΤΕΒΕ

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά ΑΕ

Τα μερίδια αγοράς των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος του νομού 

Θεσσαλονίκης για το 2002, με βάση τις ποσότητες που διέθεσαν οι συγκεκριμένες 

εταιρείες εντός του νομού παρουσιάζονται στον πίνακα 3.9 (ICAP, 1997, 1999, 2001,

2003).
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Πίνακας 3.9
Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής 

σκυροδέματος στο νομό Θεσσαλονίκης (2002)
Εταιρεία Μερίδιο Αγοράς

Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά ΑΕ περίπου 16,5%
Lafarge Beton ABEE περίπου 16%
Εργομπετόν ΑΕ 14,5%-15%
Μπετοτεχνική ΑΕ περίπου 7%
Σκυρόδεμα Αξιού ΑΕ 6% - 6,5%
Κακλαμάνος Μπετόν ΑΤΕΒΕ 5% - 5,5%

Πηγή: ICAP

3.2.4 Η αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας
Σε αντίθεση με τους δύο μεγαλύτερους νομούς, στο υπόλοιπο της χώρας η 

παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μία σχετικά 

σταθερή ζήτηση, κάτι το οποίο εξηγείται από το γεγονός ότι δεν έχει συμβεί κάτι 

σημαντικό που να μπορεί να επηρεάσει την συγκεκριμένη αγορά. Τα μεγάλα έργα και 

η αύξηση της ζήτησης στεγαστικών αναγκών, είναι δύο γεγονότα τα οποία 

συμβαίνουν μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και κυρίως στην Αττική.

Στον πίνακα 3.10, παρουσιάζεται η παραγωγή σκυροδέματος για την 

υπόλοιπη χώρα, ενώ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.11 (ICAP, 1997,1999,2001,2003).

Πίνακας 3.10

Παραγωγή σκυροδέματος για την υπόλοιπη χώρα (1995-2002)

Έτος Παραγωγή σκυροδέματος (m3) Ρυθμός μεταβολής (%)

1995 2.480.000 -
1996 2.585.000 4,23
1997 2.677.000 3,56
1998 2.650.000 -1,01
1999 2.655.000 0,19
2000 2.640.000 -0,56
2001 2.740.000 3,79
2002 2.680.000 -2,19

Πηγή : ICAP, Εκτιμήσεις αγοράς
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Πίνακας 3.11
Εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος στην υπόλοιπη χώρα.

Super Beton Υιοί 1. 
Μαρκουλάκη ΑΒΕΕ Ενιπέας ΑΤΕΒΕ Μοχλός ΑΕ Σκυρόδεμα Κιλκίς ΑΕ

Trans Beton ΑΕ Εργοδομή ΑΒΕΤΕ Μπετάρμ ΑΕ Σκυρόδεμα Χαλκιδικής 
ΑΕ

Αλέξανδρος ΑΤΕΒΕ Εργοδομική ΑΤΕ Μπετοκάτ ΑΕ Σούρλα Αφοί ΑΤΕΒΕ 
«Mega Mix»

Αρμός Προκατασκευές ΑΕ Εργομπετόν Αγρίνιου 
ΑΕ Μπετοφίλ Σταρ Μπετόν ΑΕ

Ασφαλιστική ΑΕ Εργομπετόν ΑΒΕΤΕ 
Θράκης Μπετόν Δομή ΑΕ Ταϊρης ι. ΑΒΕΤΕ

Άτλας Μπετόν ΑΕ Ιόνιος Τεχνική ΑΕ Μπετόν Κρόνος Υιοί 
Τασιούλα-Ι. Τασιούλας ΑΕ Τέκτων ΑΕ

Αχέρων Μπετόν ΑΕ Κύκλος Ο, ΑΕ Μπετόν Μεσσάρα ΑΕ Τεμκάτ ΑΕ

Βαλκανική ΑΤΕΒΕ Καρανικόλας - 
Τζίντζιου ΑΕ Οδομπετόν ΑΤΕ Τεχνοδομή Μπετόν 

ΑΕΒΤΕ
Βιομπετόν Άρτης ΕΠΕ Λαρσινός ΑΕ Προ Μπετόν Αργολίδας Τεχνομπετόν ΑΕ

Βιομπετόν Δ. Μωυσιάδης 
ΑΕΒΕ

Λατόμ - Τεχνομπετόν 
ΑΕΒΕ Πρες-Μπετόν Καρδίτσης ΑΒΕ Τσιτσίβας Ε. Μπετόν 

ΑΕ
Δομική Μπετόν ΑΕΒΕ Λατομική ΑΕ Προκτίσμα ΑΕ Φινομπετον ΑΕ

Δόξα ΑΒΕΤΕ Λέφα Α. Αφοί ΑΤΕΒΕ Σίγμα ΑΒΕΕ Φροσύνου Σερ. Υιοί 
ΑΕ

Εκάτ Μπετόν ΑΕ Λέων ΑΤΕΒΕ Σκλαπάνη Αφοί ΑΤΒΕΕ Ώριων ΑΤΕΒΕ
Ε.Τ.Ε.Ο. ΑΕ Μάρμι ΑΕ Σκυρόδεμα Βέροιας ΑΒΕ

Πηγή: ICAP

Από τις παραπάνω 55 εταιρείες, πιστοποιημένες με ISO 9000:2000, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει ο Ε.Λ.Ο.Τ. και οι υπόλοιποι φορείς 

πιστοποίησης, είναι οι 21. Αυτές, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.12.

Πίνακας 3.12

Πιστοποιημένες εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος με ISO 9000:2000
Lafarge Beton ΑΒΕΕ Εργομπετόν ΑΒΕΤΕ 

Θράκης
Πρες - Μπετόν Καρδίτσας 
ΑΒΕ *

Super Beton Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά 
ΑΕ

Προ Μπετόν Αργολίδας

Trans Beton AE Καρανικόλας - Τζίντζιου ΑΕ Σκυρόδεμα Κιλκίς ΑΕ

Άτλας Μπετόν ΑΕ Μπεταρμ ΑΕ Τέκτων

Αχέρων Μπετόν - Λατομεία 
ΑΕ

Μπετοφίλ Τεχνοδομή Μπετόν ΑΕΒΤΕ

Εκάτ Μπετόν ΑΕ Λατόμ - Τεχνομπετόν ΑΕΒΕ ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
Εργομπετόν Αγρίνιου ΑΕ Λατομική ΑΕ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
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Τα μερίδια αγοράς των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος του νομού 

Αττικής για το 2002, με βάση τις ποσότητες που διέθεσαν οι συγκεκριμένες εταιρείες 

εντός του νομού παρουσιάζονται στον πίνακα 3.13 (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Πίνακας 3.13
Μερίδια αγοράς εταιρειών πα 

σκυροδέματος στην υπόλοιπη >
ραγωγής 
(ώρα (2002)

Εταιρεία Μερίδιο Αγοράς
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά ΑΕ 6,5% - 7%
Lafarge Beton ABEE 6% - 6,5%
ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ περίπου 3%
Λαρσινός ΑΕ περίπου 2,5%
Μοχλός ΑΕ περίπου 2%
Δομική Μπετόν ΑΕΒΕ 1,5%-2%
Σκυρόδεμα Χαλκιδικής ΑΕ περίπου 1,5%
Τσιτσίβας Ε. Μπετόν ΑΕ 1% - 1,5%
Λατόμ - Τεχνομπετόν ΑΕΒΕ 1% -1,5%
Trans Beton ΑΕ 1% - 1,5%
Λατομική ΑΕ περίπου 1%
Τέκτων ΑΕ περίπου 1%

Πηγή: ICAP

3.2.5 Η αγορά σκυροδέματος στην Ευρώπη
Όσον αφορά την αγορά της Ευρώπης, μπορούν συνοπτικά να αναφερθούν 

ορισμένα πράγματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έτοιμου 

Σκυροδέματος (ERMCO) (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003), το μεγαλύτερο αριθμό 

εργοστασίων διαθέτουν η Ιταλία και η Γερμανία και η από κοινού παραγωγή τους 
αντιπροσωπεύει το 38,7% της συνολικής παραγωγής των 15 χωρών μελών της Ε.Ε..

Οι χώρες με τα περισσότερα μέλη του ERMCO είναι η Γερμανία (611 

εταιρείες) και η Ισπανία (333 εταιρείες). Τα περισσότερα εργοστάσια βρίσκονται στην 

Γερμανία, με δεύτερη την Ισπανία και τρίτη τη Γαλλία. Παρόλα αυτά όμως, την 

υψηλότερη παραγωγή την έχει η Ισπανία με δεύτερη τη Γερμανία και τρίτη την Ιταλία 

(ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου στον 

Ευρωπαϊκό χώρο είναι τα εξής (ICAP, 1997,1999,2001,2003):
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• καθυστέρηση στον τομέα της κατάρτισης κανονισμών και της 

θεσμοθέτησης οδηγιών από την Ε.Ε. σχετικά με τα θέματα 

πιστοποίησης και ποιότητας των δομικών υλικών

• σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών οι οποίες δυσχεραίνουν 

περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι πολύ μεγάλες

• η δυσκολία των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου να 

προσαρμοστούν στα αναγκαία μέτρα που αφορούν την προστασία 

του περιβάλλοντος

• ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου, που 

συχνά λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων.

Τέλος, το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης επηρεάζει άμεσα 

και την ανάπτυξη του κλάδου, καθώς σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των 

κατασκευών θα προκαλέσουν και ανάλογη αύξηση στην παραγωγή της βιομηχανίας 

σκυροδέματος (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

3.3. Η ανάπτυξη και οι προοπτικές του κλάδου του έτοιμου 
σκυροδέματος.

Η αγορά του έτοιμου σκυροδέματος συνδέεται άμεσα με το γενικότερο 

οικονομικό κλίμα καθώς η ζήτηση σκυροδέματος εξαρτάται από την οικοδομική 

δραστηριότητα και γενικά από τον κλάδο τον κατασκευών. Επιπλέον, η πολιτική των 

τραπεζών σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια, και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με τη 
διαμόρφωση ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων, δημιουργεί 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου (ICAP, 1997, 1999, 2001, 

2003).

Από την άλλη μεριά, ο υπό εξέταση κλάδος αντιμετωπίζει και διάφορα 

προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νομοθετικά ζητήματα που αφορούν την 

έκδοση και ανανέωση των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων και κατά συνέπεια 

την προμήθεια των πρώτων υλών. Δημιουργούνται καθυστερήσεις στις εκδόσεις 

αδειών εκμετάλλευσης και επομένως προβλήματα στις προμήθειες των εργοστασίων 

παραγωγής. Επιπρόσθετα, η ελληνική νομοθεσία έχοντας σαν στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας και
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δημιουργεί αντίξοες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία των λατομείων, 

αυξάνοντας το συνολικό κόστος εκμετάλλευσης σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων του κλάδου (ICAP, 1997, 1999, 2001,2003).

Επιπλέον, η άνοδος των τιμών των καυσίμων επηρεάζει άμεσα το κόστος 

μεταφοράς του σκυροδέματος αλλά και των πρώτων υλών στο χώρο παραγωγής. 

Επίσης, ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης ιδιαίτερα στις 

μικρές επιχειρήσεις και ειδικότερα στις ανεξάρτητες, οι οποίες υστερούν έναντι αυτών 

που ανήκουν σε τσιμεντοβιομηχανίες (ICAP, 1997,1999, 2001, 2003).

Παρόλα αυτά όμως, οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου χαρακτηρίζονται 

ιδιαίτερα ευνοϊκές λόγω των ανεκτέλεστων συμβάσεων αρκετών τεχνικών εταιρειών 

για διάφορα έργα. Επίσης, η μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, η αύξηση των 

στεγαστικών δανείων λόγω της μείωσης των επιτοκίων τους, και η συνέχιση των 

μεγάλων έργων υποδομής, συμβάλουν στη ευρύτερη ανάπτυξη του κλάδου. 

Επιπρόσθετα, η άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί, 

κάτι που επηρεάζει θετικά το συγκεκριμένο κλάδο. Τέλος, η ολοκλήρωση των 

Ολυμπιακών έργων αυξάνει, έστω και προσωρινά, τη ζήτηση του σκυροδέματος 

(ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003).

Γενικότερα, οι παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες 

συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η εγχώρια ζήτηση του σκυροδέματος θα συνεχίσει 

να κινείται ανοδικά και το 2004, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με το νομό Αττικής 

να απορροφά τις μεγαλύτερες ποσότητες σκυροδέματος και το νομό της 

Θεσσαλονίκης να ακολουθεί (ICAP, 1997, 1999, 2001, 2003). Μετά το πέρας των 

Ολυμπιακών αγώνων ίσως υπάρξει μια ύφεση στην κατανάλωση σκυροδέματος 

λόγω της ολοκλήρωσης αρκετών μεγάλων έργων υποδομής στο λεκανοπέδιο, η 

οποία όμως θα αντισταθμιστεί με τα δημόσια έργα που προγραμματίζεται να 

υλοποιηθούν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα η περίπτωση ανάληψης της 

διεθνούς εκθέσεως EXPO 2008 από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμάται ότι θα δώσει νέα 

ώθηση στην παραγωγή του σκυροδέματος, αυτή τη φορά όμως περισσότερο στο 

νομό Θεσσαλονίκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Η ποιότητα στον κλάδος παραγωγής έτοιμου

σκυροδέματος

4.1. Η διασφάλιση ποιότητας - σχετικά πρότυπα και 
κανονισμοί για το σκυρόδεμα.

4.1.1 Γενικά
Κύρια χρήση του σκυροδέματος είναι στις κατασκευές και ο συνδυασμός με 

τον χάλυβα, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό, το οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά που συντελούν στην διασφάλιση της ποιότητος και της 

συμπεριφοράς του οπλισμένου σκυροδέματος είναι τα εξής (Μαρσέλλος, 2004β):

• Η σωστή επικάλυψη του οπλισμού

• Η σωστή συντήρηση του σκυροδέματος

• Η συμπύκνωσή του, κατά την διάστρωσή του

• Ο χαμηλός λόγος Νερού / προς Τσιμέντο και

• Η τήρηση της ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο, καθώς και του 

κατάλληλου τύπου (I, II, SR, κλπ)

Με βάση τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), ορίζονται 

συγκεκριμένες δοσολογίες τσιμέντου για την παραγωγή του σκυροδέματος, οι οποίες 

κυμαίνονται από 270 kg/πι3 έως 350 kg/πι3, ανάλογα με τη χρήση του. Για 

παράδειγμα, στο “παραθαλάσσιο σκυρόδεμα", που είναι σε απόσταση 1 km από την 

παραλία, η ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου είναι 330 kg/m3 . Αλλά και η ελάχιστη 

επικάλυψη αλλάζει από τα 2,5 cm σε 3,5 cm όπως και ο λόγος Ν/Τ από max 0,70 σε 

max 0,60 (Μαρσέλλος, 2004β, Κ.Τ.Σ. - 97, Τσαγκάρης, et al. 2003).

Όλα αυτά, που προβλέπονται στον ΚΤΣ-97/2002, ήδη με το νέο Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, αλλάζουν και γίνονται αυστηρότερα. Η
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θεσπιζόμενη δε ελάχιστη κατηγορία αντοχής κάνει ένα άλμα από την συνήθη C20/25 

για την χώρα μας, σε C25/30 ή C30/37 για τις διάφορες κατηγορίες έκθεσης στο 

περιβάλλον (Μαρσέλλος, 2004β, Τσαγκάρης, et al. 2003).

Έτσι, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του σκυροδέματος, παράγεται 

βάση των κανονισμών και των προτύπων η αντίστοιχη ποιότητα που να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΤΣ, το σκυρόδεμα 

πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι, ώστε (Κ.Τ.Σ. - 97):

• να έχει ομοιογένεια

• να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και 

να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα

• να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες 

ιδιότητες, οι οποίες προδιαγράφονται για το έργο

Επίσης, οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος 

καθορίζονται από την εργαστηριακή Μελέτη Συνθέσεως. Η Μελέτη Συνθέσεως είναι 

υποχρεωτική για κάθε ποιότητα σκυροδέματος, όπως επίσης και για οποιοδήποτε 

σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων (στεγανό σκυρόδεμα, ανθεκτικό σκυρόδεμα κλπ.) και 

γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο ΚΤΣ. Δεν είναι όμως υποχρεωτική για 

σκυρόδεμα βοηθητικών κατασκευών, που δεν μετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία 

του έργου (Κ.Τ.Σ. - 97).

4.1.2 Η ιστορία των Κανονισμών Σκυροδέματος
50 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την έκδοση του πρώτου Ελληνικού 

Κανονισμού «για τη μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων εξ οπλισμένου 

σκυροδέματος» με το Βασιλικό Διάταγμα: Β.Δ. /54 (Φ.Ε.Κ./106/Α/18.2.54) καθώς και 

της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΤΠ) -504/54 για τα σκυροκονιάματα. Το 

1959 εκτός από τα πρόσθετα άρθρα για το Αντισεισμικό Κανονισμό, εκδόθηκε και το 

Β.Δ./59: «Αδρανή σκυροδεμάτων» (Φ.Ε.Κ./255/Α/9.10.59). 20 χρόνια αργότερα, το 

1975, εκδόθηκε η ΠΤΠ: «Έτοιμο σκυρόδεμα» (Φ.Ε.Κ./1297/Β/10.11.75) που ήταν 

αντίστοιχη του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου: ΕΛΟΤ-346: «Το έτοιμο σκυρόδεμα». 

Το 1981 έγινε η «Επανάσταση» με την Εγκύκλιο Ε-21, με την οποία θεσμοθετήθηκε 

αγορανομικός έλεγχος του ετοίμου σκυροδέματος (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

Το 1985 έγινε η έκδοση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) - 

85 (Φ.Ε.Κ./266/Β/9.5.85). Ο ΚΤΣ-85 κατάργησε πολλά άρθρα του Β.Δ./54, και 

ολοσχερώς το Β.Δ./59, τα ΠΤΠ-504, ΠΤΠ για Έτοιμο Σκυρόδεμα και «Ύδωρ
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αναμίξεως» και την Ε-21. Επιπρόσθετα, καθιέρωνε για πρώτη φορά την έννοια της 

χαρακτηριστικής αντοχής (fck) και των κριτηρίων συμμορφώσεως: Α,Β,Γ, Δ και της 

αποδοχής ή αμφισβήτησης μιας παρτίδας σκυροδέματος με βάση στατιστικά κριτήρια 

(Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

Στον Κανονισμό όμως αυτό δεν δόθηκε η υποστήριξη που έπρεπε και έτσι 

μόλις το 1990, δηλαδή 7 χρόνια μετά, εκδόθηκε το Π.Δ./393 για την επιβολή ποινών 

στους παραβάτες του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 1418/84. 

Έτσι, αφού δεν υπήρχαν επιπτώσεις, παρά μόνο για όσους έπαιρναν συμβατικά 

δοκίμια και δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του ΚΤΣ-85, ο Κανονισμός είχε μικρή 

εφαρμογή στην πράξη. Το 1997, έγινε ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού και 

εκδόθηκε ο ΚΤΣ-97 (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

Στην έκδοση αυτή (Φ.Ε.Κ./315/Β/17.4.97), καθιερώθηκαν οι νέες κατηγορίες 

σκυροδέματος π.χ. C16/20, C20/25, C25/30, κλπ, το κριτήριο Ε για σκυροδετήσεις 

κάτω από 20m3, ενώ καταργήθηκαν οι σειρές των ελληνικών κόσκινων, και των 

γερμανικών μητρών. Επιπλέον, έγινε προσθήκη απαιτήσεων για αδρανή μέγιστου 

κόκκου: 3/8” (8mm), και καθιερώθηκε σε κάθε μονάδα έτοιμου σκυροδέματος ο 

Υπεύθυνος Παραγωγής και Ποιότητος (§ 12.1.1.3) που πρέπει να είναι 

διπλωματούχος μηχανικός, καθώς και τα μητρώα και διαγράμματα αντοχών κ.λ.π. 

Τέλος, έγιναν αλλαγές στους επανελέγχους με «καρότα» (§ 13.7), ενώ κυκλοφόρησε 

η εγκύκλιος Ε-7 για τις περιπτώσεις «Εκτίμησης κατηγορίας αντοχής του 

σκυροδέματος υφισταμένων κατασκευών» (Δ14/19066/28.3.97) (Μαρσέλλος, 2004α, 

2004β).

Στην προσπάθεια υλοποίησης της εφαρμογής του ΚΤΣ-97 και στα πλαίσια 

του Έτους Ποιότητος/2000, έγινε η σύνταξη από δύο επιτροπές των εξής (Μαρσέλλος, 

2004α):

1. Κανονισμού διενέργειας ελέγχων ποιότητας υλικών και έργων 

(Φ.Ε.Κ./332/Β/28.3.2001).
2. Π.Δ. /121, Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 

21 του Νόμου 1418/1984. (Φ.Ε.Κ./112/Α/6.6.2001).

Το 2002 έγινε η «προσαρμογή» του ΚΤΣ-97 προς τις απαιτήσεις του 

εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές, και κριτήρια συμμορφώσεως για τα κοινά τσιμέντα 

(Φ.Ε.Κ./537/Β/1.5.02). Οι αλλαγές αφορούσαν κυρίως το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο 

για τσιμέντο (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

Το Μάιο του 2003 τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ το ΕΝ 934-2 για τα πρόσθετα 

σκυροδέματος, ενώ προβλέπεται το ίδιο και για το ΕΝ 12620 για τα αδρανή, από τον
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Ιούνιο του 2004. Από τον Ιούλιο 2004 είναι πιθανή η ισχύς του ευρωπαϊκού 

προτύπου για το σκυρόδεμα ΕΝ 206-1, με παράλληλη υποχρέωση απόσυρσης των 

αντίστοιχων εθνικών προτύπων, το οποίο όμως πιθανολογείται ότι μπορεί τελικώς να 

ενεργοποιηθεί το 2005. Τέλος, αναμένεται η μετάφραση του ΕΝ 206-1 και των 

συναφών προδιαγραφών- μεθόδων ελέγχου (ΕΝ 12350 - ΕΝ 12390), από ομάδα 

εργασίας του ΕΛΟΤ, μέσα στο α’ εξάμηνο του 2004 (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

ΕΝ 12620 
(Αδρανή)

ΕΝ 934-2 
(Πρόσθετα)

(2004/05)

ENV 13670-1 
(execution)

Σήμα Ποιότητος 
(ΕΛΟΤ)

ΕΝ 197-1 
(Τσιμέντο)

ΕΑΚ-2000
ΕΚΩΣ-2000

ΚΤΧ-2000

ΕΛΟΤ-34 6

Εικόνα 15: Η σχετική νομοθεσία yia το σκυρόδεμα (Μαρσέλλος, 2004α)

Στο σχήμα της εικόνας 15 φαίνεται διαγραμματικά η πορεία των Ελληνικών 

Κανονισμών Σκυροδέματος από το Βασιλικό Διάταγμα του 1954 (Β.Δ./54) και το 

Γερμανικό DIN-1045 μέχρι τους Κανονισμούς Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 1985, 

1997 και 2002 (ΚΤΣ-85, ΚΤΣ-97, ΚΤΣ-97 / Προσαρμογή 2002), το ΕΝ 206-1 και το 

σήμα ποιότητας CE (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).
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Παρόλα αυτά σήμερα, το 2004, 19 χρόνια μετά την ισχύ του ΚΤΣ-85, και ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν οι έλεγχοι των μονάδων ετοίμου 

σκυροδέματος με τη σύσταση επιτροπών ελέγχου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, 

αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί ούτε με τους ρυθμούς που έπρεπε, ούτε με την επιβολή 

αντίστοιχων προστίμων, παρ’ ότι έχει συσταθεί από το 2002 η αρμόδια επιτροπή του 

ΚΕΔΕ (Φ.Ε.Κ./108/Β/31.1.02).

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του TEE, I. Αλαβάνου στο 

14ο Συνέδριο Σκυροδέματος του ΤΕΕ, τον Οκτώβριο του 2003 στην Κω, υπάρχουν 

και άλλα πολλά θέματα στο χώρο της ποιότητος, όπως τα εργαστήρια δοκιμών, τους 

«Ο.Π.Ε.», το Σήμα Ποιότητος CE, οι έλεγχοι των μονάδων ετοίμου σκυροδέματος 

κ.λ.π. (Μαρσέλλος, 2004α, 2004β).

4.1.3 Οι κυριότερες απαιτήσεις του ΚΤΣ-97/2002
Στον παρακάτω πίνακα 4.1 φαίνονται οι πιο σημαντικές απαιτήσεις που 

πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου και οι οποίες 

επηρεάζουν την παραγωγή σκυροδέματος (Μαρσέλλος, 2004β, Κ.Τ.Σ. - 97).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσαρμογή του ΚΤΣ-97 στο πρότυπο για 

τσιμέντο ΕΝ 197-1 έγιναν σ’ αυτόν αρκετές αλλαγές όπως (Μαρσέλλος, 2004β):

• Αλλαγές στους χρόνους αφαίρεσης ξυλοτύπων (§ 11.6) αναλόγως με 

την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου (και όχι με τον τύπο).

• Νέοι τύποι τσιμέντων και νέες κατηγορίες αντοχής π.χ. τύποι I, II, III, 

IV και αντοχής: 32,5-42,5-52,5 MPa.

• Παραμένει ισχύον το τσιμέντο με αντίσταση στα θειικά (SR) για 

περιπτώσεις σκυροδέματος που υφίσταται χημική προσβολή 

(Βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ κλπ)

• Προστίθεται η κατηγορία κάθισης S5, οπότε δημιουργείται η 
κατηγορία S4 (16-21 cm) και η S5 (>22,0 cm), δηλαδή το πρότυπο 

προσομοιάζει σχεδόν με την ρευστότητα του αυτοσυμπυκνούμενου 

σκυροδέματος (self-compacting concrete).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1
Έκδοση Ιανουάριος 2004 Ελάχιστες Απαιτήσεις Κανονισμού (ΚΤΣ-97)

1. Σωστή παραγγελία Σωστή παοαννελία Ετοίιιου σκυροδέματος, δηλαδή καπινορία αντοχής 
και κατηγορία κάθισης (συνήθως : S3). Επιθυμητή και η υπενθύμιση 
ελάχιστης περιεκτικότητας τσιμέντου (270-300 ή 330/ παραθαλάσσιο 
στο 1 km/παραλία).

2. Σωστή παραλαβή Σωστή παραλαβή Ετοίμου σκυροδέματος, προσοχή ο χρόνος από την 
στιγμή της φόρτωσης μέχρι την εκφόρτωση/διάστρωση δεν θα πρέπει 
να είναι παραπάνω από 1 Ά ώρα (2 ώρες όταν έχει γίνει προσθήκη 
επιβραδυντικού).

3. Λήψη δοκιμίων 
σκυροδέματος

Λήιυη δοκηιίων σκυροδέματος, συνήθως 6 δοκίμια από 6 διαφορετικές 
βαρέλες, όταν η ποσότητα είναι μέχρι 150 ητ3/ημέρα. Για μεγαλύτερες 
ποσότητες (>150) λήψη 12 δοκιμίων.

4. Μεταφορά Μεταφορά των δοκιμίων εντός 20-32 ωρών νια συμβατική συντήρησή 
τους σε υγρό θάλαμο συντήρησης δοκιμίων σε Δημόσιο Εργαστήριο ή 
Αναγνωρισμένο Ιδιωτικό.

5. Μέτρηση της 
κάθισης

Μέτρηση me κάθισης. ιδιαίτερα σε περίπτωση λεπτών διατομών με 
πυκνό οπλισμό, όπου μπορεί να χρειασθεί κάθιση: 18-21,0 cm 
(κατηγορία : S4).

6. Αύξηση της 
εργασιμότητος

Αύξηση me εργασιμότητος μόνο με Υπέρ-ρευστοποιητικό στο έρνο, 
μετά από 3’ λεπτά επανάμιξη του σκυροδέματος.

7. Απαγορεύεται η
Απαγορεύεται η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα στο έργο.προσθήκη νερού

8. Δόνηση του 
σκυροδέματος

Δόνησης του σκυροδέματος, τουλάχιστον 2 δονητές επί-τόπου ανά 30- 
40 cm, τουλάχιστον 5”-10” ανά θέση, αναλόγως πόσο σφιχτό είναι το 
σκυρόδεμα.

9. Καλή συντήρηση Καλή συντήρηση του σκυροδέματος, τουλάχιστον επί 7 ημέρες. Μέτρα 
προστασίας για κρύο ή ζεστό καιρό (ΕΛΟΤ 515/ΕΛΟΤ 517). Πιθανή 
χρήση ειδικών χημικών υγρών συντήρησης (curing membranes).

10. Φύλαξη των 
πιστοποιητικών

Φύλαξη πιστοποιητικών αντοχής, μεταβίβαση τους στους ιδιοκτήτες, 
κατά την μεταβίβαση του διαμερίσματος.
(§ 15.16/ΚΤΣ-97)

4.1.4 Σχετικά πρότυπα με την παραγωγή σκυροδέματος
Η απόφαση της αποδοχής ή της απόρριψης μιας παρτίδας υλικών ή 

προϊόντων για μια περιοχή κατασκευής είναι μία καθημερινή εργασία πολλών 

μηχανικών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των αναδοχών έργων, των
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συμβούλων, των διευθυντών προγράμματος, των εργαστηρίων δοκιμής, των 

ποιοτικών ελεγκτών και των ιδιοκτητών. Η παρούσα απόφαση είναι βασισμένη στα 

κριτήρια των εφαρμόσιμων προτύπων ή άλλων κανόνων που συμφωνούνται 

προηγουμένως μεταξύ των μερών, σχετικά με τη δειγματοληψία, των ιδιοτήτων που 

ελέγχονται, των μεθόδων δοκιμής και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Εντούτοις, τα κριτήρια δεν είναι τέλεια και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο 

παραγωγός να απέρριψε λανθασμένα μια παρτίδα (κίνδυνος του παραγωγού) ή ο 

κίνδυνος του καταναλωτή που δέχεται κάτι που θα έπρεπε να απορριφθεί 

(καταναλωτικός κίνδυνος).

Τα πρότυπα προσπαθούν να συμβιβάσουν αυτές τις διαφορετικές ανησυχίες, 

που συνδυάζουν τις πτυχές ασφάλειας, ποιότητας και οικονομίας. Τα προγράμματα 

προσομοίωσης που αναπτύχθηκαν για να εξετάσουν την απόδοση των διαφορετικών 

κριτηρίων για την αποδοχή του σκυροδέματος, εξετάζουν παλαιές και νέες εκδόσεις 

όλων των προτύπων και κανονισμών που επηρεάζουν την ποιότητα παραγωγής του 

σκυροδέματος.

Η παραγωγή και διάθεση του σκυροδέματος στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως 

στον ισχύοντα ελληνικό Κ.Τ.Σ. (1997), που έχει σαν βάση τον έλεγχο του προϊόντος από 

τον αγοραστή με τη λήψη δοκιμίων και ταυτόχρονα προβλέπει την δυνατότητα στις 

Κρατικές Υπηρεσίες (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις του παραγωγού 

(αρθρ. 21 /Ν1418/84) (Λιτίνας, 1999).

Ευθύνες ζητούνται από τον παραγωγό μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

των δοκιμίων ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν (ανάλογα με την ποσότητα του 

σκυροδέματος) (Λιτίνας, 1999).

Ανάμεσα στα διάφορα πρότυπα που επηρεάζουν την παραγωγή του 

σκυροδέματος, πέρα από αυτά που αφορούν το σκυρόδεμα άμεσα, υπάρχουν και 

αυτά που έχουν να κάνουν με τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή του, και 

ιδιαίτερα με το τσιμέντο και τα αδρανή, αλλά και με τα υλικά με τα οποία 

«συνεργάζεται» το σκυρόδεμα, όπως ο χάλυβας.

Έτσι, τα βασικότερα πρότυπα και οι σημαντικότεροι κανονισμοί που 

επηρεάζουν είτε έμμεσα είτε άμεσα την παραγωγή του σκυροδέματος, είναι 

(Τσαγκάρης, et al. 2003, Λιτίνας, 1999, portal.tee.gr):

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-97 (Φ.Ε.Κ. 315/Β/17-4- 

97), καθώς και τα σχέδια προτύπων ΕΛΟΤ και οι ειδικές προδιαγραφές 

ΣΚ του ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στις οποίες αυτός παραπέμπει.

• Ο Κανονισμός Τσιμέντων (Π.Δ. 244/29-2-80 Φ.Ε.Κ. 69Α/23-3-80).
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• Το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα.

• Τα τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, (Φ.Ε.Κ. 917/Β/17- 

7-01).

• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΕΚΩΣ 2000 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ329/6-11-2000).

• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000 (Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20- 

12-99).

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος Κ.Τ.Χ. 

2000 (Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-3-2000).

• Ο Κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων (Φ.Ε.Κ. 

332/Β/28-03-01).

• Τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για το σκυρόδεμα ENV 206:1993 και 

prEN 206:1997

• Το ευρωπαϊκό πρότυπο prEN ΕΕΕ που συμπληρώνει τον Ευρωκώδικα 

ENV 1992-1 και το ENV 206 καθώς καλύπτει έργα πολιτικού μηχανικού 

που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα

• To DIN 1045/ DIN 1048 για οπλισμένο σκυρόδεμα

• To DIN 1045/ DIN 1047 για άοπλο σκυρόδεμα.

• To DIN 4226 για τα αδρανή.

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1992, ευρωκώδικας σχεδιασμού δομημάτων από σκυρόδεμα

• ΕΛΟΤ ENV 13670-1, κατασκευές έργων από σκυρόδεμα

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13369, κοινοί κανόνες από προκατασκευασμένα προϊόντα από 

σκυρόδεμα

• ΕΛΟΤ prEN 14487, εκτοξευμένο σκυρόδεμα

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12350 (Μέρη 1-7), δοκιμές νωπού σκυροδέματος

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12390 (Μέρη 1-8), δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12504, λήψη πυρήνων και προσδιορισμός δείκτου 

αποκόλλησης

• ΕΛΟΤ prEN 13791, υπολογισμός της αντοχής του σκυροδέματος στις 

κατασκευές

• ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, τσιμέντα (αφορά και τη σήμανση με CE)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, πρόσμικτα σκυροδέματος (αφορά και τη σήμανση με 

CE)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, αδρανή σκυροδέματος (αφορά και τη σήμανση με CE)
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Τα παραπάνω πρότυπα και κανονισμοί εφαρμόζονται κατά περίπτωση και 

ανάλογα με το είδος του σκυροδέματος και το σκοπό για τον οποίο πρόκειται να 

παραχθεί. Δεν αναφέρονται το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 

206-1 και η κοινοτική οδηγία 89/106 καθώς παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. Επιπλέον, ορισμένα πρότυπα που αφορούν τις πρώτες ύλες 

παραγωγής του σκυροδέματος αναφέρονται στην παράγραφο 5, για τον ποιοτικό 

έλεγχο των υλικών.

Υπάρχουν τρεις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η ισχύς των 

προδιαγραφών και αυτές είναι (Πάνου, 2004):

• Το Π.Δ. 39/2001 για την υποχρέωση κοινοποίησης τεχνικών κανόνων 

προδιαγραφών ή κανονισμών. Το άρθρο καθορίζει τι σημαίνει πρότυπο, 

κανόνας και προδιαγραφή, καθώς και διαδικασία εκπόνησης, σύνταξης 

και κοινοποίησης όλων των προδιαγραφών.

• Την οδηγία 93/37 που ως γνωστόν ιεραρχεί την χρήση των προτύπων και 

τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα III και άρθρο 10)

• Το Π.Δ. 334/94 που εναρμονίζει την 89/106

Η αναφορά στα πρότυπα και στους κανονισμούς γίνεται συνοπτικά, καθώς 

σκοπός της παρούσης εργασίας δεν είναι η αναλυτική παράθεση όλων των 

κανονισμών και προτύπων που αφορούν το σκυρόδεμα.

4.1.5 Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206~1
Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τίτλο «Σκυρόδεμα - 

Απόδοση, παραγωγή και συμμόρφωση», αφορά όλα τα είδη σκυροδέματος που 

χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατασκευές και τα κτίρια που κατασκευάζονται από 

πολιτικό μηχανικό. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζει το σκυρόδεμα σαν δομικό υλικό με 

βάση τις αρχές της οδηγίας 89/106/ΕΕ (η οποία παρουσιάζεται στην επόμενη 

παράγραφο 4.6), δηλαδή ως βιομηχανικά παραγόμενο δομικό υλικό με υψηλές 

απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας (Λιτίνας, 1999, www.bsi.net,www.ermco.com).

Επιπλέον, διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τα συστατικά υλικά του 

σκυροδέματος, τις ιδιότητες του φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος και την 

επαλήθευση αυτών των ιδιοτήτων, τους περιορισμούς για τη συγκεκριμένη σύνθεση, 

την προδιαγραφή του σκυροδέματος, την παράδοση του φρέσκου σκυροδέματος, τα 

κριτήρια διαδικασιών ελέγχου παραγωγής και συμμόρφωσης και την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης (www.bsi.net, www.ermco.com). Επίσης, δίνει έμφαση στους τρόπους
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βεβαίωσης της συμμόρφωσης διαφοροποιώντας τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και 
τον τύπο σκυροδέματος (Λιτίνας, 1999).

Κύριο χαρακτηριστικό του πρότυπου ΕΝ 206 είναι ότι έχει προληπτικό 

χαρακτήρα (εν αντιθέσει με τον Κ.Τ.Σ. που έχει κατασταλτικό) και στηρίζεται σε 

εφαρμογή συστημάτων ποιότητος (ΕΝ ISO 9000) στις μονάδες παραγωγής. Βασική 

φιλοσοφία της οδηγίας νέας προσέγγισης στην Ε.Ε. είναι η μεταφορά της ευθύνης από το 

δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (Λιτίνας, 1999). Επιπρόσθετα, το νέο πρότυπο προβλέπει 

(Αλεξανδρίδου, 2003):

• ελέγχους συμμόρφωσης σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια (ΕΝ 206 

§8) (ανάλογους των αρχικών ελέγχων και των ελέγχων επιτήρησης του 

ΕΚΠ Εργοστασιακού Σκυροδέματος), οι οποίοι πραγματοποιούνται είτε 

από τον παραγωγό είτε από αρμόδιους φορείς επιθεώρησης και 

πιστοποίησης

• εφαρμογή συστήματος ελέγχου της παραγωγής από τον παραγωγό 

(ΕΝ 206 §8). Οι απαιτήσεις του συστήματος αυτού βασίζονται στις 

αρχές των προτύπων της σειράς ΕΝ ISO 9000 και καλύπτουν τα εξής:

- Τους προαναφερθέντες ελέγχους συμμόρφωσης

- Χειρισμό α' υλών (επιλογή, αποθήκευση)

- Σχεδίασμά σκυροδέματος

- Παραγωγή σκυροδέματος, (τεκμηριωμένες οδηγίες παραγωγής)

- Ελέγχους και δοκιμές σε πρώτες ύλες, νωπό και σκληρυμένο 

σκυρόδεμα

- Ελέγχους εξοπλισμού παραγωγής (πρόγραμμα διακρίβωσης και 

συντήρησης)

- Έλεγχο του εξοπλισμού μεταφοράς και άντλησης (πρόγραμμα 

συντήρησης)

- Έλεγχο εξοπλισμού εργαστηρίου (πρόγραμμα διακρίβωσης)

- Ανασκόπηση από την Διοίκηση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας του συστήματος

- Εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού (Αρχεία)
- Τήρηση αρχείων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έτοιμου Σκυροδέματος (ERMCO), έχει 

υποστηρίξει σθεναρά τη δημιουργία και ανάπτυξη του προτύπου ΕΝ 206-1, και το 

1998 έθεσε το σχέδιο του προτύπου για ψήφισμα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η κύρια 

φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη του προτύπου ήταν η δημιουργία ενός προτύπου
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που ισχύει για όλους τους τύπους σκυροδέματος και το οποίο (www.bsi.net, 

www.ermco.com):

• δεν θα επηρεάσει την οικονομία παραγωγής σκυροδέματος

• δεν θα λαμβάνει υπόψη του τις διαφορετικές κλιματολογικές και 

κατασκευαστικές συνθήκες

• θα επιτρέπει τις εδραιωμένες παραδόσεις στην παραγωγή ώστε να 

εξασφαλίζει τη συνέχεια

Τα στοιχεία αυτά έχουν επιτευχθεί κατά ένα μεγάλο μέρος από ένα 

προσεκτικό μίγμα των υποχρεωτικών απαιτήσεων, της επεξηγηματικής καθοδήγησης 

και της άδειας για έγκριση των εθνικών παροχών για τις επιλεγμένες πτυχές για τις 

οποίες η συναίνεση ήταν απίθανο να επιτευχθεί (www.bsi.net, www.ermco.com).

Η διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου βασίζεται 

στα αποτελέσματα του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου, είτε συμμετέχει είτε όχι 

ο οργανισμός πιστοποίησης. Το αν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αποδέχονται αυτή 

τη διαδικασία συμμόρφωσης είναι καθαρά θέμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης 

(www.bsi.net, www.ermco.com).

Ένα σύστημα ποιότητας βασισμένο στα πρότυπα ISO 9000 αποτελεί την 

καλύτερη βάση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του νέου προτύπου. Τα 

κριτήρια του ΕΝ 206-1 είναι αυστηρότερα από τις απαιτήσεις του ISO και 

δημιουργούν πιο απαιτητικές συνθήκες στον τρόπο παραγωγής του σκυροδέματος 

αλλά και στον τρόπο κατασκευής όλων των τεχνικών έργων προκειμένου αυτά να 

ικανοποιούν τις προδιαγραφές.

Τα κυριότερα σημεία του νέου Ευρωπαϊκού Προτύπου είναι τα εξής 

(Μαρσέλλος, 2004β, www.ermco.com):

• Πιθανή ισχύς τον Ιούλιο 2004 ή μέσα στο 2005.

• Εντελώς νέα συλλογιστική. Η ιδιότητα της ανθεκτικότητας (durability) του 

σκυροδέματος είναι η επικρατούσα σε σχέση με μόνη την θλιπτική 

αντοχή.

• Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανθεκτικότητα είναι η 

κατηγορία έκθεσης στο περιβάλλον (exposure class) την οποία υφίσταται 

η κατασκευή.

• Οι κατηγορίες αντοχής φθάνουν μέχρι C100/115.

• Αποτέλεσμα όλων των κατηγοριών έκθεσης είναι να υπάρχουν απαιτήσεις 

για την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο, κυμαινόμενη από 260-360 

kg/m3 , μέγιστος λόγος Ν/Τ κυμαινόμενος από Ν/Τ < 0,65 έως ΝΤ< 0,45

Βούρβαχης Ιωσήφ 87

http://www.bsi.net
http://www.ermco.com
http://www.bsi.net
http://www.ermco.com
http://www.bsi.net
http://www.ermco.com
http://www.ermco.com


Κεφάλαιο 4°: Η ποιότητα στον κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

και ελάχιστες κατηγορίες αντοχής από C20/25 έως C35/45 με πιο συνήθη 
την C25/30 ή C30/37.

• Καθιέρωση κριτηρίων συμμορφώσεως για "πιστοποιημένο σκυρόδεμα” 
(concrete with production control certification) όπου επαρκούν 2 
δειγματοληψίες / ανά εβδομάδα έναντι της καθημερινής δειγματοληψίας (ή 

1/ανά 150 πι3) στο μη-πιστοποιημένο σκυρόδεμα.

Λόγω των επερχόμενων υποχρεωτικών αλλαγών στους κανονισμούς που 

αφορούν το σκυρόδεμα και ιδιαίτερα με το ΕΝ 206-1, θα πρέπει να γίνουν διάφορες 

αλλαγές στα εθνικά πρότυπα προκειμένου να εναρμονιστούν με το ΕΝ 206-1. 

Επιπλέον, η πολιτεία και οι μελετητές θα πρέπει να τις περάσουν στα τεύχη 

δημοπράτησης των έργων, όταν βεβαίως ο ΕΛΟΤ παραδώσει την ελληνική 

μετάφραση του ΕΝ 206-1 καθώς και το εθνικό προσάρτημα του πρότυπου. Αξίζει να 

σημειωθεί πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, (Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Αγγλία κλπ) 

αυτά είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα (Μαρσέλλος, 2004β).

Όπως είναι φυσικό, το νέο πρότυπο ΕΝ 206-1 έχει διαφορές με τους 

υφιστάμενους ελληνικούς κανονισμούς, καθώς οι κανόνες της Ε.Ε. είναι 

αυστηρότεροι και πιο απαιτητικοί από αυτούς των Χωρών Μελών αφού προσπαθούν 

να συνδυάσουν όλες τις απαιτήσεις των επί μέρους εθνικών προτύπων και να 

εξασφαλίσουν τη συνέχεια στον τρόπο παραγωγής. Έτσι, οι βασικές διαφορές 

ανάμεσα στο ΕΝ 206-1 και στους υφιστάμενους ελληνικούς κανονισμούς μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία (Λιτίνας, 1999):

• Οι έννοιες project management και site management καθώς και η έννοια 

constructor (organization) έχουν διαφορετική, από ότι το ευρωπαϊκό 

πρότυπο επιβάλλει, θέση στα ελληνικά κατασκευαστικά δεδομένα του 

σκυροδέματος, και έχουν να κάνουν με την παραλαβή α' υλών και τις 

ενέργειες συμμόρφωσης. Επίσης η καλή γνώση των εργασιών θα απαιτεί την 

χρησιμοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού

• Στο πρότυπο ΕΝ 206-1 περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

στοιχεία για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα και οι απαιτήσεις σε 

τεχνικές προδιαγραφές του έργου, καθώς και αναφορά αναλυτικά στα αρχεία 

που θα κρατούνται σε κάθε έργο

• Η ανθεκτικότητα του έργου σε συνάρτηση με το περιβάλλον σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 206-1 διαφοροποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με τα ισχύοντα στον 

Κ.Τ.Σ. και από εκεί εξαρτάται η συντήρηση και η προφύλαξη στο πεδίο 

εργασιών
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• Η συντήρηση του έργου έχει διαφορετικές απαιτήσεις και όχι γενικό κανόνα

• Τα έργα από πλευράς επιθεωρήσεων κατανέμονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα 

με την σημαντικότητα των στοιχείων ή της κατασκευής και υπάρχουν οδηγίες 

για τις απαιτήσεις επιθεώρησης ώστε να συμμορφώνεται το έργο στην 

απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής του και στους κανονισμούς που 

ισχύουν

• Προδιαγράφονται για κάθε είδος εργασιών οι απαιτήσεις για πριν και μετά 

την σκυροδέτηση καθώς και οι απαιτήσεις επιθεώρησης

• Η τήρηση αρχείων για κάθε είδους εργασία αναπτύσσονται στη φιλοσοφία 

ενός ISO 9001 για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου

• Οι αποκλίσεις από τα γεωμετρικά δεδομένα σχεδιασμού ώστε να 

εξασφαλίζεται η μηχανική ευστάθεια, το service τους και η συμβατότητα με 

την ανέγερση του έργου, οι οποίες θα ορίζονται από τις τεχνικές 

προδιαγραφές

Προκειμένου όμως να ενσωματωθεί το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206-1 

στην Ελληνική νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιηθεί και μία σειρά από ενέργειες 

προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες είναι:

1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ε.Ε. με ταυτόχρονη αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και χρονοδιάγραμμα για την σύγκλιση 

με το Ευρωπαϊκό πρότυπο

2. Αναμόρφωση των Ελληνικών κανονισμών-προδιαγραφών-τεχνικών 

συγγραφών (ελάχιστες απαιτήσεις για συμμόρφωση με την Ε.Ε.). Τα θέματα 

που πρέπει να εξεταστούν είναι

■ η πολιτική βούληση,

■ τα οικονομικά
■ τα νομικά

που θα που θα προσδιορίσουν τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις ευθύνες- 

υποχρεώσεις των εμπλεκομένων:

■ κυρίου του έργου

■ παραγωγού υλικών

■ κατασκευαστή

■ μηχανικού (μελετητή-επιβλέποντος)

■ πολιτείας

και που θα συζητηθούν άμεσα από τους φορείς ΣΕΒ-ΣΕΒΕΣ-ΠΕΔΜΕΔΕ-ΤΕΕ- 

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΛΟΤ
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3. Σύνταξη εγχειριδίων και οδηγιών για την καλή εκτέλεση των πάσης φύσεως 

εργασιών (όπου δεν υπάρχουν) με την εξής θεματολογία:

■ τρόπος κατασκευής των εργασιών

■ προστασία των υλικών κατά την αποθήκευση τους

■ έλεγχος των υλικών πριν την ενσωμάτωση τους

■ επιπτώσεις από την ενσωμάτωση ακατάλληλων υλικών και κριτήρια 

επικινδυνότητας της κατασκευής

4. Εκπαίδευση προσωπικού και καθιέρωση πτυχίων με άδειες ασκήσεως 

επαγγέλματος (όπου απαιτείται) με απαίτηση σε γνώση και εμπειρία για κάθε 

είδος εργασιών, αφού κατηγοριοποιηθούν τα τεχνικά έργα, συνδεθούν οι 

εργασίες τους με τις παραπάνω οδηγίες και ορισθούν ειδικότητες- 

επαγγελματικές άδειες και τυπικά προσόντα του προσωπικού

5. Αποτύπωση και μοντελοποίηση των απαιτουμένων εγγράφων

■ μελέτες (σχέδια-προδιαγραφές και για ξυλότυπους)

■ οργάνωση εργοταξίου (μέσα-προσωπικό-υλικά) ανάλογα με το 

μέγεθος του έργου

■ αποτύπωση και καταγραφή (προ της σκυροδέτησης, κατά την διάρκεια 

και μετά) της κατασκευής μέσα από επιθεωρήσεις για καθένα από τα:

- Ξυλότυποι

- Σίδερα

- Δοκιμές υλικών

- Προκατασκευές

■ Συντήρηση του έργου

6. Προσδιορισμός ευθυνών (αστικών-ποινικών) για κάθε εμπλεκόμενο - 

ασφάλιση του έργου

Όπως είναι φανερό και ίσως αναμενόμενο, οι απαιτήσεις από το ΒΔ/54, στον 

ΚΤΣ-97 και το ΕΝ 206-1, συνεχώς αυξάνουν. Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζεται να 

τηρηθούν τουλάχιστον τα 10 σημεία τις παραγράφου 4.1.3, ορίζοντας ένα ελάχιστο 

όριο ποιότητας. Δεδομένο είναι ότι με το ευρωπαϊκό πρότυπο αυτά θα είναι τελείως 

ανεπαρκή διότι ο μέγιστος λόγος Ν/Τ, η ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου, και η 

κατηγορία αντοχής (C25/30 ή C30/37 θα είναι πιθανώς η τυπική) θα είναι πλέον τα 

κρίσιμα στοιχεία (Μαρσέλλος, 2004β).

Γενικά, τα πρότυπα απλά ανοίγουν πόρτες, δεν επιτυγχάνουν την 

εμπιστοσύνη των αναδοχών, των πελατών, των αρχών και των αρμοδίων επιτροπών 

και των συμβούλων τους σχετικά με την ποιότητα του σκυροδέματος. Μόνο η ίδια η
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βιομηχανία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να επιτύχει την απαιτούμενη 

εμπιστοσύνη.

4.1.6 Η κοινοτική οδηγία 89/106 και το σήμα ποιότητας CE
Στις 21 Δεκεμβρίου του 1988, το συμβούλιο της τότε Ε.Ο.Κ. θέσπισε την 

κοινοτική οδηγία 89/106 η οποία αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών 

κατασκευών και πιο συγκεκριμένα αυτά που πρόκειται να ενσωματωθούν κατά 

τρόπο διαρκή στα δομικά έργα (Κοινοτική Οδηγία 89/106, Λιτίνας, 1999, europa.eu.int, 

www.bsi.net,www.ermco.com) και επομένως, αφορά άμεσα και το σκυρόδεμα. Η 

οδηγία 89/106 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 334/94 Φ.Ε.Κ. 

176/Α/25.10.1994 (www.tuv-hellas.gr). Αξίζει να σημειωθεί πως το σκυρόδεμα 

σύμφωνα με την οδηγία 89/106 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υλικό υψίστης ασφαλείας 

(Λιτίνας, 1999).

Η οδηγία για τα προϊόντα δομικών κατασκευών προβλέπει την ανάπτυξη των 

σχετικών απαιτήσεων με ερμηνευτικά έγγραφα, που εξυπηρετούν ως βάση είτε για 

την επεξεργασία τεχνικών προδιαγραφών, ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών 

συμφωνιών από τους ειδικούς οργανισμούς, είτε για την αναγνώριση εθνικών 

τεχνικών προδιαγραφών (Κοινοτική Οδηγία 89/106, europa.eu.int, www.bsi.net, 

www.ermco.com).

Το χρονικό εξέλιξης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι (Πάνου, 2004):

• 1988: έκδοση της οδηγίας

• 1993: Έκδοση ερμηνευτικών κειμένων στην ΕΕΕΚ

• 2003: Εκπόνηση του μεγαλύτερου μέρους των Ευρωπαϊκών

προδιαγραφών κατασκευής Τεχνικών Έργων

Το 1997 η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε μία ανακοίνωση με τίτλο 

"Ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου", προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον εν λόγω κλάδο. Το έγγραφο αυτό εκθέτει τους 

σχετικούς στόχους προτεραιότητας επί του θέματος και προτείνει ειδικές δράσεις για 
την επίτευξή τους. Δίνεται έμφαση στα ακόλουθα ζητήματα (europa.eu.int, www.bsi.net, 

www.ermco.com):

• ενίσχυση της ποιότητας·

• βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στις 

συναλλαγές και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε θέματα δημοσίων 

συμβάσεων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των
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προϊόντων δομικών κατασκευών ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων, η 

Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πρόγραμμα 

δράσης για την εσωτερική αγορά να αναθεωρήσει την οδηγία «προϊόντα 

δομικών κατασκευών»·

• αειφόρος και ουσιαστική άνοδος του επιπέδου και της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα

• επαναπροσανατολισμός και ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και 

ανάπτυξης.

Στόχος της 89/106 κοινοτικής οδηγίας είναι να διασφαλισθεί η ελεύθερη 

κυκλοφορία του συνολικού φάσματος των προϊόντων δομικών κατασκευών στην 

Ένωση, με την εναρμόνιση των διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις για τα προϊόντα αυτά στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας 

και της ευημερίας (europa.eu.int, www.bsi.net,www.ermco.com, Κοινοτική Οδηγία 

89/106).

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα προϊόντα των δομικών κατασκευών, και 

μεταξύ αυτών και το σκυρόδεμα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν είναι 

κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να 

επιτρέπουν την κατασκευή έργων τα οποία πληρούν, για μία χρονική διάρκεια που 

κρίνεται εύλογη από οικονομική άποψη, τις βασικές απαιτήσεις στα θέματα της 

μηχανικής αντοχής και ευστάθειας, της πυρασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και 

του περιβάλλοντος, της ασφάλειας χρήσης, της προστασίας κατά του θορύβου, της 

εξοικονόμησης ενέργειας και της συγκράτησης θερμότητας, όπως αυτές 

προβλέπονταί από την οδηγία (europa.eu.int, www.bsi.net,www.ermco.com, Κοινοτική 

Οδηγία 89/106).

Τα προϊόντα δομικών κατασκευών πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, 
προκειμένου να μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. φέροντας το σήμα CE. 

Δεν αρκεί όμως να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Κατά συνέπεια, 

λόγω των υψηλών απαιτήσεων, η οδηγία δεν εφαρμόζεται και η ελεύθερη 

κυκλοφορία των προϊόντων δομικών κατασκευών επιτρέπεται στην πράξη μόνο από 

τη στιγμή που υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα (europa.eu.int, www.bsi.net, 

www.ermco.com, Κοινοτική Οδηγία 89/106).

Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές βάση των οποίων θα γίνονται όλες οι 

δοκιμές συμμόρφωσης που θα καλύπτουν τα προϊόντα μπορεί να αποτελούνται 

(Λιτίνας, 1999):
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• από τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που εγκρίνονται από τους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (CEN ή/και CENELEC)

• από τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, με βάση τις οποίες διευκρινίζεται η 

καταλληλότητα ενός προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση, στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, ούτε 

αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο

• από Εθνικά τεχνικά κείμενα (προδιαγραφές) αναγνωρισμένα με απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Γενικότερα, η οδηγία 89/106 κατευθύνει τους παραγωγούς προϊόντων δομικών 

κατασκευών σε συστήματα ποιότητος σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς του ΕΝ ISO 

9000. Οι παραγωγοί που αποκτούν το σήμα CE, έχουν δικαίωμα χρήσης του σήματος 

για ελεύθερη διακίνηση των παραπάνω προϊόντων χωρίς έλεγχο από τα Κράτη Μέλη, 

αλλά με βάση τη δήλωση συμμόρφωσης και τις δοκιμές που τη συνοδεύουν (Λιτίνας, 

1999). Ταυτόχρονα, αποκτούν και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη ενοποιημένη 

πλέον ευρωπαϊκή αγορά.

Η σήμανση CE χορηγείται σε εκείνα τα προϊόντα δομικών κατασκευών που 

είναι σύμφωνα:

• με τα εθνικά πρότυπα, στα οποία ενσωματώνονται τα εναρμονισμένα 

ευρωπαϊκά πρότυπα,

• με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή, εάν αυτά δεν έχουν εκδοθεί,

• με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες τηρούν τις βασικές 

απαιτήσεις.

Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι το προϊόν πληρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και τηρεί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων που αφορούν την παραγωγή του. 

Για αυτό το λόγο αποτελεί για τις εταιρίες "διαβατήριο εισόδου" στην ευρωπαϊκή 

αγορά, χωρίς προσαρμογή ή επανέλεγχο των προϊόντων τους (europa.eu.int, 

www.tuv-hellas.gr).

Το σήμα ποιότητας αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για την παραγωγή 

Εργοστασιακού Σκυροδέματος και χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μετά από αίτηση του παραγωγού ετοίμου σκυροδέματος, στην 

οποία αναφέρει μεταξύ των άλλων την ή τις κατηγορίες σκυροδέματος για τις οποίες 

ζητά πιστοποίηση. Προκειμένου να γίνει αυτό, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

• Αρχικός Έλεγχος από τον ΕΛΟΤ
Αρχική επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας του παραγωγού και 

των εγκαταστάσεων παραγωγής σύμφωνα με καθορισμένα
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ερωτηματολόγια, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ ISO 9001, του Κ.Τ.Σ. 1997 καθώς και των Σχεδίων 

Ελληνικών Προτύπων που έχουν εφαρμογή στην παραγωγή 

σκυροδέματος (π.χ. ΕΛΟΤ 408, ΕΛΟΤ 346 κ.λ.π.). Ο παραγωγός είναι 

υποχρεωμένος να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας για τα προϊόντα για τα 

οποία ζητά πιστοποίηση

• Αρχικές δοκιμές εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (4 μήνες 

συνεχούς παραγωγής):

Εσωτερικοί: Έλενχος (Αυτοέλεγχος): ο παραγωγός λαμβάνει δοκίμια της 

κατηγορίας σκυροδέματος που θέλει να πιστοποιήσει, τα οποία ελέγχει 

ως προς την αντοχή τους. Ο τρόπος, η συχνότητα δειγματοληψίας και 

οι καταγραφές των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 

Κ.Τ.Σ.'97

Εξωτερικός Έλενχος: ο επιθεωρητής του ΕΛΟΤ κάνει δύο

δειγματοληψίες τον μήνα για κάθε κατηγορία σκυροδέματος 

λαμβάνοντας 6 δοκίμια την φορά, τα οποία ελέγχονται αντιστοίχως και 

τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον ΕΛΟΤ

• Αξιολόγηση
Αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή τόσο τα αποτελέσματα της 

επιθεώρησης όσο και τα αποτελέσματα των αρχικών δοκιμών βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων που αναφέρονται στον ΕΚΠ Εργοστασιακού 

Σκυροδέματος. Ο ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στην χορήγηση Πιστοποιητικού 

Συμμόρφωσης σε περίπτωση που εντοπισθούν αποκλίσεις, είτε από τις 

απαιτήσεις των προτύπων/προδιαγραφών πιστοποίησης, είτε του ειδικού 

κανονισμού πιστοποίησης, είτε του γενικού κανονισμού πιστοποίησης 

προϊόντων. Επομένως, μη εφαρμογή συστήματος ποιότητας συνεπάγεται 

αδυναμία απόκτησης Σήματος Ποιότητας

• Επιτήρηση
Η επιτήρηση πραγματοποιείται με την διεξαγωγή δειγματοληψιών 

αυτοελέγχου και εξωτερικού ελέγχου σε προκαθορισμένη συχνότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σημασία του σήματος, τα προϊόντα που δεν 

πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και τα οποία συνιστούν κατά συνέπεια κίνδυνο για 

την ασφάλεια και την υγεία δύναται να αποσυρθούν προσωρινά από την αγορά από 

τα κράτη μέλη (europa.eu.int, www.bsi.net,www.ermco.com). Οι έλεγχοι των προϊόντων 

προκειμένου να σημανθούν με CE γίνονται:
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• στη διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο

• με δοκιμές στο τελικό προϊόν για να εξεταστεί η συμμόρφωση του με 

τις προδιαγραφές

Η πιστοποίηση ενός συστήματος παραγωγής με ISO 9000 δεν σημαίνει 

αυτόματα ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση με CE. Για να ισχύει 

αυτό θα πρέπει η συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής να ικανοποιεί και τις 

προδιαγραφές του CE. Συνήθως η πιστοποίηση με ISO αποτελεί προϋπόθεση για τη 

δυνατότητα της χρήση της σήμανσης CE από μία εταιρεία. Επειδή όμως η σήμανση 

CE αφορά μόνο τη διαδικασία παραγωγής, η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

ISO, και ιδιαίτερα του νέου προτύπου, που σχετίζονται με την ικανοποίηση των 

πελατών και γενικά με ζητήματα που δεν αφορούν την παραγωγική διαδικασία, δε 

σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να σημανθεί με CE (europa.eu.int, www.bsi.net, 

www.ermco.com). Αξίζει να σημειωθεί πως για τη σήμανση με CE οι προδιαγραφές 

μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και τη χρήση του.

Γενικότερα, η σήμανση CE (Πάνου, 2004):

• αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη του όλο το νομοθετικό 

πλαίσιο που αφορά την ποιότητα

• αποτελεί καταλληλότητα και όχι απαραίτητα ποιότητα προϊόντος

• σημαίνει συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις 

ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις

• δεν αποτρέπει ένα προϊόν να μπορεί να φέρει πρόσθετες σημάνσεις στις 

περιπτώσεις που :

- πληρεί μια διαφορετική λειτουργία από αυτή που δηλώνει η σήμανση 

CE,

- δεν μειώνει την σήμανση CE, δεν δημιουργεί σύγχυση στον 
καταναλωτή

• δεν μπορεί να τεθεί σε μειονεκτική θέση από τους εθνικούς κανονισμούς, 

οι οποίοι θα επιβάλλουν εθνικά ή άλλα σήματα ποιότητας

Αξίζει να σημειωθεί πως τα γράμματα CE προέρχονται από την 

συντομογραφία της γαλλικής φράσης "Conformite Europeene" που σημαίνει 

Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Η σήμανση CE σε ένα προϊόν δηλώνει ότι το προϊόν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών νόμων για την υγεία, ασφάλεια 

και προστασία του περιβάλλοντος που μεταφράζεται σε συμμόρφωση με της 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες Προϊόντων. Επίσης, δηλώνει στις αρμόδιες αρχές ότι μπορεί
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νομίμως το προϊόν να τοποθετηθεί στην αγορά, και επιπλέον ότι το προϊόν μπορεί να 

μετακινηθεί και να διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τέλος η σήμανση CE σε ένα προϊόν επιτρέπει την απόσυρση των μη 

συμμορφούμενων προϊόντων από τα τελωνεία και τις αρμόδιες αρχές 
(www.eurocert.gr).

Επειδή δεν υπάρχει λόγος αντιγραφής και απλής αναφοράς των απαιτήσεων 

της κοινοτικής οδηγίας 89/106 και των απαιτήσεων της σήμανσης CE σχετικά με την 

παραγωγή δομικών προϊόντων και κατ' επέκταση με την παραγωγή του 

σκυροδέματος, οι περιεχόμενες λεπτομέρειες των απαιτήσεων της οδηγίας υπάρχουν 

στο πλήρες κείμενο της, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Β της παρούσας 

εργασίας, αλλά και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. στη διεύθυνση europa.eu.int.. Εκεί 

υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, τις μεθόδους του 

ελέγχου πιστότητας, τα συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας, τους αρμόδιους 

οργανισμούς και το σήμα CE.

4.2. Ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέματος και των 
συστατικών του υλικών.

4.2.1 Ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέματος
Ο έλεγχος ποιότητας του παραγόμενου σκυροδέματος γίνεται βάση των 

κανονισμών και των προτύπων που αναφέρθηκαν νωρίτερα και ειδικότερα όσον 

αφορά την Ελλάδα, βάση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.). Το 

είδος του σκυροδέματος (εργοταξιακό, εργοστασιακό, έτοιμο) επηρεάζει τον έλεγχο 

ποιότητας, καθώς ανάλογα με το είδος καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία 
παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξεταστεί η ποιότητα του παραγόμενου 

σκυροδέματος ελέγχονται κυβικά ή κυλινδρικά δοκίμια τα οποία θλίβονται και 

ανάλογα με την αντοχή σε θλίψη που παρουσιάζουν, ελέγχεται και η παραγόμενη 

ποιότητα. Να σημειωθεί ότι ο ρόλος της χρήσης του σκυροδέματος στα τεχνικά έργα 

είναι η παραλαβή των θλιπτικών δυνάμεων, καθώς μπορεί και παραλαμβάνει 

ισχυρές δυνάμεις σε σχέση με άλλα υλικά, ενώ η παραλαβή των εφελκιστικών 

δυνάμεων γίνεται με τη χρήση χάλυβα.

Τα δοκίμια ελέγχου της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος θα είναι κυβικά 

15x15x15οπι ή κυλινδρικά, διαμέτρου 15 και ύψους 30 οπι και θα λαμβάνονται
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τυχαία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. και των προδιαγραφών ΣΚ-303 

και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Η εκτέλεση αυτής της δοκιμής θα γίνεται μετά από 28 μέρες 

από τη σύνθεση του σκυροδέματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.6 του 

ΚΤΣ και της Προδιαγραφής ΣΚ 309 του ΚΕΔΕ (Τσαγκάρης, et al. 2003, Κ.Τ.Σ. - 97). Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα φυλάσσονται σε ειδικό Φάκελο ή Αρχείο και θα 

συνθέτουν (μαζί με τους λοιπούς ελέγχους) τον «Φάκελο Ποιότητας» του έργου 

(Τσαγκάρης, et al. 2003).

Σε κάθε περίπτωση, η μη ικανοποίηση των αντιστοίχων κριτηρίων 

συμμορφώσεως, συνεπάγεται την αμφισβήτηση της αντοχής του σκυροδέματος και 

την εφαρμογή των διατάξεων επανελέγχου της παραγράφου 13.7 του Κ.Τ.Σ.. Στην 

παράγραφο §13.6 του ΚΤΣ-97 φαίνονται τα κριτήρια συμμορφώσεως (Τσαγκάρης, et 

al. 2003, Κ.Τ.Σ.-97).

Η κατασκευή των δοκιμίων και γενικότερα η παραγωγή του σκυροδέματος 

γίνεται βάσει της μελέτης συνθέσεως του σκυροδέματος, η οποία βασίζεται στο 

άρθρο 5 του Κ.Τ.Σ.. Για κάθε κατηγορία ή είδος έργου χρησιμοποιείται και η ανάλογη 

κατηγορία σκυροδέματος που θα προσδίδει στο έργο τις ανάλογες κατασκευαστικές 

ιδιότητες που εξαρτώνται από το σκυρόδεμα. Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος 

επηρεάζεται και από τις κλιματολογικές συνθήκες και σε περιπτώσεις ακραίων 

συνθηκών, τροποποιείται κατάλληλα και η σύνθεση, πάλι βάσει του Κ.Τ.Σ. 

(Τσαγκάρης, et al. 2003).

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται αλλά και να ελέγχεται σε όλη τη 

διάρκεια παραγωγής η ποιότητα του σκυροδέματος, θα ήταν ευχής έργον αν η 

συμμετοχή του επιβλέποντος μηχανικού στην διαδικασία παραγγελίας του 

σκυροδέματος ήταν μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη. Σε μια τέτοια, βελτιωμένη, 

διαδικασία, θα μπορούσε ο επιβλέπων μηχανικός να σχηματίζει προσωπική 

αντίληψη, με επί τόπου επίσκεψη και αυτοψία, των δυνατοτήτων του εργοστασίου 

παραγωγής και της εκ μέρους του τηρήσεως των απαιτήσεων του Κ.Τ.Σ. και του 

Προτύπου ΕΛΟΤ 346, για την καλή και σύννομη λειτουργία του. Πολύ συνοπτικά, οι 

απαιτήσεις αυτές είναι οι επόμενες (Τσαγκάρης, et al. 2003):

• Να υπάρχει διπλωματούχος μηχανικός ως υπεύθυνος παραγωγής και 

ποιότητας

• Η ποιότητα του σκυροδέματος να παρακολουθείται στο εργοστάσιο από 

τον παραγωγό με δοκίμια, τα αποτελέσματα των ελέγχων να τηρούνται 

σε μητρώα, να υπολογίζεται η τυπική απόκλιση του συγκροτήματος και 

να συντάσσονται τα κατάλληλα διαγράμματα
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• Να υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως και ζυγίσεως όλων των 

υλικών, αδρανών - τσιμέντου - νερού

• Να υπάρχουν αναμικτήρες (μίξερ) επί των οποίων θα αναγράφεται ο 

μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος παρτίδας και η ταχύτητα αναμίξεως. Να 

υπάρχει επίσης συσκευή που θα μετρά τον χρόνο αναμίξεως και δεν θα 

επιτρέπει την πρόωρη εκκένωση

• Να υπάρχουν οι απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για την εκτέλεση των 

απαιτουμένων ελέγχων : αντοχής, εργασιμότητας, ομοιομορφίας και 

περιεκτικότητας αέρος

Τέλος, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή κατά 

την χρήση του σκυροδέματος ώστε να εξασφαλιστεί η παρεχόμενη ποιότητα και 

αντοχή είναι η καλή συμπύκνωση του κατά τη διάστρωσή του, όπως ορίζει και το νέο 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206-1. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και η συντήρηση 

των στοιχείων σκυροδέματος με το πέρασμα του χρόνου. Περισσότερες και 

εκτενέστερες λεπτομέρειες για τον ποιοτικό έλεγχο του σκυροδέματος αναφέρονται 

στις σχετικές διατάξεις και παραγράφους του Κ.Τ.Σ.-97.

4.2.2 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών του σκυροδέματος
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του σκυροδέματος και το σκυρόδεμα 

να παρουσιάζει και να παρέχει την ονομαστική του αντοχή και ποιότητα, θα πρέπει 

να διασφαλίζεται και η ποιότητα των συστατικών του υλικών.

Οι πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 

σκυροδέματος είναι (Τσαγκάρης, et al. 2003):

• τα αδρανή

• το τσιμέντο

• το νερό

• διάφορα πρόσθετα

• άλλα πρόσμικτα

Έτσι, η διασφάλιση της ποιότητας στα παραπάνω συμβάλει σημαντικά και 

στην ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος. Τα βασικότερα από τα παραπάνω 

υλικά είναι τα αδρανή και το τσιμέντο αλλά και η χρησιμοποιούμενη ποσότητα του 

νερού.
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Τα αδρανή υλικά των σκυροδεμάτων πρέπει να πληρούν τους όρους και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ-408 και του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Τσαγκάρης, et al. 2003). Επιπλέον, τα αδρανή από 

1/6/2004 πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12620 

που αφορά τα αδρανή σκυροδέματος και οδηγεί στη σήμανση με CE, η οποία 

εμπίπτει και για τα αδρανή στις διατάξεις της 89/106 κοινοτικής οδηγίας. Το νέο 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12620 σχετίζεται άμεσα με την παραγόμενη ποιότητα των 

αδρανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του σκυροδέματος και προκειμένου 

να πιστοποιηθούν τα αδρανή με το νέο πρότυπο, γίνεται έλεγχος του εργοστασίου 

και της διαδικασίας παραγωγής τους (Χρυσοβελίδου, 2004).

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών πρέπει να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ-408. Η ακριβής αναλογία μίξεως αυτών για 

σύνθεση της επιθυμητής κατηγορίας σκυροδέματος θα καθορίζεται με τη μελέτη 

συνθέσεως, που θα συντάσσεται από εργαστήριο από τα αναφερόμενα στην §5.2.1.4 

του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και θα τηρείται επακριβώς. Η 

δειγματοληψία τους θα γίνεται κατά τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος. Αδρανή υλικά που κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση πρέπει να 

απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκυροδέματος, 

θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000, ΕΛΟΤ 

ΕΝ 197-2:2000 και της Κ.Υ.Α. αρ. 16462/29 ΦΕΚ/917/Β/17.07.2001 (τσιμέντα για την 

κατασκευή έργων από σκυρόδεμα). Από την 1/1/2002 χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

τσιμέντο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 (Τσαγκάρης, et al. 2003, 

Τσαματσούλης, 2004).

Όπως και το σκυρόδεμα, έτσι και το τσιμέντο εμπίπτει στις διατάξεις της 

89/106 κοινοτικής οδηγίας, στην οποία έχει γίνει αναφορά στην παράγραφο 4.6, και 

μάλιστα η ποιότητα του τσιμέντου, σε αντίθεση με άλλα υλικά, πιστοποιείται με το 
αυστηρότερο σύστημα αξιολόγησης συμμόρφωσης (Τσαματσούλης, 2004).

Η φύλαξη του τσιμέντου στο εργοστάσιο γίνεται σε κλειστές αποθήκες και 

τσιμέντο διαφορετικού τύπου ή διαφορετικής κατηγορίας αντοχής θα αποθηκεύεται 

σε χωριστά τμήματα της αποθήκης ή σε διαφορετικά σιλό. Η φύλαξη δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τις 30 μέρες, διαφορετικά αλλοιώνεται η ποιότητα του τσιμέντου και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή σκυροδέματος (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Οι ποσότητες των τσιμέντων που προσκομίζονται στο εργοστάσιο πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής για την συμφωνία των 

χαρακτηριστικών τους (φυσικές, χημικές, μηχανικές ιδιότητες) με τις απαιτήσεις του 

Ελληνικού Κανονισμού Τσιμέντων (Π.Δ. 244/1980) και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
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197-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 196. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την 

ποιότητα των αποθηκευμένων τσιμέντων (επίδραση υγρασίας, μακροχρόνια 

αποθήκευση, κ.λ.π.) μπορεί να γίνει αντιπροσωπευτική δειγματοληψία και δοκιμασία 

των τσιμέντων σε εγκεκριμένο εργαστήριο (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί, τόσο για την παρασκευή όσο και για τη 

συντήρηση του σκυροδέματος, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ-345 και του άρθρου 4.4 και Κ.Τ.Σ.-97 (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Το πόσιμο νερό είναι γενικώς κατάλληλο για την παρασκευή του συνήθους 

οπλισμένου ή αόπλου σκυροδέματος, χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο. Γενικώς, το νερό 

που προέρχεται από γεώτρηση πρέπει να ελέγχεται. Για τον έλεγχο της 

καταλληλότητας του νερού θα πρέπει να αποσταλεί δείγμα νερού σε αναγνωρισμένο 

εργαστήριο ενώ ο έλεγχος αυτός θα επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες (Τσαγκάρης, et al. 

2003).

Τα πρόσθετα σκυροδέματος χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση ορισμένων 

ιδιοτήτων του σκυροδέματος και η χρήση τους θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.5 

του ΚΤΣ-97 και των ειδικών προδιαγραφών ΣΚ-307, ΣΚ-308, ΣΚ-316 του 

ΚΕΔΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά ελέγχου από ελληνικά 

εργαστήρια, και να είναι κατάλληλα για τον τύπο τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί 

στο έργο. Θα έρχονται δε στο εργοτάξιο συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία, με 

εμφανές έπ’ αυτών το περιεχόμενο και τον παραγωγό, ενδεχομένως και τις οδηγίες 

χρήσεως (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να είναι του ιδίου 

εργοστασίου, να έχουν την ίδια εμπορική ονομασία με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν 

στη μελέτη συνθέσεως και να προστίθενται στην αναλογία που προβλέπεται σε 

αυτήν. Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δεν έχουν ελεγχθεί στη μελέτη 

συνθέσεως (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Τέλος, είναι δυνατή η προσθήκη άλλων προσμίκτων στο σκυρόδεμα όπως 
είναι (Τσαγκάρης, et al. 2003):

• Η πυριτική παιπάλη ή άχνη

• Οι αναστολείς διάβρωσης

Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιούνται κατά την 

μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος για να προσδιορισθεί η δοσολογία τους και οι 

τυχόν επιδράσεις ή βελτιώσεις που προκύπτουν για το μίγμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα διάφορα πρότυπα που αφορούν τα υλικά 

συστατικά του σκυροδέματος, και ιδιαίτερα με το τσιμέντο και τα αδρανή, επηρεάζουν 

έμμεσα την παραγωγή του και επομένως και την παραγόμενη ποιότητα. Μερικά από
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αυτά αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.4, ενώ άλλα αναφέρθηκαν νωρίτερα σε αυτή 

την παράγραφο.

4.3. Η διαχείριση ποιότητας στις εταιρείες παραγωγής 
έτοιμου σκυροδέματος.

4.3.1 Γενικά
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το έτοιμο σκυρόδεμα αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά δομικά υλικά για την ασφάλεια της κατασκευής. Δυστυχώς όμως έχει την 

ιδιαιτερότητα να «αποκαλύπτει» την αντοχή του 28 ημέρες μετά από την χρήση του, 

η οποία οφείλει να είναι 2 ώρες μετά την παραγωγή του. Για αυτό όλες οι ενέργειες 

για παραγωγή σκυροδέματος εντός προδιαγραφών επικεντρώνονται στην 

πρόληψη και στον έλεγχο παρά στην αντικατάσταση, η οποία συνεπάγεται 

τεράστιο κόστος. Από τον ορισμό της η διασφάλιση ποιότητας - όλες οι σχεδιασμένες 

και συστηματικές ενέργειες, που είναι απαραίτητες για να δώσουν ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο εμπιστοσύνης ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα ικανοποιήσουν 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε εταιρείες παραγωγής ετοίμου 

σκυροδέματος καθίσταται αναγκαία (Αλεξανδρίδου, 2003, Interbeton, 2002α).

Η αναγκαιότητα εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις 

βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος προκύπτει από τις συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των τεχνικών έργων. Δεδομένου του 

υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που προδιαγράφει τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν, τα πρότυπα της σειράς ISO 

9000 έρχονται να καλύψουν το κενό ύπαρξης ενός μηχανισμού οργάνωσης και 

καταγραφής των ελέγχων που θα επέτρεπε στην εταιρία να παράγει προϊόντα 

σταθερών προδιαγραφών. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι 

ουσιαστική προϋπόθεση για την απόκτηση Σήματος Ποιότητας Σκυροδέματος 

(Αλεξανδρίδου, 2003).

Οι επιχειρήσεις προσφέρουν έτοιμο προς χρήση σκυρόδεμα της 

απαιτούμενης ποιότητας απευθείας στον τόπο που χρειάζεται. Επιπλέον, παρέχουν 

μια διασφάλιση στον πελάτη ότι τα προϊόντα έχουν την αναμενόμενη ποιότητα, 

ασφάλεια, αντοχή και διάρκεια με προϋπόθεση την σωστή εκτέλεση της τοποθέτησης 

του από τον κατασκευαστή (www.ermco.com). Η ποιότητα και το κόστος της
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κατασκευής επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το σκυρόδεμα αφού το κόστος 

χρήσης του σκυροδέματος σε μια κατασκευή αποτελεί περίπου το 30% του 
συνολικού κόστους (Ferreira & Rogerson, 1999).

Προκειμένου οι εταιρείες να αναβαθμίζουν το κοινωνικό τους προφίλ, 

οφείλουν να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και επομένως να προσπαθούν να 

μειώνουν τα απορρίμματά τους, καθώς το σκυρόδεμα δημιουργεί πολλά, κυρίως 

σκόνη, είτε στο χώρο παρασκευής είτε στο χώρο χρήσης. Ένας τρόπος είναι η 

ανακύκλωση των υλικών που δεν χρησιμοποιούνται, ακόμη και για διαφορετικές 

χρήσεις εκτός της παραγωγής σκυροδέματος (Eikelboom et al. 2001). Έτσι, αφενός 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας, χρήματος και πόρων και αφετέρου 

αντιμετωπίζεται επιτυχώς το πρόβλημα της δύσκολης ανανέωσης των αδειών 

λατομίας στις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος (Malandrino, 1997, Oikonomou,

2004).

Σήμερα, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν έμφαση στην ποιότητα 

των κατασκευών τους και για το λόγο αυτό απαιτούν υψηλής ποιότητας δομικά υλικά 

(Πελτέκης, 2004, Disssanaya et al. 2001). Στόχος τους είναι να πετύχουν την κατασκευή 

σωστά με την πρώτη φορά και προκειμένου να το πετύχουν αυτό χρειάζεται να έχουν 

και τα κατάλληλα υλικά στη διάθεσή τους.

Ένα από τα βασικότερα είναι το σκυρόδεμα, η ποιότητα του οποίου είναι 

πάρα πολύ σημαντική (Πελτέκης, 2004, Pheng, 1997, Ke-Wie, 1996), καθώς η κακή 

ποιότητα σκυροδέματος δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους στην κατασκευή 

(Hiyassat 2000, Ortega & Bisgaard, 2000, Craig & Roy, 2004, Rostam, 1996), ενώ υψηλή 

ποιότητα οδηγεί και σε μία υψηλής ποιότητας κατασκευή (Πελτέκης, 2004, Pheng, 1997, 

Castro-Lacouture & Skibniewski, 2003, Ke-Wie, 1996). To σκυρόδεμα πρέπει να μπορεί 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατασκευής για την οποία προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί καθώς κάθε κατασκευή δεν έχει την ίδια χρήση και δεν είναι ίδια με 

κάποια άλλη (Castro-Lacouture & Skibniewski, 2003). Επιπλέον, η ποιότητα του 

σκυροδέματος επηρεάζει το κόστος κατασκευής αλλά και το κόστος συντήρησης και 

επιδιόρθωσης. Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα, αυξάνει μεν το πρώτο αλλά μειώνει 
σημαντικά το δεύτερο (Ortega & Bisgaard, 2000, Rostam, 1996, Arditi & Gunaydin, 1997).

Επειδή οι εταιρείες σκυροδέματος συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της 

παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην ικανοποίηση του πελάτη. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες θα στραφούν σε 

κάποια άλλη εταιρεία, και επιπλέον είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει κακή εικόνα 

λόγω της διάδοσης των κακής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (Craig & Roy,

2004). Γενικά, οι εταιρείες σκυροδέματος οφείλουν να προσπαθούν να δημιουργούν 

πιστούς πελάτες στο σήμα της εταιρείας (brand loyalty) μέσω της αξιοπιστίας του
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προϊόντος, της ασφάλειας στη χρήση, της ανταπόκρισης στις προδιαγραφές (Craig & 

Roy, 2004).

Οι συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών και των εταιρειών 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθορίζουν και την ποιότητα της συνεργασίας 

τους. Προκειμένου να υπάρχει μια εποικοδομητική σχέση πρέπει να υπάρχει 

αμοιβαίος σεβασμός και να τηρούνται οι υποχρεώσεις και από τα δύο εμπλεκόμενα 

μέρη. Ο καθένας οφείλει να γνωρίζει μέχρι που φτάνουν τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις του ώστε να γνωρίζει τι να περιμένει από τον συνεργάτη του. Γενικά, οι 

εταιρείες οφείλουν να επιδιώκουν την ομαλή και εύρυθμη συνεργασία με τους 

πελάτες τους με στόχο τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών (Interbeton, 2002γ).

Οι εταιρείες παραγωγής πρέπει να είναι ικανές να ανταποκρίνονται σε όλες τις 

απαιτήσεις για παραγωγή διαφόρων τύπων σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των πελατών τους και με τη χρήση για την οποία προορίζεται το σκυρόδεμα 

(Τσαγκάρης, et al. 2003). Έτσι, οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να προσπαθούν 

συνεχώς ώστε (Τσαγκάρης, et al. 2003):

• να γίνεται συνεχής έλεγχος των υλικών παραγωγής

• να είναι σε ετοιμότητα παράδοσης του προϊόντος

• να υπάρχει οργανόγραμμα λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται 

σταθερή ποιότητα παραγωγής.

Επιπρόσθετα, οι μονάδες παραγωγής θα πρέπει να συνεργάζονται με τους 

επιβλέποντες μηχανικούς των οποίων τα έργα προμηθεύουν και να διασφαλίζουν την 

καλή επικοινωνία ώστε να μην γίνεται λάθος στις παραγγελίες είτε από μεριά του 

εργοστασίου είτα από μεριά του μηχανικού (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Όσον αφορά το γενικότερο περιβάλλον της βιομηχανίας, υπάρχουν 4 λόγοι 

ανησυχίας οι οποίοι δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και αυτοί είναι (www.ermco.com):

1. η έλλειψη εξουσιοδότησης των ευρωπαϊκών προτύπων για όλους τους 
τύπους σκυροδέματος, καθώς το σκυρόδεμα για να είναι ανταγωνιστικό 

χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και το ΕΝ 206 λειτουργεί προς αυτή 

την κατεύθυνση.

2. ρίσκο ανεπαρκούς ποιότητας, αφού η υιοθέτηση των απαιτήσεων του 

ΕΝ 206 απαιτεί υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και πολλές μικρές 

εταιρείες δεν μπορούν να την έχουν. Έτσι το σκυρόδεμα από αυτές 

μπορεί να μην πληρεί τις απαιτήσεις του προτύπου.
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3. αποτυχία των εργοστασίων να ικανοποιήσουν τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα

4. αργοπορία στις πληρωμές, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να υποφέρουν 

από τις αργοπορημένες πληρωμές κάτι που απειλεί την εμπορικότητά 

τους και τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές τους.

4.3.2 Νομοθεσία
Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για 

την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος στο Σ.Δ.Π., αφενός μεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πιστοποίηση της εταιρείας, αφετέρου δε αποτελεί πολύ 

σημαντικό βοήθημα δεδομένου ότι καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους 

απαιτούμενους ελέγχους σε πρώτες ύλες, προϊόν και εξοπλισμό καθώς και τα 

κριτήρια αποδοχής (Αλεξανδρίδου, 2003).

Έτσι, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν αρχείο με τα συμπληρωμένα 

έντυπα ελέγχου ποιότητας, πιστοποιητικά υλικών, πιστοποιητικά εργαστηρίων, 

μελέτη σύνθεσης, κ.λ.π., ώστε να μπορούν να ελέγχουν την παραγωγή σε όλα τα 

στάδια και σε βάθος χρόνου και επιπλέον να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τυχόν 

σφάλματα στη διαδικασία παραγωγής ή σε κάποιο άλλο στάδιο (Τσαγκάρης, et al. 

2003). Επιπλέον, οι απαιτήσεις του προϊόντος ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

τα οποία δημιουργούν τη βάση της σχέσης μεταξύ του κατασκευαστή και του 

παραγωγού (www.ermco.com).

Γενικότερα, η παραγωγή του έτοιμου σκυροδέματος και η λειτουργία των 

εργοστασίων που το παράγουν, διέπεται από ένα ευρύ και ταυτόχρονα αυστηρό και 

καθοδηγητικό νομοθετικό πλαίσιο.

Πέρα από τα σχετικά πρότυπα που έχουν αναφερθεί νωρίτερα, το Φ.Ε.Κ. 

332/Β/28.03.2001 είναι αυτό που αφορά άμεσα την παραγωγή του σκυροδέματος και 

τη λειτουργία των εργοστασίων. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001 οι εταιρείες 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος είναι υποχρεωμένες να έχουν υπεύθυνο 

παραγωγής και ποιότητας της μονάδος Διπλωματούχο Μηχανικό. Επιπρόσθετα, οι 

εταιρείες ελέγχονται από αρμόδιες επιτροπές των περιφερειών στις οποίες ανήκουν 

και οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο τυχών παραβάσεων.

Γενικότερα, το Φ.Ε.Κ. αφορά όλη τη διαδικασία παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, από τον έλεγχο των υλικών και την παραγωγή, μέχρι τα δελτία 

αποστολής και τον τρόπο παράδοσης του προϊόντος. Τυχόν παράλειψη 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001 έχει σαν αποτέλεσμα
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την επιβολή προστίμων στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος οι ποινές 

των οποίων προβλέπονται από το ίδιο το Φ.Ε.Κ..

Σήμερα όμως το πρόβλημα είναι ότι, αν και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για 

τον έλεγχο των εταιρειών, οι έλεγχοι δεν λαμβάνουν χώρα με αποτέλεσμα να μην 

ελέγχεται η ποιότητα του προϊόντος που λαμβάνουν οι κατασκευαστές (Μαρσέλλος, 

2002).

Το πλήρες περιεχόμενο του Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001 παρατίθεται στο 

παράρτημα Β της παρούσης εργασίας.

4.3.3 Διοίκηση
Σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως αντικειμένου, η διοίκηση είναι η αφετηρία 

και το σημείο όπου καταλήγει ένα σύστημα ποιότητας. Η ανάπτυξη και η 

αποτελεσματική εφαρμογή του εξαρτάται απόλυτα από το κατά πόσον η διοίκηση 

έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα του. Ειδικά στις εταιρείες παραγωγής ετοίμου 

σκυροδέματος - κατά κανόνα ολιγοπρόσωπες οικογενειακές επιχειρήσεις με 

δραστηριότητα καθαρά τοπικού χαρακτήρα λόγω της φύσεως του προϊόντος - 

κυριαρχεί ο φόβος της πιθανής γραφειοκρατίας τέτοιων συστημάτων καθώς και η 

άγνοια για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν από την εφαρμογή του.

Η διαχείριση ποιότητας της παραγωγής του σκυροδέματος από την διοίκηση 

είναι αυτή που ουσιαστικά ορίζει την πολιτική ποιότητας της εταιρείας, η οποία 

περιλαμβάνει τις συνολικές προθέσεις, ενέργειες και κατευθύνσεις προς την παροχή 

της ποιότητας (Rwelamila & Wiseman, 1995). Στόχος κάθε εταιρείας είναι η ποιότητα, ο 

τρόπος είναι η διαχείριση, το αποτέλεσμα είναι η διασφάλιση και ο μηχανισμός είναι ο 

έλεγχος (Rwelamila & Wiseman, 1995).

Παράγοντες όπως η ικανοποίηση των πελατών και των υπαλλήλων, η 

ασφάλεια, η υγιεινή και ο αντίκτυπος στην κοινωνία και το περιβάλλον πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις διοικήσεις των εταιρειών ώστε να εξασφαλίζεται 
η αξιοπιστία και το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας (Sommerville & Robertson, 2000). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται και στις καλές και μακροχρόνιες σχέσεις με 

τους προμηθευτές, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι οποίες εξασφαλίζουν 

ποιότητα και οικονομία (Arditi & Gunaydin, 1997).

Συχνά όμως πρόβλημα αποτελεί η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης και ο 

σχεδιασμός, η έλλειψη κουλτούρας ποιότητας, η εμπλοκή εξωτερικού συμβούλου και 

η επιλογή κατάλληλου οργανισμού πιστοποίησης τα οποία συμβάλουν σημαντικά 

στη διαχείριση της ποιότητας της εταιρείας (Disssanaya et al. 2001).
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Για το λόγο αυτό η διοίκηση πρέπει να δώσει έμφαση στην ομαδικότητα, στη 

χρήση στατιστικών μεθόδων και να δεσμευτεί σε θέματα που συμβάλουν στην 
αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας (Arditi & Gunaydin, 1997). Ένας τρόπος είναι 

η συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο εσωτερικό της επιχείρησης, με τα οποία η 

διοίκηση μπορεί να εντοπίσει τυχόν ελαττώματα και ελλείψεις της εταιρείας και να 

κινηθεί κατάλληλα να τα καλύψει, εξασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας 

(Sommerville & Robertson, 2000).

4.3.4 Προσωπικό
Η εκπαίδευση προσωπικού, βασική απαίτηση του προηγούμενου 

προτύπου ISO 9002:1994 και ακόμη βασικότερη του νέου ISO 9001:2000 που 

απαιτεί και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της, αποτελεί το δεύτερο σημείο 

κλειδί για την επιτυχία του Σ.Δ.Π.. Οι οδηγοί των βαρέλων και οι πρεσσαδόροι 

αποτελούν τη «βιτρίνα» της εταιρείας και η συμπεριφορά τους απέναντι στον 

κατασκευαστή έχει αντίκτυπο για την εικόνα της εταιρείας στους πελάτες της 

(Interbeton, 2002γ, 20025, 2002ε). Επίσης, είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την 

μεταφορά και την άντληση του σκυροδέματος αλλά και αυτοί που έρχονται 

αντιμέτωποι με την πιθανή άγνοια του πελάτη, η οποία μπορεί να υποβαθμίσει την 

ποιότητα του παραδιδομένου από την εταιρεία σκυροδέματος. Χρειάζονταν 

λοιπόν εκπαίδευση για να γνωρίζουν π.χ. ότι πρέπει να παραδώσουν το 

σκυρόδεμα εντός 1:30' έως 1:50' το πολύ, να απαγορεύσουν την οποιαδήποτε 

προσθήκη νερού, και να υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρείας κατά την δειγματοληψία 

στο έργο για τους ελέγχους συμμόρφωσης (Αλεξανδρίδου, 2003, Interbeton, 2002γ, 

2002δ, 2002ε).

Γενικά, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί και κατάλληλη 

εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στην οποία πρέπει να δίνει έμφαση η 

διοίκηση της εταιρείας (Craig & Roy, 2004). Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει 

σημαντικά η σωστή εκπαίδευση των υπαλλήλων της εταιρείας ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές του προϊόντος, να επιλύουν 

προβλήματα που προκύπτουν αλλά να ανταποκρίνονται και στις ανάγκες του πελάτη 

προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση (Arditi & Gunaydin, 1997) καθώς 

και να συμβάλλουν και αυτοί από τη δική τους θέση στην αναβάθμιση της 

παρεχόμενης ποιότητας της εταιρείας (Craig & Roy, 2004).

Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβάλει και η επικοινωνία του 

προσωπικού με τη διοίκηση καθώς οι πρώτοι αποτελούν και πηγή πληροφοριών 

σχετικά με τις απαιτήσεις, τα παράπονα και γενικότερα τη γνώμη των πελατών για
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την εταιρεία αφού έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες (Interbeton, 2002γ, 

2002δ, 2002ε). Επιπλέον, η διοίκηση οφείλει να βοηθήσει το προσωπικό να 

κατανοήσει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων και για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

συμμετέχει σε διαδικασίες που στόχο έχουν την αναβάθμιση της λειτουργίας της 

επιχείρησης π.χ. με συμμετοχή στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (Sommerville & 

Robertson, 2000).

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η τόνωση του ηθικού του εργατικού δυναμικού 

μιας εταιρείας μέσω της σωστής ενημέρωσης για τους στόχους της εταιρείας, με 

ενίσχυση της ομαδικότητας και κυρίως με την απώλεια φόβου για το μέλλον τους 

στην εταιρεία (Pheng, 1997). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης και οι εργαζόμενοι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

εργασίας τους (Interbeton, 20025).

4.3.5 Πρώτες Ύλες
Θεωρώντας ότι το τσιμέντο είναι ένα προϊόν με σταθερές ποιοτικές 

προδιαγραφές, δεδομένης της ύπαρξης θεσμοθετημένου πλαισίου για την 

παραγωγή και διάθεση του, το βάρος πέφτει στα αδρανή και στην επιλογή των 

προμηθευτών αυτών. Κατά συνέπεια το Σ.Δ.Π. πρέπει να περιλαμβάνει μία 

ρεαλιστική διαδικασία, η οποία να καθορίζει (Αλεξανδρίδου, 2003, Cyr, 2001):

• τους ποιοτικούς ελέγχους που χρειάζονται για την αρχική αξιολόγηση 

των υλικών (ΕΛΟΤ 408)

• τον τρόπο διαχείρισης των υλικών (παραλαβή, αποθήκευση, χρήση στην 

παραγωγή), τους τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους και τη συχνότητα 

αυτών, αξιολογώντας τα αποτελέσματα των αρχικών ελέγχων

• τον τρόπο ελέγχου των προμηθευτών (επί τόπου επιθεωρήσεις, 

πιστοποιητικά παραλαβών)

Το Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001, ορίζει πως οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 

τηρούν ημερολόγιο όχι μόνο για το σκυρόδεμα αλλά και για τις πρώτες ύλες. Το 

αρχείο αυτό ελέγχεται για να διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί και τηρηθεί οι 

μελέτες συνθέσεως και βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο μηχανικό ότι όλα έχουν 

τηρηθεί (Τσαγκάρης, et al. 2003, Φ.Ε.Κ. 332/Β, Μαρσέλλος, 2002).

Οι έλεγχοι των υλικών παραλείπονται αν η εταιρεία έχει τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά από τον προμηθευτή της. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αντοχής του 

παραγόμενου προϊόντος και τηρείται επίσης ημερολόγιο ώστε να ελέγχεται η πορεία
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της παραγόμενης ποιότητας. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να έχουν ή να 

συνεργάζονται με διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο ελέγχει τα όργανα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τον έλεγχο του σκυροδέματος που 

παράγεταί (Τσαγκάρης, et al. 2003, Φ.Ε.Κ. 332/Β, Μαρσέλλος, 2002).

4.3.6 Μελέτη Σύνθεσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μελέτη σύνθεσης του έτοιμου σκυροδέματος 

καθορίζεται από τον Κ.Τ.Σ.-97 και επηρεάζει και τη παραγόμενη ποιότητά του. 

Σήμερα αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση του σκυροδέματος υψηλής αντοχής 

(Beshr et al. 2003).

4.3.7 Παραγωγή
Η σωστή εφαρμογή της κάθε Μελέτης Σύνθεσης εξαρτάται από την 

αξιοπιστία του εξοπλισμού παραγωγής, από την σωστή καταχώρηση στον Η/Υ (για 

τις μονάδες που διαθέτουν συστήματα παραγωγής με Η/Υ) των ποσοτήτων των επί 

μέρους συστατικών και των ανοχών ζυγίσεων. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας 

είναι απαραίτητα (Αλεξανδρίδου, 2003):

• Αρχική και περιοδική διακρίβωση των ζυγών με πρότυπα βάρη

• Περιοδική Προληπτική Συντήρηση

• Σωστή Ρύθμιση των ανοχών ζύγισης

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001, κατά την παραγωγή του 

σκυροδέματος πρέπει να γίνεται συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση των 

ποσοτήτων που τροφοδοτούνται στον αναμικτήρα και να ελέγχεται η σύνθεση του 
παραγόμενου προϊόντος ώστε να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ.. Επίσης, 

οι μετρήσεις των υλικών και η αποθήκευσή τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 

ισχύοντα πρότυπα (κυρίως το ΕΛΟΤ 346) (Τσαγκάρης, et al. 2003, Φ.Ε.Κ. 332/Β). 

Επιπλέον, η επιβεβαίωση της παραγωγής γίνεται με βάση τις δηλωθείσες συνθέσεις, 

τη χρονική διάρκεια χρήσης των συνθέσεων και τα παραστατικά αγοράς των πρώτων 

υλών και πώλησης των προϊόντων (Τσαγκάρης, et al. 2003, Φ.Ε.Κ. 332/Β, Μαρσέλλος, 

2002).

Για την παρασκευή του σκυροδέματος τα υλικά θα αναμιγνύονται 

απαραιτήτως με μηχανικούς αναμικτήρες, εξοπλισμένους με τα απαραίτητα όργανα 

και εξαρτήματα για την ακριβή μέτρηση των εισερχομένων υλικών και του νερού και
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τον κατά βούληση καθορισμό των επιθυμητών αναλογιών. Η μέτρηση θα γίνεται κατά 

βάρος και με την ακρίβεια που προδιαγράφεται στην § 6.6 του Κ.Τ.Σ.. Ο αναμικτήρας 

θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Β του Προτύπου ΕΛΟΤ-346 

(Τσαγκάρης, et al. 2003).

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του σκυροδέματος 

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και ελεγμένος ότι παράγει την επιθυμητή 

ποιότητα σκυροδέματος βάσει της μελέτης σύνθεσης (Τσαγκάρης, et al. 2003). Από τις 

αναλογίες ανάμιξης των υλικών εξαρτάται και η παραγόμενη ποιότητα του 

σκυροδέματος (Liu, 1997). Πολλές εταιρίες για να βελτιώσουν την παραγόμενη 

ποιότητα χρησιμοποιούν πρόσμικτα (Liu, 1997).

Η παραγωγή του σκυροδέματος γίνεται βάσει προτύπων και πρωτοκόλλων, 

τα οποία σταθεροποιούν την παραγόμενη ποιότητα με συγκεκριμένα μίγματα 

παραγωγής (Liu, 1997, Castro-Lacouture & Skibniewski, 2003). Παράλληλα, με τη 

χρήση διάφορων συστημάτων και προγραμμάτων παρακολουθείται η ποιότητα 

ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα μίγματα και δημιουργούνται στατιστικά στοιχεία 

(Liu, 1997).

Κατά την παραγωγή του σκυροδέματος πρέπει να διασφαλίζεται η 

ομοιογένεια του τελικού προϊόντος (Rostam, 1996), η αύξηση των επιπέδων 

ασφαλείας στην κατασκευαστική χρήση του σκυροδέματος - κάτι που αυξάνει τις 

παραγωγικές απαιτήσεις (Triantafillou, 1998), ο επαρκής σχεδιασμός και κατανόηση 

των απαιτήσεων του έργου, η καταγραφή των εργασιών, η αποτελεσματική 

επικοινωνία, οι αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας και η αντοχή του 

με το πέρασμα του χρόνου (Rwelamila & Wiseman, 1995).

Παράγοντες όπως το περιβάλλον και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 

χρησιμοποιηθεί το σκυρόδεμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην παραγωγή του, η 

οποία να προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να ικανοποιεί τις δημιουργούμενες ανάγκες 

και να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση αλλά και την 

εμφάνιση των κατασκευών (Rostam, 1996). Έτσι οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν 

ένα προϊόν το οποίο θα ανταποκρίνεται στα παραπάνω και δεν θα απαιτεί υψηλό 

κόστος συντήρησης (Rostam, 1996).

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την αντοχή και 

την παραγόμενη ποιότητα του σκυροδέματος με δοκίμια σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κ.Τ.Σ. (Τσαγκάρης, et al. 2003), καθώς το σκυρόδεμα θα πρέπει να φθείρεται 

δύσκολά και έχει υψηλή αντοχή (Triantafillou, 1998).

Η χρήση του έργου ορίζει και τις απαιτήσεις στην παραγόμενη ποιότητα του 

σκυροδέματος (Rostam, 1996), ενώ η σωστή παραγωγή του σκυροδέματος σύμφωνα
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με τα πρότυπα και τους κανονισμούς διασφαλίζει την αντοχή του σε βάθος πολλών 

ετών με χαμηλό κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης (Rostam, 1996).

Ορισμένα χαρακτηριστικά της παραγωγής του σκυροδέματος είναι ότι 

(Oikonomou, 2004):

• χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών που οδηγεί σε μείωση 

των φυσικών πόρων

• καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας κατά την παραγωγή του 

αλλά και με την μεταφορά των πρώτων υλών στο εργοστάσιο

Η παραγόμενη και παρεχόμενη ποιότητα του σκυροδέματος εξαρτάται από 

(Tan, Lu, 1995):

• τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα

• τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα

• τη συμμόρφωση με το κόστος

• τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες

• τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του πελάτη

και την ικανότητα της εταιρείας να τηρεί τα παραπάνω (Tan, Lu, 1995).

Γενικά, η σωστή διαχείριση της παραγωγής του σκυροδέματος προσφέρει 

οφέλη και στην εταιρεία παραγωγής αλλά και στον τελικό χρήστη δημιουργώντας έτσι 

ικανοποιημένους πελάτες (Rwelamila & Wiseman, 1995). Από την άλλη μεριά η κακή 

ποιότητα του σκυροδέματος που οφείλεται συνήθως στην κακή εργασία, η οποία με 

της σειρά της οφείλεται στη ελλιπή επίβλεψη των εργασιών (Rwelamila & Wiseman, 

1995), δημιουργεί προβλήματα στη εταιρεία που μπορούν να απειλήσουν ακόμη και 

την βιωσιμότητα της.

4.3.8 Μεταφορά
Όσον αφορά στον χειρισμό του εξοπλισμού μεταφοράς και άντλησης 

(βαρέλες και αντλίες), επειδή είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την διατήρηση της 

ποιότητας και την έγκαιρη παράδοση του σκυροδέματος πρέπει να προβλέπονται 

τα εξής (Αλεξανδρίδου, 2003):

• δυνατότητα ρύθμισης των στροφών της βαρέλας

• σφράγισμα του φορτίου με μολυβοσφραγίδα

• πρόγραμμα περιοδικής προληπτικής συντήρησης
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος αποτελείται 

από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συνήθως μικρές παραγωγικές μονάδες 

διάσπαρτες γύρω από τα αστικά κέντρα (www.ermco.com). Αυτό συμβαίνει ώστε να 

εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους, και να μην υπάρχει πρόβλημα διανομής 

του σκυροδέματος, του οποίου η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι μόνο μερικές 

ώρες και έτσι μπορεί να μεταφερθεί μόνο σε μικρές αποστάσεις (www.ermco.com, 

Dubois & Gadde, 2000). Έτσι, εταιρείες με περισσότερα από ένα εργοστάσια 

παραγωγής πρέπει να διανέμουν το προϊόν τους στρατηγικά στους πελάτες τους 

ώστε οι δεύτεροι να είναι ικανοποιημένοι (Dawood, 1995, www.shuion.com).

Μεγάλη σημασία παίζει η έγκαιρη παράδοση του σκυροδέματος στο 

εργοτάξιο ώστε να τηρείται ο προγραμματισμός των εργασιών και να μην 

δημιουργούνται καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του έργου (Ferreira & Rogerson, 

1999). Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία παραγωγής βοηθάει και στον προγραμματισμό 

και στον σωστό σχεδίασμά του έργου (Ferreira & Rogerson, 1999, Dawood, 1995).

Η μεταφορά του σκυροδέματος από τον τόπο παραγωγής στο εργοτάξιο 

πρέπει να διασφαλίζει την παραγόμενη ποιότητα του σκυροδέματος ώστε να είναι 

κατάλληλο προς χρήση και να μην χάνει τις ιδιότητές του μέχρι να μεταφερθεί στο 

εργοτάξιο (Rostam, 1996, Dawood, 1995, Dubois & Gadde, 2000).

Η αποστολή του σκυροδέματος στο εργοτάξιο θα πρέπει να συνοδεύεται από 

δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και το 

οποίο θα πιστοποιεί την ορθότητα των στοιχείων του προϊόντος που αποστέλλεται 

(Τσαγκάρης, et al. 2003). Τα δελτία αποστολής της εταιρείας θα πρέπει να ελέγχονται 

ώστε να αναγράφουν όλα τα στοιχεία που πρέπει (Φ.Ε.Κ. 332/Β).

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, όσον 

αφορά την αποστολή του σκυροδέματος, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής 

(Τσαγκάρης, et al. 2003):

• το αυτοκίνητο μεταφοράς να φέρει σφραγίδα, για την διαπίστωση ότι αυτό 

περιέχει την συνολική ποσότητα σκυροδέματος που φόρτωσε στο 

εργοστάσιο

• ο χρόνος φορτώσεως στο εργοστάσιο να είναι ο κατάλληλος ώστε να μην 

υπάρχει πρόβλημα με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και να αναγράφεται 

στο δελτίο αποστολής

• αναγραφή στο δελτίο του χρόνου σφίξεως στο εργοτάξιο και μονογραφή 

του από τους εκπροσώπους των δύο μερών.

• αναγραφή του χρησιμοποιηθέντος τύπου και κατηγορίας τσιμέντου
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• τήρηση των επιταγών της παραγγελίας και των ειδικών απαιτήσεων των 

κανονισμών και των σχετικών προτύπων

• αναγραφή της ποσότητας σκυροδέματος σε όγκο και σε βάρος, και του 

αναγραφόμενου ειδικού βάρους σκυροδέματος και απόβαρου του 

αυτοκινήτου μεταφοράς.

• ύπαρξη ζυγολογίου (από την γεφυροπλάστιγγα)

• αναγραφή πιθανών εντολών εισαγωγής προσθέτου ή προσθέτων 

(συνήθως υπερρευστοποιητικού, αλλ’ ενδεχομένως και αερακτικού ή άλλων 

- το νερό απαγορεύεται).

• αναγραφή του αριθμού και του χρόνου ενδεχομένης λήψεως δοκιμίου.

• αναγραφή του χρόνου περατώσεως της σκυροδετήσεως.

• αναγραφή του ενδεχομένως παραμένοντος υπολοίπου μέσα στη βαρέλα.

• τελική υπογραφή του δελτίου αποστολής από τον επιβλέποντα μηχανικό

Επίσης τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν το σκυρόδεμα πρέπει να το διατηρούν 

σε καλή κατάσταση ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις ιδιότητές του κατά τη 

μεταφορά του στο εργοτάξιο (Τσαγκάρης, et al. 2003). Η μεταφορά του σκυροδέματος 

προδιαγράφεται στην § 7.2 του Κ.Τ.Σ. (Τσαγκάρης, et al. 2003).

Η χρήση καταγραφικού δελτίου σε κάθε φορτίο σκυροδέματος μαζί με το 

δελτίο αποστολής πιστοποιεί ηλεκτρονικά την ποιότητα του παραγόμενου 

σκυροδέματος από την εταιρεία και ειδικότερα εξασφαλίζει την συμφωνία με τους 

κανονισμούς, καθώς φαίνονται οι ποσότητες των υλικών που μετέχουν στη σύνθεση 

του σκυροδέματος (Interbeton, 2002β).

Τέλος, η παραγγελία του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται σωστά από τους 

πελάτες ώστε να παράγεται το κατάλληλο σκυρόδεμα για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται. Έτσι, ο πελάτης οφείλει να δώσει μια σωστή και πλήρης παραγγελία 

αλλά και οι εταιρείες οφείλουν να την καταγράψουν σωστά και να διασφαλίσουν την 

ορθή παράδοση του προϊόντος (Interbeton, 2002ε).

4.3.9 Τεχνολογία
Η χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων 

των πρώτων υλών (Cyr, 2001) και στη διαδικασία παραγωγής. Κλειδί είναι ο 

αυτοματισμός των διαδικασιών (Castro-Lacouture & Skibniewski, 2003), καθώς 

συμβάλει στην πληρέστερη παρακολούθηση της παραγωγής και στη σταθεροποίηση 

της παραγόμενης ποιότητας. Επιπλέον, η λειτουργία είναι αδιάκοπη και εύκολη.
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Η διαχείριση του σκυροδέματος ως δομικό υλικό ενισχύεται σημαντικά από τη 

χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία βοηθούν στην παρακολούθηση της 

διαδικασίας παραγωγής του και στη βελτίωσή της (Castro-Lacouture & Skibniewski, 

2003). Επίσης η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να βοηθήσει στην 

προμήθεια των πρώτων υλών και να επιταχύνει την όλη διαδικασία (Castro-Lacouture 

& Skibniewski, 2003). Αυτό γιατί μειώνει το χρόνο των παραγγελιών και προσφέρει 

πολλαπλές επιλογές με αποτέλεσμα να μειώνεται και το κόστος (Castro-Lacouture & 

Skibniewski, 2003).

Ειδικότερα, με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να 

αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος. Μέσω του internet θα μπορεί να γίνεται η παραγγελία από τον 

πελάτη εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των 

στοιχείων της παραγγελίας αποφεύγοντας λάθη που μπορεί να συμβούν κατά την 

προφορική καταγραφή της. Ταυτόχρονα, ο πελάτης γίνεται μέτοχος και υπεύθυνος 

της όλης διαδικασίας αλλά και διασφαλίζεται ως προς την ποιότητα του προϊόντος 

που έχει παραγγείλει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού 

των εργασιών των εταιρειών καθώς οι παραγγελίες μπορούν να ταξινομούνται 

απευθείας με την είσοδό τους στο πρόγραμμα. Εξασφαλίζεται η αμεσότητα στην 

επικοινωνία, προσφέροντας υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες στους κατασκευαστές 

και δημιουργώντας ικανοποιημένους πελάτες (Anumba & Ruikar, 2002).

Η παγκοσμιοποίηση και η ενοποίηση της Ευρώπης, οι οικονομικοί 

παράγοντες, η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις του έργου, νέες πρακτικές 

παραγωγής και οι απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών δημιουργούν ένα νέο 

περιβάλλον ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 

(Alshawi & Bingunah, 2003). Έτσι «αναγκάζονται» να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες 

και νέους τρόπους παραγωγής ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Ταυτόχρονα οι εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες μορφές 
επικοινωνίας οι οποίες θα διασφαλίζουν περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν. Μία από αυτές είναι και η ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω της 

οποίας επιτυγχάνεται (Alshawi & Bingunah, 2003):

• εξοικονόμηση χρόνου

• μείωση κόστους καθώς η πληροφορία φτάνει άμεσα σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη χωρίς γραφειοκρατία

• μείωση λαθών στις παραγγελίες που οφείλονται σε λάθος επικοινωνίας

• ευκολία στη σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στη 

διατήρηση αρχείου και στη στατιστική επεξεργασία του
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• αποφυγή των καθυστερήσεων

• βελτίωση αποτελεσματικότητας και καλύτερη διαχείριση

Πρόβλημα όμως, στην υιοθέτηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας είναι η αποδοχή του από το προσωπικό της εταιρείας λόγω της 

υπάρχουσας και επικρατούσας κουλτούρας (Alshawi & Bingunah, 2003).

Παρά όμως την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί μία 

μέθοδος η οποία θα προβλέπει ακριβώς την παραγόμενη ποιότητα του 

σκυροδέματος (Liu, 1997). Παρόλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση, καθώς μια πετυχημένη πρόβλεψη μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη 

σε μία επιχείρηση, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία χρόνου και ενέργειας 

αλλά και μείωση του κόστους στις κατασκευές, έναν κλάδο με τον οποίο υπάρχει 

άμεσα αλληλεπίδραση (Liu, 1997). Η ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος 

καθορίζεται από 2 κύρια χαρακτηριστικά του :

• Αντοχή

• Εργασιμότητα

4.3.10 Προμηθευτές
Οι σχέσεις των εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με τους 

προμηθευτές τους και ιδιαίτερα με τους προμηθευτές τσιμέντου είναι πολύ 

σημαντικές, καθώς το τσιμέντο είναι το βασικότερο συστατικό του σκυροδέματος. Για 

το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια για την εδραίωση μακροχρόνιων σχέσεων με στόχο 

την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία του προϊόντος. Επίσης, οι μακροχρόνιες σχέσεις 

μειώνουν την αβεβαιότητα και το ρίσκο στην προμήθεια ενός προϊόντος αβέβαιης 

ποιότητας. Είναι γεγονός πως οι περισσότερες εταιρείες έχουν λίγους προμηθευτές 

και παρά το γεγονός πως στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 2 μεγάλοι προμηθευτές 

τσιμέντου, η πλειοψηφία των εταιρειών αγοράζει μόνο από τη μία, ενώ υπάρχουν και 

κάποιες που προμηθεύονται και από τις δύο (Ruyter & Semeijn, 2002).

Οι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας δημιουργούν συνθήκες αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης που βοηθούν στο να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε προβλήματα 

παρουσιάζονται και επιπλέον να δημιουργούνται συνθήκες που βοηθούν και ευνοούν 

την λειτουργία και των δύο εμπλεκόμενων μερών (Ruyter & Semeijn, 2002).

Επιπλέον, οι μακροχρόνιες σχέσεις αυξάνουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του προμηθευτή αλλά και του παραγωγού, καθώς πλέον ο
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προγραμματισμός της προμήθεια και της παραγωγής αντίστοιχα είναι ευκολότερος 
(Ruyter & Semeijn, 2002, Dubois & Gadde, 2000).

Επίσης, δίνουν το δικαίωμα στον πελάτη να ζητήσει από τον προμηθευτή να 

παράγει ένα προϊόν που προσφέρει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά στο τελικό 

προϊόν, (π.χ. ένα τύπο τσιμέντου που προσφέρει κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στο σκυρόδεμα ή ένα τύπο σκυροδέματος που προσφέρει ορισμένα 

χαρακτηριστικά στην κατασκευή) (Dubois & Gadde, 2000). Επιπρόσθετα, βοηθούν και 

σε οικονομική βάση καθώς δημιουργούνται διευκολύνσεις εκατέρωθεν, συνήθως 

όμως από τον προμηθευτή στον πελάτη (Dubois & Gadde, 2000).

Όλα τα παραπάνω καθορίζουν και το πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός 

μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη και ιδιαίτερα όταν ο προμηθευτής είναι η 

εταιρεία παραγωγής σκυροδέματος (Dubois & Gadde, 2000).

4.3.11 Οφέλη από την πιστοποίηση
Για την καλύτερη διαχείριση των διεργασιών είναι πολλή σημαντική η μέτρηση 

της απόδοσης της επιχείρησης (Robertson, 1997). Μόνο οι μετρήσεις των οικονομικών 

δεικτών δεν αρκούν για να προσφέρουν μια πλήρη εικόνα της επιχείρησης και της 

πορείας της (Robertson, 1997). Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν πολλές 

εταιρείες στον κλάδο που να εφαρμόζουν μια γενικευμένη πολιτική ποιότητας η οποία 

να ξεπερνάει τα όρια μιας απλής εφαρμογής ενός συστήματος ISO (Robertson, 1997). 

Η χρήση των στατιστικών στοιχείων όμως, βοηθάει στη δημιουργία μιας γενικότερης 

πολιτικής ποιότητας με βλέμμα προς την επιχειρηματική αριστεία (Robertson, 1997).

Η διασφάλιση του συστήματος παραγωγής με τα πρότυπα του ISO 9000 

συμβάλει σημαντικά στην αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της 

κακής παραγωγής του σκυροδέματος (Rostam, 1996). Επιπλέον, η εφαρμογή ενός 

συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001 αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τις εταιρείες 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, προσφέροντας διάφορα οφέλη και ενισχύοντας 

διάφορα σημεία με κυριότερα (Αλεξανδρίδου, 2003, Rwelamila & Wiseman, 1995, 

Interbeton, 2002α):

• την πρόληψη των λαθών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή καταγραφή 

των απαιτήσεων του πελάτη και στην ιχνηλασιμότητα του τελικά 

παραγόμενου προϊόντος.

• τον έλεγχο των προμηθευτών, του προσωπικού και των υπεργολάβων 

που λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες - οδηγίες και 

επιθεωρούνται για την σωστή εφαρμογή τους
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• τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του τταραγόμενου προϊόντος, με τη 

χρήση ελεγχόμενων μέσω Η/Υ μηχανημάτων, που συντηρούνται και 

διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

• το σχεδίασμά οποιοσδήποτε σύνθεσης που ικανοποιεί τις ειδικές 

απαιτήσεις του κατασκευαστή για οποιοδήποτε έργο, με τη χρήση 

εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων, μέσω των προτύπων για κάθε δοκιμή και των 

διακριβωμένων οργάνων που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό

• την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, με την ανάπτυξη στατιστικής 

επεξεργασίας και ανάλυσης για αξιολόγηση και άμεση επέμβαση τόσο 

στις συνθέσεις που χρησιμοποιούνται όσο και στον προγραμματισμό των 

παραγγελιών τους

• την ενεργό εμπλοκή της διοίκησης της εταιρείας μέσα από τις 

ανασκοπήσεις όπου εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος 

μέσω των παρατηρήσεων (feedback) των πελατών

• την παραγωγή προϊόντος καλύτερης και σταθερής ποιότητας μέσω της 

ορθής εφαρμογής του Κ.Τ.Σ.-97 και όλων των σχετικών προτύπων και 

προδιαγραφών

• την απόδειξη της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου 

ότι η πιστοποίηση μιας εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000 

προϋποθέτει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

• την ύπαρξη αρχείων ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής που 

αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, είτε Δημοσίων Φορέων (Επιτροπών 

ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιφερειών που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 332/Β/28.3.01) είτε πελατών, την συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος τους

• την καλύτερη οργάνωση και λιγότερες αστοχίες

• τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς για έργα με 

απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας

• αύξηση κερδών αφού μειώνεται το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης

• καλύτερος έλεγχος του τελικού προϊόντος και των εργασιών που 

απαιτούνται και συνέπεια στις υποχρεώσεις που υπάρχουν ή 

δημιουργούνται

• το τελικό προϊόν πουλιέται ευκολότερα και η εταιρεία αποκτά καλύτερη 

φήμη στους πελάτες της. Αύξηση δυναμικότητας της εταιρείας στη αγορά.
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Η διασφάλιση της ποιότητας από της εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος 

προσφέρει την πιστοποίηση ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που επιβάλλει ο σχεδιασμός και οι ανάγκες της παραγωγής. 

Παράλληλα, όμως προσφέρει και διάφορα οφέλη στους πελάτες της επιχείρησης. 

Προκειμένου να γίνει αυτό, χρειάζεται η δέσμευση προς την ποιότητα, ιδιαίτερα από 

τη διοίκηση της εταιρείας (Rwelamila & Wiseman, 1995). Τα οφέλη της σωστής 

διαχείρισης ποιότητας για τους πελάτες είναι τα εξής (Rwelamila & Wiseman, 1995):

• ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα και είναι σίγουροι πως το 

προϊόν που χρησιμοποιούν είναι ποιοτικό και πληρεί τις προδιαγραφές

• δεν ασχολούνται πλέον με ανάγκες συντήρησης του έργου, οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος

• έχουν πειθαρχημένη προσέγγιση σε όλα τα θέματα

• στόχος τους είναι να γίνουν οι εργασίες σωστά με την πρώτη φορά

• αποκτούν κουλτούρα ποιότητας

Άλλα οφέλη του ISO στις εταιρείες σκυροδέματος που έχουν παρατηρηθεί 

από έρευνες είναι το συστηματικό κράτημα αρχείων, η βελτίωση της εσωτερικής 

επικοινωνίας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, η εκπαίδευση, η 

μείωση των λαθών, τα διαρκώς ενημερωμένα έγγραφα, η σταθεροποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας και αύξηση της αξιοπιστίας (Disssanaya et al. 2001, 

Robertson, 1997). Επιπλέον, συμβάλει και στη δημιουργία καλών σχέσεων με τους 

κατασκευαστές που έχουν υψηλές απαιτήσεις (Hiyassat 2000).

Η εταιρεία όμως πρέπει να υπολογίσει και το κόστος ποιότητας προκειμένου 

να έχει μια πλήρη εικόνα από τα οφέλη της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης 

της ποιότητας και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει για να 

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο (Craig & Roy, 2004).

Πέρα από την εφαρμογή ενός συστήματος ISO, οι εταιρείες μπορούν να 

αποκτήσουν σήμα ποιότητας, με το οποίο διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους όσον 

αφορά το προϊόν απέναντι στον καταναλωτή και ταυτόχρονα αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα τους (Λιτίνας, 2002, Interbeton, 2002α). Έτσι οι κατασκευαστές που 

θα συνεργάζονται με τις εταιρείες θα νιώθουν πιο σίγουροι για το προϊόν που 

χρησιμοποιούν. Άρα είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, και αυξάνεται η αξιοπιστία 

της εταιρείας παραγωγής (Λιτίνας, 2002, Interbeton, 2002α).

Από την άλλη μεριά, υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία, απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για τη διαχείριση και γενικά για όλες τις διεργασίες, και 

εμφανίζεται υψηλότερο κόστος (Disssanaya et al. 2001). Η αντίσταση στην αλλαγή κατά
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την εφαρμογή το ISO είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (Hiyassat 2000).

4.4. Διεθνή παραδείγματα από εταιρείες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος.

Το σκυρόδεμα είναι ένα από τα πιο ευρεία χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά 

στον κόσμο σήμερα (Liu, 1997). Έτσι σε διάφορα μέρη στον κόσμο ακολουθήθηκαν 

διάφορες πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητάς του. Λόγω της 

παγκοσμιοποίησης αλλά κυρίως της ύπαρξης διεθνών προτύπων οι πρακτικές αυτές 

έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους.

Όσον αφορά την Ε.Ε., η κατάσταση είναι παρόμοια με της Ελλάδος, καθώς 

διέπονται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Πέρα από την Ε.Ε., εξίσου ή και πιο 

αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας στις εταιρείες παραγωγής 

έτοιμου σκυροδέματος υπάρχουν στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα υλικό στις κατασκευές 

θα πρέπει να τηρεί ή να ξεπερνάει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις οποίες 

σχεδιάστηκε (www.bsi.net). Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

πρέπει να είναι πιστοποιημένα όσον αφορά την ποιότητα (www.bsi.net), ακόμη και τα 

εισαγόμενα δομικά υλικά (www.bsi.net). Επίσης, δημιουργήθηκαν διάφορα πρότυπα 

μεταξύ των οποίων υπάρχουν και οδηγίες για τον έλεγχο ποιότητας των δομικών 

υλικών στις οποίες γίνεται ειδική μνεία στο σκυρόδεμα (Construction Practices 

Subcommittee, 2001). Επίσης γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει αρμονία ανάμεσα 

στους στόχους των εταιρειών σκυροδέματος και των κατασκευαστών (Walker & 

Keniger, 2002). Σε μερικές χώρες μάλιστα δημιουργήθηκαν σύλλογοι σχετικοί με την 

ποιότητα στις κατασκευές (Henry, 2000).

Ενδεικτικά, σε μία έρευνα που έγινε στο Ν. Αφρική σχετικά με τη διαχείριση 

ποιότητας των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
(Rwelamila& Wiseman, 1995):

• επειδή σε κάθε έργο υπάρχει και διαφορετικός υπεύθυνος είναι δύσκολο 

να διατηρηθεί μια ενιαία πολιτική σε κάθε έργο. Παρόλα αυτά η 

ενασχόληση διαφόρων ατόμων με διάφορά έργα δημιούργησε έμπειρα 

άτομα στο χώρο τα οποία μπορούν να στην αποτελεσματική εφαρμογή 

της διαχείρισης της ποιότητας των εταιρειών.
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• ύπαρξη ικανοποιητικού σχεδιασμού και κατανόησης των απαιτήσεων του 

κάθε έργου άρα και καλύτερη και πληρέστερη ανταπόκριση σε αυτές. 

Επίσης αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου για ενασχόληση με ζητήματα 

που αφορούν το κάθε έργο.

• η χρήση εγγράφων για τις διαδικασίες κάτι που είναι σημαντικό στην 

παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου καθώς και στην προσπάθεια 

τήρησης των κατάλληλων προτύπων και κανόνων που αφορούν την 

παραγωγή και διακίνηση του σκυροδέματος. Κάθε έργο χρειάζεται τα δικά 

του έγγραφα κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ν. Αφρικής.

• υπήρχε αποτελεσματική επικοινωνία με αποτέλεσμα κάθε εργαζόμενος να 

γνωρίζει τι πρέπει να γίνει, που, πότε, ποιος πρέπει να το κάνει και πως. 

Σ' αυτό συμβάλει σημαντικά και η ύπαρξη γραπτών οδηγιών για τις 

απαραίτητες διαδικασίες. Στη Ν. Αφρική, δεν συνέβαινε αυτό καθώς οι 

κυρίως υπεύθυνοι στηρίζονταν βασικά στην εμπειρία τους. Έτσι η 

παραγόμενη ποιότητα ήταν υποκειμενική και δύσκολο να μετρηθεί.

• ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται ένα κατάλληλο σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας. Η πλειοψηφία στην Ν. Αφρική δεν εφάρμοζε 

κάποιο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας παρά μόνο διενέργεια 

δοκιμών που ορίζουν οι κανονισμοί.

• γνώση απαιτήσεων για παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να τηρηθούν οι προδιαγραφές 

κατά τη διάρκεια παραγωγής για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 

Στην Ν. Αφρική σημασία δίνεται μόνο στο τσιμέντο και λιγότερη στα 

υπόλοιπα, κάτι που δείχνει ελλιπή γνώση των διαδικασιών. Η ύπαρξη 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητα βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.

• γενικό πρόβλημα ποιότητας στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος στην 

Ν. Αφρική. Αποτέλεσμα είναι υψηλό κόστος συντήρησης και 

επιδιόρθωσης

• πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στην ποιότητα εκτέλεσης των 

εργασιών

• η διασφάλιση επιτυγχάνεται μέσω ενός γενικότερου συστήματος 

διαχείρισης της ποιότητας.

• η πλειοψηφία των εταιρειών στην Ν. Αφρική δεν εφαρμόζει κάποιο 

σύστημα διασφάλισης της ποιότητας
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• επαρκής αρχικός σχεδιασμός, χρήση προτύπων και γραπτής 

επικοινωνίας, αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας και 
πλήρη γνώση των απαιτήσεων μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή 

ποιοτικού σκυροδέματος.

Πολλά από τα θετικά σημεία της έρευνας εντοπίζονται και στις εταιρείες πιο 

αναπτυγμένων χωρών που αναφέρθηκαν νωρίτερα, χωρίς όμως να συνοδεύονται και 

από τα αρνητικά σημεία της έρευνας, αλλά να ισχύει το αντίθετο από αυτό που 

εμφανίζει η έρευνα για την Ν. Αφρική (π.χ. η πλειοψηφία των εταιρειών στις 

αναπτυγμένες χώρες εφαουό£ουν κάποιο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας).

Από την άλλη μεριά, σε χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, υπάρχει πρόβλημα με 

τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την βέλτιστη ποιότητα σκυροδέματος και 

δυσκολία στον καθορισμό του βέλτιστου μίγματος (Liu, 1997). Επίσης, η ποιότητα 

αποτελούσε πάντα ένα πρόβλημα με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκαστεί να 

προωθήσει τα θέματα ποιότητας και να ωθήσει τις εταιρείες προς την πιστοποίηση με 

ISO (Wong & Fung, 1999). Αποτέλεσμα ήταν να αυξάνεται ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με ISO, κάτι που συμβαίνει παγκοσμίως 

(Disssanaya et al. 2001). Κίνητρο αποτέλεσε η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 

μέσω της αυξανόμενης παρεχόμενης ποιότητας (Disssanaya et al. 2001). Στην 

προσπάθειά τους να εφαρμόσουν συστήματα ολικής ποιότητας, οι εταιρείες 

σκυροδέματος συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα με τους κατασκευαστές (Wong & 

Fung, 1999), δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας (Wong& Fung, 1999).

Οι εταιρείες μάλιστα πολλές φορές ελέγχονται από τους κατασκευαστές για τα 

συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν και για το αν είναι διαπιστευμένες με ISO 

(Wong & Fung, 1999).

Σε ελαφρώς αναπτυγμένες χώρες όπως η Ιορδανία, έρευνες έδειξαν ότι 

υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή του ISO καθώς πολλοί εργαζόμενοι σε θέσεις 

κλειδιά στην επιχείρηση δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται και ποιος ο σκοπός του ISO. 

Επίσης δεν ήταν λίγοι και αυτοί που αντιστάθηκαν στην εισαγωγή του ISO και 

δημιούργησαν προβλήματα (Hiyassat 2000).

Τέλος, σε μη αναπτυγμένες χώρες όπως στη Χιλή, οι εταιρείες παραγωγής 

δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα καθώς προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστικοί δίνουν έμφαση στην τιμή των προϊόντων τους. Οι κατασκευαστές 

προσέχουν πρωτίστως την τιμή και στη συνέχεια την ποιότητα εξαναγκάζοντας τις 

εταιρείες να κάνουν το ίδιο (Serpell et al. 2002). Επιπλέον, υπάρχει μικρή εξειδίκευση 

στα θέματα της παραγωγής με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος (Serpell et al. 2002). Γενικά, η πολιτική γύρω από την ποιότητα είναι

Βούρβαχης Ιωσήφ 120



Κεφάλαιο 4°: Η ποιότητα στον κλάδος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

ουσιαστικά ανύπαρκτη και δεν δίνεται η σημασία που θα έπρεπε να δίνεται σε αυτή 

(Serpell et al. 2002).

Γενικότερα παρατηρείται ότι, όπως και στους υπόλοιπους κλάδους, η 

διαχείριση ποιότητας σε εταιρείες που παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα παγκοσμίως 

εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξής της. Έτσι, στις αναπτυγμένες χώρες του 

δυτικού κόσμου και σε συγγενείς τους (Αυστραλία, Ιαπωνία) η έμφαση στην ποιότητα 

είναι έντονη και η διαχείριση της ποιότητας δεν μένει απλά στην εφαρμογή κάποιων 

προτύπων.

Αντίθετα, σε χώρες λιγότερο αναπτυγμένες, η σημασία στη διασφάλιση της 

ποιότητας μειώνεται ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας. Γενικά, η σχέση 

μεταξύ της ανάπτυξης και της σημασίας στην ποιότητα δείχνει να είναι αναλογική και 

να ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Έρευνα στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

5.1. Εισαγωγή

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα ανάμεσα στις 

πιστοποιημένες με το καινούριο πρότυπο ISO 9000:2000 εταιρείες παραγωγής 

έτοιμου σκυροδέματος. Σκοπός της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν τα 

χαρακτηριστικά της εφαρμογής του νέου προτύπου στην παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος.

Για το λόγο αυτό μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 35 υπεύθυνους ποιότητας 

πιστοποιημένων εταιρειών, σε ένα σύνολο 39 πιστοποιημένων εταιρειών. Δύο από 

αυτές ανήκαν σε άλλες εταιρείες παραγωγής, οπότε είχαν τον ίδιο υπεύθυνο 

ποιότητας. Επομένως ουσιαστικά οι εταιρείες ήταν 37. Το πλήθος των εταιρειών 

προέκυψε από τα στοιχεία των κλαδικών μελετών της ICAP για το σκυρόδεμα (1CAP, 

1997, 1999, 2001, 2003), όπως αυτά αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, και από τα 

δημοσιευμένα στοιχεία των εταιρειών πιστοποίησης (ΕΛΟΤ, TUV, κ.λ.π.). Από το 

σύνολο των υπευθύνων, απάντησαν οι 18 (ποσοστό 51,4%).

Τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν από διάφορα επιμέρους τμήματα, τα οποία 

πέρα από κάποια στοιχεία για την ταυτότητα του οργανισμού, ήταν τα εξής:

• γενικές ερωτήσεις περί ποιότητας στον οργανισμό

• τα κίνητρα πιστοποίησης

• τη διαδικασία πιστοποίησης

• τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά την 

πιστοποίηση

• τα αποτελέσματα από την πιστοποίηση

• γενικά χαρακτηριστικά του ISO 9000:2000

• εφαρμογή του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας
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Η αξιολόγηση των περιεχομένων στοιχείων των τμημάτων αυτών γίνεται με 

κλίμακα από το 0 ως το 5, με το 0 να σημαίνει καθόλου και το 5 πάρα πολύ. Σε 

περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο, χρησιμοποιήθηκε ένας επιπλέον συντελεστής για 

να δηλώσει την απουσία στοιχείων για το υπό αξιολόγηση θέμα και ο οποίος ήταν ο 

αριθμός 6. Τα υπό εξέταση στοιχεία αφορούσαν το βαθμό επιρροής του ISO στις 

διεργασίες της επιχείρησης.

Τα παραπάνω τμήματα του ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα τους 

εξετάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου διεξοδικότερα. Σε κάθε σχετική παράγραφο, 

παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα αποτελέσματα της έρευνας για κάθε στοιχείο που 

αξιολογήθηκε. Στη συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσματα και παρουσιάζονται 

συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου στις εταιρείες του κλάδου, τα 

οποία στηρίζονται στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.

Ο πίνακας περιέχει τα ποσοστά των αξιολογήσεων για κάθε εξεταζόμενο 

χαρακτηριστικό, αλλά και τον απόλυτο αριθμό απαντήσεων για κάθε βαθμό 

αξιολόγησης (ο οποίος είναι μέσα σε παρένθεση). Επίσης, υπάρχει και ο μέσος όρος 

της αξιολόγησης κάθε εξεταζόμενου ζητήματος.

Επιπρόσθετα, τυχόν συσχετιζόμενα στατιστικά στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της έρευνας θα αναφερθούν ξεχωριστά και κατά 

περίπτωση στο τέλος του κεφαλαίου.

Πρέπει να σημειωθεί πως λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας, δεν 

μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα που να αφορούν το σύνολο του 

κλάδου με απόλυτη βεβαιότητα. Μπορεί όμως η συγκεκριμένη έρευνα να αποτελέσει 

έναν πιλότο για τη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις του κλάδου, 

ιδιαίτερα από τη στιγμή που ανάμεσα στις εταιρείες που απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια, ήταν και ορισμένες από τις μεγαλύτερες που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο. Επομένως, η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη ένδειξη για 
την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας του έτοιμου 

σκυροδέματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφετηρία για μία εκτενέστερη 

έρευνα.

Για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα, 

υπάρχει στο παράρτημα Α της παρούσης εργασίας.
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5.2. Ερωτηματολόγιο

5.2.1 Γενικά
Από την ανάλυση των στοιχείων των εταιρειών επιβεβαιώνεται πως οι 

επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος είναι κυρίως μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα, τουλάχιστον σε ότι αφορά την παραγωγή 

του σκυροδέματος. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί 

ενώ υπάρχουν και ορισμένες που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών.

Οι περισσότερες από τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ήταν πιστοποιημένες 

και με το προηγούμενο πρότυπο του ISO (12 από τις 18, ή 66.7%), αλλά αρκετές 

είναι και αυτές που πιστοποιήθηκαν τώρα για πρώτη φορά (6 στις 18, ή 33.3% ). 

Αυτό επιβεβαιώνει την ολοένα και περισσότερο αυξητική τάση των εταιρειών να 

δίνουν σημασία στην ποιότητα και να επιδιώκουν να πιστοποιηθούν με ένα σύστημα 

ποιότητας, όπως το ISO.

Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων εταιρειών πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο 

τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, κατά γενική ομολογία ο κλάδος παραγωγής 

έτοιμου σκυροδέματος είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός και όλοι προσβλέπουν στην 

ποιότητα για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η πιστοποίηση πράγματι προσφέρει το προσδοκούμενο πλεονέκτημα, 

τουλάχιστον απέναντι στις εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες. Αντίθετα όμως, 

απέναντι στις επιχειρήσεις που είναι επίσης πιστοποιημένες με το νέο πρότυπο, η 

κατοχή του δεν προσφέρει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ο ισχυρισμός 

αυτός έρχεται σε αντίθεση με τον ορισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες στο σύνολό τους υπολογίζουν το κόστος ποιότητας 

και αναφέρουν ότι γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα ποιότητας. 

Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι γίνονται προτάσεις από 

το προσωπικό και τα στελέχη της επιχείρησης για τη βελτίωση της ποιότητας. Τα 

παραπάνω σημαίνουν πως τουλάχιστον οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις έχουν ως 

στόχο την βελτίωση της παραγόμενης και παρεχόμενης ποιότητας.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπευθύνων, τα κυριότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα των εταιρειών, πέρα από την ποιότητα των προϊόντων τους, το οποίο 

αναφέρθηκε από όλους, είναι:

• η αξιοπιστία, την οποία ανέφεραν 17 εταιρείες (ποσοστό 94,4%), κάτι 

που σημαίνει πως και για την αξιοπιστία ισχύει το παραπάνω σχόλιο 

για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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• η τιμή σε σχέση με την ττροσφερόμενη ποιότητα, την οποία ανέφεραν 

10 εταιρείες (ποσοστό 55,6%). Αξίζει να σημειωθεί όμως πως δεν 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στην τιμή και στη ύπαρξη προηγούμενης 

πιστοποίησης.

Άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν ήταν η εγγύηση, σε 

ποσοστό 16,7% (3 εταιρείες), ενώ μία ανέφερε την προσφορά τεχνικής κάλυψης.

Από την άλλη μεριά, οι βασικότερες αδυναμίες που ανέφεραν οι επιχειρήσεις

ήταν:

• οι τιμές πώλησης των προϊόντων τους σε σχέση με το σύνολο του 

κλάδου. Αυτό αναφέρθηκε από 5 εταιρείες, εκ των οποίων οι 4 ήταν 

πιστοποιημένες με το προηγούμενο πρότυπο. Μπορεί επομένως να 

υποθέσει κανείς ότι λόγω των επενδύσεων που απαιτήθηκαν για την 

εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αυξήθηκε και 

το κόστος παραγωγής και κατ’ επέκταση οι τιμές πώλησης

• η τοπική αγορά, στην περίπτωση των εταιρειών που βρίσκονταν 

μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα,

• θέματα που είχαν να κάνουν με το προσωπικό, κυρίως η εκπαίδευσή 

του σε θέματα ποιότητας, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνο του, 

αλλά και η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη 

θέσεων με υψηλές απαιτήσεις,

• ο εξοπλισμός, και το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για 

αναβάθμισή του.

Άλλες αδυναμίες που αναφέρθηκαν μεμονωμένα από τις εταιρείες, ήταν το 

μέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας της επιχείρησης, οι καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις των προϊόντων στα έργα και η αδυναμία αποθήκευσης του 

παραγόμενου προϊόντος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως μία στις τρεις 

επιχειρήσεις (συνολικά 6 στις 18) από αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν 

απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με τις αδυναμίες, πιθανώς επειδή φοβούνταν τη 
δημοσιοποίηση των ευαίσθητων σημείων τους ή επειδή δεν τις γνώριζαν. Επίσης, 

όπως ίσως είναι φανερό με τις προηγούμενες απαντήσεις, οι περισσότερες εταιρείες 

δεν ανέφεραν καμία αδυναμία που να έχει άμεση σχέση με την παραγωγική 

διαδικασία της επιχείρησης.

Όσον αφορά τους προμηθευτές των εταιρειών, όλες οι εταιρείες δεν 

χρησιμοποιούν πάνω 5 για το ίδιο προϊόν ή υλικό. Συγκεκριμένα, 6 επιχειρήσεις
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χρησιμοποιούν μόνο έναν προμηθευτή για κάθε υλικό και οι υπόλοιπες 12 

χρησιμοποιούν έως 5. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (88,9%) διενεργεί 

δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο στα προϊόντα που προμηθεύονται, ενώ μόνο 2 

εταιρείες που μετείχαν στην έρευνα διενεργούν ποιοτικό έλεγχο στο 100% των 

υλικών που προμηθεύονται.

Η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων επιλογής των προμηθευτών που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την προμήθεια των υλικών που χρησιμοποιούνται για 

τις παραγωγικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με την μέση τιμή των απαντήσεων 

που έδωσαν στα πλαίσια της έρευνας, ήταν:

1. η ποιότητα

2. η τιμή

3. ο χρόνος ανταπόκρισης

4. το όνομα και η φήμη του προμηθευτή

5. οι προηγούμενες συναλλαγές μαζί του

Προκειμένου οι εταιρείες να πληροφορηθούν σχετικά με τις απαιτήσεις των 

πελατών τους χρησιμοποιούν διάφορες πηγές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι 

κοινές για όλες τις επιχειρήσεις. Κύρια πηγή πληροφόρησης των εταιρειών είναι οι 

ίδιοι οι πελάτες, όπως απάντησε το 88,9% των εταιρειών. Επίσης, συχνά 

διενεργούνται έρευνες αγοράς με ερωτηματολόγια τα οποία διανέμονται στους 

πελάτες αλλά και στους συνεργάτες της εταιρείας που έρχονται σε επαφή με τους 

πελάτες. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και έρευνες αγοράς που έχουν 

πραγματοποιηθεί από κάποιο τρίτο φορέα και τα στοιχεία τους είναι διαθέσιμα στις 

εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Μερικές από τις εταιρείες χρησιμοποιούν ως πηγή το προσωπικό της 

επιχείρησης και ιδιαίτερα αυτό που είναι στο τμήμα πωλήσεων και έρχεται σε 

καθημερινή επαφή με τους πελάτες και γνωρίζει άμεσα στοιχεία που αφορούν τις 

πωλήσεις της εταιρείας. Το ίδιο βεβαία ισχύει και για τους οδηγούς των βαρέλων που 

μεταφέρουν το σκυρόδεμα στο εργοτάξιο και τους χρήστες των αντλιών, οι οποίοι 

είναι συχνά δέκτες πιθανών παραπόνων των πελατών σχετικά με την αντιμετώπιση 

που έχουν από την εταιρεία.

Για να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πότε και αν οι προσπάθειές τους σε σχέση 

με την ποιότητα αποδίδουν, χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες και εναλλακτικές 

πηγές πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, για τις περισσότερες επιχειρήσεις 

(ποσοστό 88,9%), οι πελάτες αποτελούν τη βασική πηγή πληροφόρησης, μέσω της 

μείωσης των παραπόνων ή με θετικά σχόλια για την απόδοση της επιχείρησης. 

Επίσης, πολλές από τις εταιρείες (ποσοστό 61,1%), αντλούν τις πληροφορίες που
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θέλουν από την ενδεχόμενη ελάττωση των ελαττωματικών προϊόντων που 

παράγονται.

Επιπρόσθετα, μόνο μία στις τρεις εταιρείες χρησιμοποιεί ως δείκτη την 

αύξηση της παραγωγικότητας (ποσοστό 33,3%) για να αξιολογήσει την απόδοσή της, 

ενώ ελάχιστες χρησιμοποιούν ως δείκτες τη μείωση των επιδιορθώσεων (ποσοστό 

16,7%) ή την αύξηση του περιθωρίου κέρδους (ποσοστό 11,1%).

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν 

ιδιαίτερα τους εσωτερικούς δείκτες για την αξιολόγηση της απόδοσής τους, εκτός από 

τον αριθμό των ελαττωματικών προϊόντων που παράγουν και αυτό όχι με μεγάλη 

πλειοψηφία.

Τέλος, όλες οι εταιρείες έχουν κάνει ορισμένα βήματα για την βελτίωση της 

ποιότητας τα τελευταία πέντε χρόνια, και τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα

εξής:
• η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 83,3%, ανέφερε τον 

εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της

• το 72,2% των εταιρειών σημείωσε ότι πλέον γίνεται καλύτερος και 
πιο συχνός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας

• δύο στις τρεις εταιρείες ανέφεραν ότι ξεκίνησαν την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενημέρωση του 
προσωπικού τους σχετικά με την ποιότητα

• σχεδόν οι μισές (ποσοστό 44,4%), σημείωσε πως έχουν αναθέσει την 
υπευθυνότητα και τις αρμοδιότητες για την ποιότητα στους 
εργαζομένους

• μόνο μία ανέφερε πως κατάφερε να μειώσει τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας, που σημαίνει είτε πως είναι η μόνη που 

ασχολήθηκε και κατάφερε κάτι τέτοιο, είτε πως παλιότερα 

χρησιμοποιούσε στάδια που δεν ήταν απαραίτητα για την παραγωγική 

διαδικασία, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις δεν τα χρησιμοποιούσαν εξ

αρχής-
• ΤΠ χρήση συστημάτων E.R.P. στην παραγωγική διαδικασία, το οποίο 

ανέφερε όμως μόνο μία εταιρεία.

Όπως είναι φανερό, από τις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που 

έχουν εφαρμόσει εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους, μόνο τα 2/3 

έχουν αναθέσει σε αυτό αρμοδιότητες και υπευθυνότητες σχετικά με την ποιότητα. 

Αυτό ίσως να δηλώνει και ανασφάλεια της διοίκησης να αποδεσμεύσει ευθύνες που

Βούρβαχης Ιωσήφ 127



Κεφάλαιο 5°: Έρευνα στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος

χειρίζεται η ίδια και να τις δώσει στους εργαζομένους, αποφεύγοντας ίσως να τους 

δώσει με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη δύναμη και εξουσία στη λειτουργία της 
επιχείρησης.

5.2.2 Κίνητρα Πιστοποίησης
Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα κίνητρα πιστοποίησης των 

εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε 

θέμα που ζητήθηκε να αξιολογηθεί στον πίνακα 5.1 που ακολουθεί. Η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων γίνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του 

κεφαλαίου.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, το βασικότερο κίνητρο για 

την πιστοποίηση των εταιρειών ήταν η πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης των 

πελατών, όπου συνολικά το 94,4% των εταιρειών την αξιολόγησε με 4 και με 5 στην 

κλίμακα αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. Οι διοικήσεις των εταιρειών, λόγω της 

διαρκώς αυξανόμενης τάσης για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο των 

κατασκευών, προσπαθούν να προλάβουν την μελλοντική απαίτηση των 

κατασκευαστών ώστε να μην χάσουν στο μέλλον πελάτες επειδή δεν θα είναι σε 

θέση να ικανοποιήσουν την ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα.

Επίσης πολύ βασικό κίνητρο αποτέλεσε η προσπάθεια για ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και για διαφημιστικούς λόγους, όπου και πάλι 

το 94,4% των εταιρειών την αξιολόγησε με 4 και με 5 στην κλίμακα αξιολόγησης του 

ερωτηματολογίου. Επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

κλάδο δεν είναι πιστοποιημένες, η παροχή ποιοτικού σκυροδέματος με 

πιστοποιημένες διαδικασίες, αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 

επιχείρησης, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για διαφημιστικούς σκοπούς, 

δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της.

Εξίσου σημαντική ήταν, βάσει αποτελεσμάτων, και η βελτίωση της ποιότητας 

των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου το 88,8% των εταιρειών την αξιολόγησε 

με 4 και με 5. Θέληση των εταιρειών είναι να διασφαλίσουν τα προϊόντα τους αλλά 

και τις υπηρεσίες τους ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών 

τους.

Η βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας, μέσω της μείωσης του 

αριθμού των ελαττωματικών, των σκάρτων και των απαιτούμενων διορθωτικών 

εργασιών, αποτέλεσε επίσης ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τις εταιρείες 

σκυροδέματος. Στόχος ήταν η αναβάθμιση των λειτουργιών και μείωση της φύρας, 

και για το λόγο αυτό και πάλι το 88,9% είπε 4 και 5.
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Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα έρευνας για τα Κίνητρα Πιστοποίησης
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Όπως θα ήταν φυσικό, πολύ βασικό κίνητρο και ίσως το έναυσμα για την 

πιστοποίηση ήταν η γενικότερη πολιτική ποιότητας των εταιρειών, όπως δήλωσε το 

88,9% των εταιρειών που την αξιολόγησε με 4 και με 5. Έχοντας ως στόχο την 

ποιότητα, η διασφάλιση του συστήματος παραγωγής με το ISO μοιάζει να είναι 

μονόδρομος για τις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος, η βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας, τόσο στο εξωτερικό, 

όσο και στο εσωτερικό της επιχείρησης, αποτέλεσαν σημαντικά κίνητρα για την 

πιστοποίηση των εταιρειών. Οι διοικήσεις αναγνωρίζουν έτσι τη συμβολή ενός 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην οργάνωση και το συντονισμό των εργασιών 

μέσα σε μία επιχείρηση.

Από την άλλη μεριά, τα κίνητρα που επηρέασαν λιγότερο την απόφαση της 

διοίκησης για πιστοποίηση ήταν η απαίτηση των πελατών και η κατοχή αντίστοιχου 

πιστοποιητικού από ανταγωνιστή. Τα αποτελέσματα σχετικά με τα κριτήρια αυτά 

εμφανίζουν μία διασπορά, όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.1. Ο κλάδος στο σύνολό 

του δεν έχει μια γενικευμένη τάση, αλλά εξαρτάται από τη φιλοσοφία κάθε διοίκησης. 

Ο μέσος όρος της αξιολόγησής τους όμως τα κατατάσσει τελευταία από πλευράς 

σημαντικότητας για την πιστοποίηση μιας επιχείρησης. Ο λόγος είναι ότι για να πάρει 

μια επιχείρηση την απόφαση να πιστοποιηθεί με το ISO, κατά κύριο λόγο θα το κάνει 

επειδή η ίδια το θέλει και το πιστεύει και κατά δεύτερο λόγο επειδή ορισμένοι 

εξωτερικοί παράγοντες της το επιβάλλουν.

Τα υπόλοιπα κίνητρα που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1 και 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα, επηρεάζουν μεν την απόφαση της διοίκησης της 

επιχείρησης για πιστοποίηση αλλά όχι στο βαθμό και όχι την συντριπτική πλειοψηφία 

των εταιρειών που επηρεάζουν τα προαναφερθέντα κίνητρα. Για το λόγο αυτό δεν 

γίνεται και ειδική αναφορά σε αυτά.

5.2.3 Διαδικασία Πιστοποίησης
Στον πίνακα 5.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της έρευνας σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των εταιρειών παραγωγής 

έτοιμου σκυροδέματος.

Με μια γρήγορη ματιά στα αποτελέσματα του πίνακα μπορεί να παρατηρήσει 

κανείς ότι όλα τα εξεταζόμενα ζητήματα παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα. Σε 

μία προσπάθεια ανάλυσής τους, αυτό που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο κατά τη 

διαδικασία πιστοποίησης ήταν ο βαθμός εκπαίδευσης των εργαζομένων πάνω σε 

θέματα ποιότητας και καταγραφής των διεργασιών. Τα αποτελέσματα συγκεντρώνουν το 

66,7% στις απαντήσεις 4 και 5, ενώ το 27,8% τα αξιολογεί με 3. Αυτό ίσως είναι και
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αναμενόμενο καθώς προκειμένου να υιοθετηθεί ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

πρέπει πρώτα να γίνει και η κατάλληλη προεργασία ώστε να λειτουργήσει σωστά και να 

είναι προσιτό στα άτομα που θα το χρησιμοποιήσουν.

Τα παραπάνω δικαιολογούν και το ότι αμέσως επόμενο σημαντικό βήμα πριν την 

πιστοποίηση ήταν ο βαθμός εκπαίδευσης των μέσων διευθυντικών στελεχών, όπου το 

55,6% το αξιολόγησε με 4 και το 22,2% με 5. Έτσι, επόμενο βήμα είναι ο βαθμός 

εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, καθώς υποτίθεται ότι τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που παίρνουν την απόφαση για την πιστοποίηση ή μη της 

εταιρείας και επομένως γνωρίζουν, έστω και σε μικρό βαθμό, τα οφέλη από μία τέτοια 

ενέργεια.

Ο βαθμός εμπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών αξιολογείται εξίσου με 

το βαθμό εκπαίδευσης τους, όπου το 88,9% των εταιρειών το αξιολόγησε από 3 ως 5, 

αφού η ανώτερη διοίκηση είναι αυτή που ελέγχει την όλη διαδικασία και παίρνει τις 

αποφάσεις.

Στη συνέχεια, ακολουθούν με σειρά σημαντικότητας ο βαθμός εμπλοκής των 

μέσων διευθυντικών στελεχών, ο βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων και ο βαθμός 

εμπλοκής συμβούλου. Τα αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά, καθώς η εκπαίδευση στο 

σύνολο του οργανισμού είναι αυτή που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο σε μία διαδικασία 

πιστοποίησης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας από έναν 

οργανισμό. Επίσης, είναι απολύτως λογικό το μεγαλύτερο βαθμό εκπαίδευσης να τον 

χρειάζονται οι εργαζόμενοι, καθώς δεν έχουν προηγούμενη γνώση και εμπειρία από την 

εφαρμογή αντίστοιχων συστημάτων.

Έτσι, καθώς ανεβαίνει η ιεραρχία, μειώνεται και η αναγκαιότητα για 

εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας, χωρίς όμως να εξαλείφεται ή να μειώνεται και η 

σπουδαιότητά της.

Από την άλλη μεριά, αυξάνει ο βαθμός εμπλοκής των στελεχών με την 

αύξηση της κλίμακας ιεραρχίας. Ο λόγος είναι ότι η όλη διαδικασία πρέπει να 

υποστηριχτεί πρωτίστως από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να υπάρξει 

όφελος από τη διαδικασία και να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος.

Τέλος, ο βαθμός εμπλοκής συμβούλου για την εφαρμογή είναι αυτός που 

αξιολογήθηκε με το μικρότερο μέσο όρο της έρευνας, παρά το γεγονός ότι οι μισές 

εταιρείες το βαθμολόγησαν με 4, δηλαδή πολύ και άλλες 3 με 5. Η αιτία είναι ότι οι 

εταιρείες βαθμολόγησαν με υψηλότερους συντελεστές τα στοιχεία που φορούσαν το 

εσωτερικό της επιχείρησης και όχι τόσο την εξωτερική συμβολή. Να σημειωθεί όμως 

ότι η αξιολόγηση του συγκεκριμένου στοιχείου στο σύνολό της είναι πολύ κοντά με τα 

υπόλοιπα στοιχεία και ότι οι διαφορές από αυτά είναι πολύ μικρές.
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Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα έρευνας για τη Αιαδικασία Πιστοποίησης
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5.2.4 Προβλήματα και Δυσκολίες κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης
Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα προβλήματα και τα εμπόδια που 

αντιμετώπισαν οι εταιρείες παραγωγής κατά τη διαδικασία πιστοποίησης τους με το 

νέο πρότυπο ISO 9001:2000, παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε θέμα που 

ζητήθηκε να αξιολογηθεί στον πίνακα 5.3 που ακολουθεί.

Από μία συνολική ματιά στα αποτελέσματα είναι φανερό ότι κατά μέσο όρο οι 

επιχειρήσεις δεν αντιμετώπισαν στο σύνολό τους προβλήματα σε μεγάλο βαθμό. 

Ωστόσο, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι ορισμένα εμπόδια αντιμετωπίστηκαν από 

την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Το πιο σημαντικό από αυτά, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι η υπερβολική γραφειοκρατία. Το 55,6% των επιχειρήσεων 

ανέφερε ότι την αντιμετώπισε από μέτρια ως πάρα πολύ, με την πλειοψηφία (33,3%) 

να δηλώνει πολύ. Η τήρηση αρχείων και η εγγραφή των διαδικασιών παραγωγής 

που απαιτεί το νέο πρότυπο είναι ορισμένα από τα αίτια που την προκαλούν.

Αυτό που επίσης αντιμετώπισαν οι εταιρείες ήταν το κόστος εφαρμογής. Οι 

μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι το αντιμετώπισαν σε μέτριο βαθμό, ενώ το 16,7% 

ανέφερε ότι το κόστος ήταν μεγάλο. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου 

απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισμό, κάτι που δημιουργεί κόστος στην επιχείρηση το 

οποίο θα πρέπει αργότερα να αποσβεσθεί.

Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εταιρείες παραγωγής 

ήταν η κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την προετοιμασία για πιστοποίηση 

και προσαρμογή στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι μισές εταιρείες ανέφεραν ότι 

είχαν πρόβλημα με τις ανθρωποώρες που χρειάστηκαν, μέτρια έως πολύ, ενώ 

υπήρξε και μία που το αντιμετώπισε πάρα πολύ. Στον αντίποδα βέβαια, το 44,4% 

των επιχειρήσεων δεν αντιμετώπισε το σχετικό πρόβλημα.

Αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων (55,6%) δυσκολεύτηκε να κατανοήσει και 

να εξοικειωθεί με τις νέες απαιτήσεις του προτύπου. Το νέο πρότυπο έχει ως στόχο 

την ολική ποιότητα και όχι μόνο τη διασφάλιση των διαδικασιών σε ένα υψηλό 

επίπεδο παραγωγής. Επηρεάζει το σύνολο του οργανισμού στον οποίο εφαρμόζεται 

και για το λόγο αυτό απαιτείται μελέτη και προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή του. 

Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάστηκαν πάνω από 6 μήνες για 

να πιστοποιηθούν, ενώ μία στις τρεις τουλάχιστον ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία πιστοποίησης με το νέο πρότυπο.
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Πίνακας 5.3: Προβλήματα - Εμπόδια κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης
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Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εταιρείες ήταν οι αντιδράσεις του 

συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η αντίδραση 

των στελεχών και των εργαζομένων στις απότομες αλλαγές λόγω προηγούμενης 

νοοτροπίας δημιούργησε προβλήματα σε περισσότερες από τις μισές εταιρείες 

(55,6%). Η αντίδραση των εργαζομένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας τους και 

των ευθυνών τους δημιουργεί κάποια προβλήματα, καθώς πλέον οι εργαζόμενοι 

μετέχουν στη λήψη αποφάσεων και είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για θέματα σχετικά 

με την εργασία τους.

Αρκετές εταιρείες ήρθαν αντιμέτωπες με το πρόβλημα της μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί βασική 

απαίτηση του νέου προτύπου, το οποίο έχει ως στόχο όχι μόνο την διασφάλιση της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους πελάτες. Έτσι, ο καθορισμός δεικτών και η δημιουργία μεθόδων μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών δυσκόλεψε τις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος και 

για το λόγο αυτό το 33,3% αξιολόγησε ως μέτριο το βαθμό δυσκολίας του 

συγκεκριμένου στοιχείου. Συμπληρωματικά, υπήρξε και ένα 22,2% που ανέφερε ότι 

δυσκολεύτηκε πολύ ως πάρα πολύ.

Από την άλλη μεριά, στα περισσότερα στοιχεία που εξετάστηκαν οι εταιρείες 

παραγωγής δεν αντιμετώπισαν προβλήματα σε μεγάλο βαθμό. Η κατανομή των 

ευθυνών δεν δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στις επιχειρήσεις καθώς το 72,3% 

ανέφερε πως δυσκολεύτηκε λίγο ως καθόλου στον καταμερισμό τους.

Επίσης, οι διαθέσιμοι πόροι που απαιτήθηκαν για την πιστοποίηση δεν 

αποτέλεσαν πρόβλημα για δύο στις τρεις εταιρείες, ενώ περίπου μία στις τέσσερις 

(27,8%) το αντιμετώπισε σε μέτριο βαθμό. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες είτε είχαν στη 

διάθεσή τους τα απαραίτητα κεφάλαια και εξοπλισμό, είτε ήταν διατεθειμένες να τα 

αποκτήσουν. Σε αυτό οφείλεται και ότι η έλλειψη υποδομής για διακρίβωση (calibration) 

του εξοπλισμού δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τις επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν πως η δέσμευση της 

διοίκησης δεν αποτέλεσε καθόλου πρόβλήμα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και 

μόλις το 27,8% ανέφερε ότι υπήρξε τέτοιο πρόβλημα αλλά σε μικρό βαθμό. Επίσης, 

το 77,8% δήλωσε ότι η φιλοσοφία της επιχείρησης αναφορικά με την επιδίωξη 

ποιότητας στάθηκε πολύ λίγο ή και καθόλου εμπόδιο στην πιστοποίηση της εταιρείας 

με το ISO. Αυτό εκφράζει και τη διάθεση της διοίκησης να επενδύσει πάνω στην 

ποιότητα. Για το λόγο αυτό δεν αποτέλεσαν πρόβλημα οι εκτεταμένες επενδύσεις σε 

διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Η συλλογή δεδομένων και ο υπολογισμός δεικτών για την αξιολόγηση της 

κατάστασης της εταιρείας πριν την πιστοποίηση δημιούργησε πρόβλημα από πολύ
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λίγο ως μέτριο βαθμό στο 83,4% των εταιρειών, όπως και το αντικείμενο της 

παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια τα οποία 

είναι σταθερά και δεν μεταβάλλονται εύκολα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο σύστημα ποιότητας δεν 

δημιούργησε εμπόδια στο 77,8%, καθώς το νέο πρότυπο είναι μετεξέλιξη του 

προηγούμενου και έχει μια γενικότερη φιλοσοφία ποιότητας για τους οργανισμούς.

Παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων για την αύξηση του φόρτου εργασίας 

και των ευθυνών, αντιδράσεις για μείωση των εξουσιών τους. Όλοι κατανοούσαν την 

προσπάθεια της επιχείρησης και σε αυτό συνέβαλε και η δέσμευση της διοίκησης 

στην όλη προσπάθεια.

Τέλος, η ελλιπής υποστήριξη από κάποιον εξωτερικό σύμβουλο (σε 

περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε), δεν αποτέλεσε πρόβλημα για την συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων (83,3% δήλωσε καθόλου) καθώς η συνεργασία με 

τους συμβούλους που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πάρα πολύ καλή.

Τα υπόλοιπα εμπόδια και προβλήματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3 

και τα οποία εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, δεν δυσκόλεψαν 

ιδιαίτερα της εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος. Η πλειοψηφία των εταιρειών 

απασχολήθηκαν λίγο ως πολύ λίγο από αυτά, όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Γενικά, οι διοικήσεις των εταιρειών στήριξαν την όλη 

διαδικασία πιστοποίησης με αποτέλεσμα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν να 

είναι περισσότερο λειτουργικά και διαδικαστικά. Η θέληση υπήρχε και αυτό βοήθησε 

σημαντικά την υλοποίηση της όλης διαδικασίας.

5.2.5 Αποτελέσματα εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σε μία εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 5.4 που ακολουθεί. Μπορεί να παρατηρήσει 

κανείς ότι η πλειοψηφία των στοιχείων που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν από τις 

εταιρείες από 3 ως 5, δηλαδή ότι το ISO βοήθησε μέτρια ως πάρα πολύ στην 

υλοποίησή τους.

Πιο αναλυτικά, το στοιχείο το οποίο οι εταιρείες αναφέρουν ότι η συμβολή του 

ISO ήταν η μεγαλύτερη, ήταν η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, το οποίο 

αποτελεί και το βασικό σκοπό της φιλοσοφίας του νέου προτύπου. Μάλιστα, όλες οι 

επιχειρήσεις το αξιολόγησαν από 3 ως 5 στην κλίμακα του ερωτηματολογίου και το 

61,1% ανέφερε ότι τι ISO βοήθησε πάρα πολύ στην αύξηση της ικανοποίησης των
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πελατών. Η αιτία είναι ότι οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται είναι πλέον σε θέση να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Επίσης, η βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών είναι 

ένα σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς το 77,8% από τις εταιρείες δήλωσε πως το ISO 

βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ.

Τα παραπάνω όπως ήταν φυσικό είχαν και ως άμεση συνέπεια τη βελτίωση της 

ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μισές δήλωσαν ότι το ISO βοήθησε 

πάρα πολύ, επιβεβαιώνοντας και το χαρακτήρα του νέου προτύπου για την αναβάθμιση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι μόνο των παραγόμενων 

προϊόντων. Επομένως, φυσιολογικό επακόλουθο ήταν να παρατηρηθεί και μείωση των 

ελαττωματικών και διορθωτικών εργασιών, σύμφωνα με το 66,7% των εταιρειών.

Η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών βασίστηκε και σε ορισμένα επιμέρους 

στοιχεία που βελτιώθηκαν χάρη στην σωστή εφαρμογή του ISO στις εταιρείες 

παραγωγής σκυροδέματος. Ένας από αυτούς είναι και η βελτίωση επικοινωνίας με τους 

πελάτες, στην οποία συνέβαλε και η εφαρμογή του προτύπου σύμφωνα με το 66,7% των 

επιχειρήσεων. Επίσης, η μείωση των παραπόνων, των επιστροφών και των πληρωμών 

αποζημιώσεων σε μεγάλο βαθμό για το 66,7% των εταιρειών, όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ήταν ένα ακόμη συνεπακόλουθο της βελτίωσης της 

ικανοποίησης των πελατών.

Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η εφαρμογή του ISO να προκαλέσει και 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, ειδικότερα απέναντι στις 

μη πιστοποιημένες εταιρείες του χώρου που αποτελούν και την πλειοψηφία των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Ένα ίσως από τα σημαντικότερα οφέλη που έχουν οι εταιρείες από την εφαρμογή 

του νέου προτύπου είναι η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον 

οργανισμό, η οποία εκφράζεται με την αφοσίωση των εργαζομένων στην ικανοποίηση 
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και άλλων ενδιαφερομένων, καθώς επίσης και με 

τον προσανατολισμό του συνόλου της εταιρείας προς τη συνεχή βελτίωση. Επομένως, 

επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον ως ένα σημείο, ο ρόλος και η συμβολή του ISO 9001:2000 

προς την φιλοσοφία της ολικής ποιότητας. Η συμβολή του ISO στο συγκεκριμένο 

στοιχείο αξιολογήθηκε σε ποσοστό 55,6% των εταιρειών από μεγάλη ως πολύ μεγάλη.
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Επιπλέον, σημαντική είναι και η συμβολή του ISO στη συνεισφορά του 

οργανισμού στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος 

μέσω της μείωσης αποβλήτων, της εξοικονόμηση ενέργειας και της χρήσης 

ανακυκλωμένων υλικών. Οι μισές εταιρείες δήλωσαν ότι το ISO βοήθησε πολύ σε 

αυτή την κατεύθυνση, ενώ σύμφωνα με το 11,1% πάρα πολύ. Έτσι, έστω και με 

έμμεσο τρόπο επιβεβαιώνεται η «οικολογική» διάθεση του νέου προτύπου και η 

ικανότητα χρησιμοποίησης και σύνδεσής του με περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως το 

ISO 14000.

Παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η πλειοψηφία 

των εταιρειών (66,7%) ανέφερε ότι η πιστοποίηση με το νέο πρότυπο έδωσε την 

ικανότητα στην εταιρεία για ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές, κάτι που οφείλεται στην 

καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό των λειτουργιών των εταιρειών.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό όφελος, που ήταν αποτέλεσμα της πιστοποίησης 

των εταιρειών, είναι η αύξηση πωλήσεων καθώς οι πελάτες ζητούν την ποιότητα. 

Συγκεκριμένα, οι μισές εταιρείες σημείωσαν ότι το νέο πρότυπο συνέβαλε πολύ ή πάρα 

πολύ, ενώ το 22,2% ανέφερε ότι η συμβολή του στην αύξηση των πωλήσεων ήταν 

μέτρια.

Γενικά, τα βασικότερα σημεία της φιλοσοφίας πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το 

νέο πρότυπο ισχύουν και επομένως η σωστή εφαρμογή του προτύπου από τις εταιρείες 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος έχει σαν αποτέλεσμα πολλά και σημαντικά οφέλη και 

μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό κίνητρο και διασφάλιση της 

επιτυχίας για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί και οι οποίες μόνο 

κερδισμένες μπορούν να βγουν από μία τέτοια κίνηση.

Ένα από τα, θεωρητικά, δυσμενή αποτελέσματα της πιστοποίησης μιας εταιρείας 

με το ISO είναι η αύξηση γραφειοκρατίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 

38,9% των εταιρειών ανέφερε ότι την αντιμετώπισε σε μέτριο βαθμό ενώ το 33,3% την 

αντιμετώπισε πολύ, επιβεβαιώνοντας το παραπάνω αποτέλεσμα.

Επίσης, πολλές φορές έχει διατυπωθεί η άποψη και ο φόβος ότι λόγω της 

γραφειοκρατίας και των διαδικασιών που ορίζει το πρότυπο, έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση ευελιξίας σε μία επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας όμως, διαψεύδουν 

ουσιαστικά αυτή την αντίληψη καθώς οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η ευελιξία τους 

μειώθηκε λίγο και το 22,2% δήλωσε ότι μειώθηκε πολύ λίγο ή καθόλου. Επομένως, η 

πιστοποίηση με το ISO όχι μόνο δεν μειώνει την ευελιξία της επιχείρησης, αλλά μπορεί, 

αν χρησιμοποιηθεί σωστά και η εταιρεία δεν αρκεστεί στην ικανοποίηση των ελάχιστων 

απαιτήσεων, να αποτελέσει αύξηση της ευελιξίας του οργανισμού.

Επιπρόσθετα, η υπόθεση του περιορισμού της δημιουργικότητας και της 

καινοτομίας είναι εξίσου αβάσιμη, τουλάχιστον βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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Όπως και για τη μείωση της ευελιξίας, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Επιπλέον, επειδή το νέο πρότυπο, όπως 

αναφέρθηκε, προωθεί τη φιλοσοφία ποιότητας μέσα στην επιχείρηση, οι εργαζόμενοι 

αλλά και το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού μιας εταιρείας παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος δεν διστάζει να προτείνει και να δοκιμάσει κάποια ιδέα που ενδεχομένως 

να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες σε ποσοστό 61,1% σημείωσαν ότι η εφαρμογή 

του ISO περιορίζει λίγο ως καθόλου τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα σε μία 

επιχείρηση, και το 33,3% δήλωσαν σε μέτριο βαθμό.

Αντίθετα, η συμβολή του ISO στην συνεισφορά του οργανισμού στην 

αναβάθμιση της κοινωνίας με φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις, είναι σχετικά 

μέτρια ή και λίγη. Κάτι τέτοιο εναπόκειται στην γενικότερη πολιτική ποιότητας της 

επιχείρησης και στις προσπάθειές της να αναβαθμίσει το κοινωνικό της προφίλ. Το 

ISO δεν υποχρεώνει άμεσα τις επιχειρήσεις να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες, 

ωστόσο τις ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία 

ποιότητας που προσφέρει η τήρηση των προδιαγραφών του.

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την αύξηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων και τη μείωση του αριθμού απουσιών τους. Όσον αφορά 

την αύξηση της ικανοποίησής τους, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το ISO 

βοηθάει λίγο ή μέτρια προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει και το 

γεγονός πως μέτρια κατά βάση κρίνεται και η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Πιθανώς, η διοίκηση των περισσοτέρων 

επιχειρήσεων να έχει στόχο με την απόκτηση του ISO μόνο τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται κατά πρώτο λόγο με τους πελάτες και τις διαδικασίες, και κατά δεύτερο την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Για τους ίδιους λόγους παρατηρείται και μέτρια κατά 

βάση μείωση των απουσιών των εργαζομένων.

Τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας σχετικά με τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής του ISO 9001:2000 στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, παρουσιάζονται αναλυτικά με τα αποτελέσματα της έρευνας στον πίνακα 

5.4. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι όλα τα υπόλοιπα επηρεάζονται κατά μέσο όρο 

στον κλάδο σε μέτριο βαθμό από το ISO, και επιπλέον τα αποτελέσματα παρουσιάζουν 

διασπορά ανάμεσα στις επιχειρήσεις.
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5.2.6. Χαρακτηριστικά εφαρμογής του ISO 9001:2000 και
Εφαρμογή του Μοντέλου για την Επιχειρηματική Αριστεία
Όσον αφορά ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του ISO στις 

εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5 

που ακολουθεί. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον αφορά την 

ευκολία εφαρμογής του ISO στις επιχειρήσεις αυτή κρίνεται ως μέτρια από την 

πλειοψηφία (55,6%), ενώ μία στις τρεις το χαρακτηρίζει πολύ ως πάρα πολύ εύκολο 

στην εφαρμογή του. Δεν υπάρχει όμως συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη 

προηγούμενης πιστοποίησης και στο βαθμό ευκολίας στην εφαρμογή.

Παρόμοιες είναι οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα σχετικά με την 

ευκολία χρήσης του. Πάλι η πλειοψηφία (55,6%), την οποία αποτελούν οι ίδιες 

εταιρείες με πριν, το έκρινε ως μέτριας ευκολίας στη χρήση. Από την άλλη όμως το 

38,9% δήλωσε πως το ISO είναι πολύ ως πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Και σε 

αυτή την περίπτωση ήταν οι ίδιες επιχειρήσεις που το χαρακτήρισαν εύκολο στην 

εφαρμογή του. Και εδώ όμως, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη 

προηγούμενης πιστοποίησης και στο βαθμό ευκολίας στη χρήση.

Σχετικά με τη συμβατότητα του προτύπου με άλλα συστήματα διαχείρισης 

όπως το ISO 14000, οι μισές εταιρείες ανέφεραν πως δεν διαθέτουν σχετικά στοιχεία. 

Έτσι, παρά το ότι στα αποτελέσματα εφαρμογής του ISO επιβεβαιώθηκε κατά κάποιο 

τρόπο η «οικολογική του διάθεση» έστω και με έμμεσο τρόπο, δεν υπάρχουν 

στοιχεία για το σύνολο του κλάδου. Ωστόσο, από τις υπόλοιπες εταιρείες, οι 

απαντήσεις ήταν μοιρασμένες, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τα 

αποτελέσματα του πίνακα 5.5.

Όσον αφορά τη σύνδεση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις 

διεργασίες, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (83,4%) δήλωσε ότι αυτό ισχύει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το ISO 

αφορά στη διασφάλιση του συστήματος ποιότητας και ιδιαίτερα το νέο πρότυπο την 

ποιοτική αναβάθμιση όλων των διεργασιών της εταιρείας.
Επίσης, το ISO λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα οφέλη όλων των 

ενδιαφερομένων μερών που μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, σύμφωνα με το 83,4% των εταιρειών.

Τέλος, η συμβολή του νέου προτύπου προς την ολική ποιότητα κρίνεται 

σχεδόν από όλες τις επιχειρήσεις ως μεγάλη ή πολύ μεγάλη. Με αυτό τον τρόπο 

επιβεβαιώνεται η φιλοσοφία του νέου προτύπου, το οποίο έχει ως βασική επιδίωξη 

να οδηγήσει τις επιχειρήσεις γενικότερα και όχι μόνο αυτές που παράγουν έτοιμο 

σκυρόδεμα, προς της ολική ποιότητα.
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Όσον αφορά την εφαρμογή κάποιου μοντέλου για την επιχειρηματική 

αριστεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6, το 38,9% των εταιρειών 

δηλώνει ότι είναι σε μέτριο βαθμό γνώστες άλλων συστημάτων και μοντέλων, όπως 

για παράδειγμα το μοντέλο EFQM, ενώ το 44,4% λίγο ως καθόλου.

Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός πως οι μισές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται από 

λίγο ως καθόλου για την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου και το 27,8 σε μέτριο 

βαθμό. Μόνο 4 από τις 18 συνολικά εταιρείες που πήραν μέρος στην έρευνα 

ενδιαφέρονται πολύ ή πάρα πολύ για την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου. Οι τρεις 

από αυτές έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, εκ των οποίων η 

μία έχει βραβευτεί από το EFQM ως «Δεσμευμένη στην Αριστεία» (Όοπιηιίΐίθά to 

Excellence), και είναι η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., η οποία παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

Τα παραπάνω πιστοποιούν ουσιαστικά την φιλοσοφία του νέου προτύπου, η 

οποία είναι να αποτελέσει τον οδηγό προς την ολική ποιότητα και την εφαρμογή 

μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας, όπως το μοντέλου του EFQM.

Παρόλα αυτά, λίγες είναι οι επιχειρήσεις σκυροδέματος, προς το παρόν 

τουλάχιστον, που εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα του νέου προτύπου. Επειδή 

όμως οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν μόλις τον τελευταίο 

χρόνο, μπορεί κανείς να δικαιολογήσει πως ίσως είναι νωρίς ακόμη για τη διατύπωση 

του παραπάνω συμπεράσματος. Μελλοντικές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, 

μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων.

5.2.7 Γενικά Συμπεράσματα - Σχόλια
Στις προηγούμενες παραγράφους σχολιάστηκαν ξεχωριστά τα αποτελέσματα 

της έρευνας για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου. Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει 

μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν οι εταιρείες που ήταν πιστοποιημένες με το 

προηγούμενο πρότυπο έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που 

πιστοποιούνταν για πρώτη φορά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η υπενθύμιση ότι 

οι εταιρείες που πιστοποιούνται για πρώτη φορά είναι οι 6 από τις 18 συνολικά που 

μετείχαν στη έρευνα.

Όσον αφορά τα κίνητρα πιστοποίησης, οι απαντήσεις των εταιρειών που δεν 

ήταν πιστοποιημένες παλιότερα είναι όλες μοιρασμένες και δεν παρουσιάζουν 

κάποια ομαδοποίηση για κάποιο χαρακτηριστικό που εξετάστηκε στην έρευνα. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες που ήταν από πριν πιστοποιημένες με τη μόνη 

διαφορά ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες συνεργατών και η γενικότερη πολιτική
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ποιότητας έπαιξαν κατά πλειοψηφία, πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφαση για 

πιστοποίηση.

Σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, για τις μη πιστοποιημένες ισχύουν τα 

ίδια σχόλια με παραπάνω. Στις πιστοποιημένες, ο βαθμός εμπλοκής συμβούλου, ο 

βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων και ο βαθμός εκπαίδευσης των εργαζομένων 

στην πλειοψηφία των εταιρειών είναι πολύ μεγάλος. Τέλος, όπως θα ήταν 

αναμενόμενο, οι εταιρείες που δεν ήταν πιστοποιημένες χρειάστηκαν περισσότερο 

χρόνο για να λάβουν την πιστοποίηση από αυτές που είχαν πιστοποιηθεί με το 

προηγούμενο ISO.

Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εταιρείες ήταν στον ίδιο 

σχετικά βαθμό για όλες, ανεξάρτητα από το αν ήταν ή όχι πιστοποιημένες. Υπήρξαν 

όμως και διαφορές. Για παράδειγμα, η αντίδραση των εργαζομένων λόγω αύξησης 

στο φόρτο εργασίας και των ευθυνών αλλά και η έλλειψη σχετικών γνώσεων και 

εμπειριών, αντιμετωπίστηκαν σε μικρότερο βαθμό στις πιστοποιημένες από ότι στις 

εταιρείες που δεν είχαν προηγούμενη πιστοποίηση.

Το ίδιο ισχύει και για τα παρακάτω προβλήματα:

• η τεκμηρίωση διαδικασιών

• η κατανομή ευθυνών

• η έλλειψη υποδομής για διακρίβωση (calibration) εξοπλισμού

• η συλλογή δεδομένων - υπολογισμός δεικτών

• η εναρμόνιση διαδικασιών με τις απαιτήσεις

• η σύνταξη του νέου εγχειριδίου

• οι διαθέσιμοι πόροι

Όσον αφορά τη γραφειοκρατία, οι 5 στις 6 που πιστοποιούνταν για πρώτη 

φορά την αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό. Από αυτές που ήταν πιστοποιημένες, 5 

ανέφεραν ότι είχαν λίγο ως καθόλου πρόβλημα με τη γραφειοκρατία, που είναι λίγο 

πολύ αναμενόμενο. Οι υπόλοιπες 7 όμως δήλωσαν πως είχαν πολύ ή πάρα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι για την πιστοποίηση με το 

προηγούμενο πρότυπο τηρούσαν μόνο τα ελάχιστα απαιτούμενα και με το νέο 

πρότυπο αναγκάστηκαν να αναβαθμίσουν ή να δημιουργήσουν από την αρχή το 

σύστημα τήρησης αρχείων και γενικά να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου προτύπου στις νέες εταιρείες είναι 

ουσιαστικά της ίδιας κλίμακας με τις εταιρείες που ήταν πιστοποιημένες και με το 

προηγούμενο πρότυπο. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους ο απαντήσεις ήταν
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μοιρασμένες ανάμεσα στους βαθμούς αξιολόγησης. Η μόνη μικρή διαφορά ήταν ότι 

οι εταιρείες που είχαν το ISO εμφάνισαν τα αποτελέσματα και τα οφέλη της 

εφαρμογής του νέου ISO ελαφρώς σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπόλοιπες. Αξίζει να 

σημειωθεί μόνο ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες που δεν ήταν πιστοποιημένες ανέφεραν 

ότι η συνεισφορά του ISO στην αύξηση της παραγωγικότητας ήταν πολύ ή πάρα 

πολύ μεγάλη, ενώ οι εταιρείες που ήταν πιστοποιημένες έδωσαν σχετικά 

μοιρασμένες απαντήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής 

του ISO ήταν ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης. Από την 

άλλη μεριά, όπως ήταν φυσικό, όσον αφορά την εφαρμογή μοντέλων επιχειρηματικής 

αριστείας όπως το μοντέλο του EFQM, οι εταιρείες που πιστοποιούνταν για πρώτη 

φορά δεν ήταν γνώστες, δεν ενδιαφέρονταν, τουλάχιστον την εποχή της έρευνας, για 

την υιοθέτηση τέτοιων μοντέλων και φυσικά δεν είχαν προχωρήσει στην εφαρμογή 

τους. Αντίθετα, η πλειοψηφία των εταιρειών που ήταν ήδη πιστοποιημένες γνώριζε 

για αντίστοιχα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας. Όπως όμως, αναφέρθηκε 

νωρίτερα, λίγες ήταν αυτές που ενδιαφέρονται και ακόμη λιγότερες αυτές που είχαν 

προχωρήσει στην εφαρμογή τέτοιων μοντέλων.

Γενικά, παρά τα όποια προβλήματα και δυσκολίες αντιμετώπισαν οι εταιρείες 

παραγωγής σκυροδέματος προκειμένου να πιστοποιηθούν με το νέο πρότυπο ISO 

9001:2000, τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή του στην μεγάλη 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μεγάλα και σημαντικά. Αυτό αποτελεί 

επιβεβαίωση για τα οφέλη της διασφάλισης της ποιότητας γενικότερα και ένα βασικό 

κίνητρο για τις εταιρείες που δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμη, οι οποίες αποτελούν και 

την πλειοψηφία στον κλάδο. Βέβαια, είναι ακόμη νωρίς να μιλάμε για οριστικά 

συμπεράσματα καθώς η πλειοψηφία των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος 

πιστοποιήθηκε μόλις τον τελευταίο χρόνο. Μελλοντικές έρευνες σχετικά με αυτό το 

ζήτημα μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα.
Όπως και να έχει όμως, λόγω της φύσης και της σπουδαιότητας του 

σκυροδέματος ως δομικό υλικό στις μέρες μας, οι εταιρείες παραγωγής του έχουν 

τουλάχιστον την ηθική υποχρέωση να προσφέρουν το καλύτερο δυνατόν προϊόν, 

από άποψη ποιότητας, στους κατασκευαστές. Η διασφάλιση του συστήματος 

ποιότητας με το ISO 9001:2000 βοηθάει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Η περίπτωση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε..

6.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η περίπτωση της εταιρείας παραγωγής 

έτοιμου σκυροδέματος, ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.. Η αφορμή είναι η βράβευση της 

εταιρείας ως «Δεσμευμένη στη Αριστεία» (Committed to Excellence), από το EFQM, 

τον Ιανουάριο του 2004. Η εταιρεία είναι η μοναδική στον κλάδο της που έχει λάβει 

μία τέτοια υψηλή αναγνώριση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, κάτι που αποδεικνύει 

το ενδιαφέρον της εταιρείας όχι μόνο στην ποιότητα, αλλά στη διαρκή βελτίωση.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τα οφέλη που αποκόμισε η εταιρεία από την 

εφαρμογή του ISO και του μοντέλου του EFQM, καθώς και η σχέση μεταξύ ISO και 

EFQM. Στην έρευνα εξετάστηκαν στοιχεία όπως η ηγεσία, η πολιτική και η 

στρατηγική, οι συνεργασίες και οι πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαχείριση 

διεργασιών. Με άλλα λόγια, το τμήμα του μοντέλου του EFQM που αφορά τους 

διαμορφωτές των αποτελεσμάτων.

Για το λόγο αυτό, δόθηκε στους υπεύθυνους της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ένα 

ερωτηματολόγιο, ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα του 
προηγούμενου κεφαλαίου, το οποίο όμως περιλάμβανε επιπλέον ερωτήσεις σχετικές 

με την επιχειρηματική αριστεία και πως η εφαρμογή του νέου προτύπου του ISO 

συνέβαλε σε αυτή. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας με την Διευθύνοντα Σύμβουλο κυρία Κουτσαρδάκη Διαμαντένια και τον 

Τμηματάρχη Πωλήσεων, και Ρουσόπουλο Ιωάννη, με αντικείμενο την πολιτική 

ποιότητας της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου και της 

συνέντευξης αποτελούν το αντικείμενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου. Το 

επιπλέον τμήμα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στην ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, υπάρχει
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στο παράρτημα Β της παρούσης εργασίας. Στοιχεία για την εταιρεία υπάρχουν και 

στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.tehnobeton.gr.

6.2. Η εταιρεία

6.2.1 Γενικά
Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1986 από ομάδα 

επιχειρηματιών με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της βιομηχανίας και εμπορίας 

ετοίμου σκυροδέματος.

Η επιχείρηση, όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις της περιφέρειας, 

δραστηριοποιείται σε τέσσερις κλάδους :

• στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου Σκυροδέματος,

• στην παραγωγή και εμπορία τσιμεντοπροϊόντων,

• στην παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων και

• στην αντιπροσώπευση και εμπορία δομικών υλικών όπως ενσακισμένο 

τσιμέντο και ALFA BLOCK

Η έδρα της εταιρείας είναι στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης - Πτολεμάίδας, όπου 

και βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της (με έκταση 54.000 m2), οι οποίες, με συνεχείς 

επενδύσεις εκσυγχρονισμού, αποτελούν πρότυπο για την περιοχή της Βορείου 

Ελλάδος.

Μετά από επένδυση της τάξης των 3 εκατομμυρίων Ευρώ, που 

ολοκληρώθηκε το 2002, για τη βελτίωση και επέκταση της παραγωγής, η εταιρεία 

δημιούργησε τις συνθήκες, ώστε να παράγει αρίστης ποιότητας προϊόντα και να 

ξεφύγει από τα στενά όρια της τοπικής αγοράς και να απευθύνεται τόσο στην 

υπόλοιπη ελληνική αγορά, όσο και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, κυρίως σε ότι 

αφορά τα προϊόντα και τα υλικά πλην του σκυροδέματος, όπως ίσως να ήταν 

αναμενόμενο.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο λατομείο και μέσω συνεχόμενων επενδύσεων, 

έχει αποκτήσει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα της, ο οποίος της δίνει την 

δυνατότητα να παράγει προϊόντα άριστης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, με 

άμεση παράδοση.

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας είναι εξοπλισμένο και 

εξοπλίζεται συνεχώς με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και να 

εξασφαλίζονται ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα εντός των ορίων ανοχής, αφού ο
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Κ.Τ.Σ.-97 και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις 

δειγματοληψίες και τις δοκιμές.

Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού ιχνηλατούμενης 

ακρίβειας και ορθότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εκτελεί μετρήσεις εντός των 

προκαθορισμένων ορίων ανοχής.

6.2.2 Η εφαρμογή της ποιότητας
Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ήταν πιστοποιημένη για την παραγωγή 

Σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002:1994 μέχρι το Δεκέμβριο του 2003, 

αλλά από τον Ιανουάριο του 2004 πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 

για όλο το φάσμα των παραγόμενων προϊόντων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Επιπρόσθετα για το Σκυρόδεμα έχει το πιστοποιητικό CE από τον ΕΛΟΤ. Τέλος, για 

τις δραστηριότητές της έχει πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Αριστείας και Διοίκησης 

από το EFQM, που εκπρόσωπός της στην Ελλάδα είναι η ΕΕΔΕ.

Οι έλεγχοι στα εισερχόμενα, παραγόμενα, εμπορεύματα και εξερχόμενα 

προϊόντα είναι συνεχής και γίνονται από άρτια εκπαιδευμένο κατάλληλο προσωπικό. 

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου είναι άρτια εξοπλισμένο με διαβαθμισμένα όργανα .

Ξεκινώντας από το ιδιόκτητο λατομείο της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. οι έλεγχοι 

ποιότητας αρχίζουν από την πρωτογενή πέτρα, και συνεχίζουν στις διαβαθμίσεις των 

αδρανών υλικών και στα λατομικά προϊόντα προς πώληση. Ακολούθως γίνονται 

έλεγχοι ποιότητας στα εισερχόμενα στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της ακόμα και 

αν έχει ελεγχθεί πιο πριν. Οι ποιοτικοί έλεγχοι συνεχίζονται και κατά την παραγωγή 

όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας και τη σωστή ιχνηλασιμότητα. Τέλος, 

όλα τα προϊόντα είναι ελεγμένα κατά την έξοδο, ώστε ο πελάτης να παραλάβει 

προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Θεμελιώδη πολιτική της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. αποτελεί να θεσπίζει και να 

διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας τόσο για κάθε είδος προϊόντων που παράγει και 

για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και στον τρόπο που η ίδια λειτουργεί. Έτσι, η 

συμμόρφωση των προϊόντων και των εν γένει υπηρεσιών της με τις ποιοτικές 

απαιτήσεις των πελατών της και την ισχύουσα νομοθεσία, την τήρηση των συμβατικών 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και την αριστοποίηση του οικονομικού 

αποτελέσματος αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας. Αυτή η πολιτική 

υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 

9001:2000 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές.
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Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της, καθώς και των σχέσεων της με τους πελάτες της. Η διοίκηση της 

εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη 

των στόχων της και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντα 

του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και του συνόλου των 

δραστηριοτήτων της, από όλους τους εργαζομένους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του 

επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω 

δεσμεύσεις της εταιρείας:

s Να προμηθεύει ελεγμένα ποιοτικώς προϊόντα

s Να εξυπηρετεί ταχύτατα τους πελάτες και να ανταποκρίνεται με ευελιξία 

στις απαιτήσεις και τα παράπονά τους.

s Να έχει άμεση επικοινωνία ο πελάτης με τη διοίκηση.

s Να μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων.

S Να προστατεύει το περιβάλλον και να συμπεριφέρεται υπεύθυνα προς 

τον κοινωνικό περίγυρο

Γενικά η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις με τους πελάτες και για 

αυτό το λόγο παράγει και προσφέρει προϊόντα ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των 

πελατών της.

6.3. Ερωτηματολόγιο και συνέντευξη

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., δόθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο όμοιο με αυτό που μοιράστηκε για την έρευνα του προηγούμενου 

κεφαλαίου, αλλά το οποίο περιλάμβανε και ένα τμήμα που αφορούσε την 

επιχειρηματική αριστεία προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή του νέου προτύπου 

του ISO σε αυτή, καθώς ζητήθηκε να βαθμολογηθούν και εδώ με κλίμακα από το 0 

ως το 5, στοιχεία που έχουν να με την επιχειρηματική αριστεία, όπως η ηγεσία και 

διοίκηση της εταιρείας, η πολιτική και η στρατηγική της, οι συνεργασίες και οι πόροι 

της, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαχείριση των διεργασιών. Συγκεκριμένα, 

ζητήθηκε να αξιολογηθούν τα παραπάνω σε διάφορες ερωτήσεις πριν και μετά την 

πιστοποίηση με το ISO.
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε από τους αρμόδιους υπεύθυνους της 

εταιρείας, πάνω στα θέματα διαχείρισης της ποιότητας και στην πολιτική ποιότητας 

της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης παρουσιάζονται 

αμέσως παρακάτω.

6.3.1 Γενικά
Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι μία εταιρεία μεσαίου μεγέθους και 

συγκεκριμένα είναι ανεξάρτητος οργανισμός με περισσότερα από ένα υποστατικά. Τα 

κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης με σειρά προτεραιότητας 

σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, είναι:

1. η ποιότητα των προϊόντων τους

2. η αξιοπιστία

3. η τιμή

Τα παραπάνω δείχνουν την έμφαση που δίνει η εταιρεία σε θέματα ποιότητας 

και αξιοπιστίας και στηρίζουν την νοοτροπία ποιότητας της επιχείρησης. Παρόλα 

αυτά όμως, η εταιρεία παρουσιάζει και ορισμένες αδυναμίες οι οποίες μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω:

a. Η περιοχή που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, είναι μακριά από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα, άρα, η αγορά είναι περιορισμένη, όσον αφορά 

το έτοιμο σκυρόδεμα.

b. Η εύρεση ειδικευμένου προσωπικού σε σημαντικές θέσεις εργασίας, 

καθώς η εταιρεία έχει υψηλές απαιτήσεις και λόγω της γεωγραφικής 

της θέσης, είναι δύσκολο να βρει τα κατάλληλα άτομα.

c. Ο ανταγωνισμός είναι σε χαμηλά επίπεδα σε ότι αφορά την ποιότητα, 

με αποτέλεσμα το κόστος της εταιρείας να είναι υψηλότερο, γεγονός 

το οποίο η αγορά τουλάχιστον τώρα δεν αντιλαμβάνεται.

Το κόστος αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι η πιστοποίηση με ISO δεν 

αποτελεί αναγκαία συνθήκη σε διαγωνισμούς για αναλήψεις έργων με αποτέλεσμα 

εταιρείες μη πιστοποιημένες να κάνουν καλύτερες προσφορές. Η πεποίθηση της 

διοίκησης της εταιρείας είναι ότι αυτό θα αλλάξει καθώς οι πιστοποιημένες εταιρείες 

διαρκώς αυξάνονται και κάποια στιγμή η πιστοποίηση θα αποτελέσει αναγκαία 

συνθήκη για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία θα 

είναι σε ευνοϊκότερη θέση από τις άλλες, καθώς οι ανταγωνιστές θα πρέπει να
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κάνουν σε μικρό χρονικό διάστημα ότι η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει κάνει σε διάρκεια 

πολλών ετών, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλό κόστος και το προϊόν τους να 

χάνει την ανταγωνιστικότητά του.

Η εταιρεία υπολογίζει το κόστος ποιότητας, το οποίο λόγω των επενδύσεων 

για την εφαρμογή του νέου προτύπου αλλά και για την συμμόρφωση με τις 

υποδείξεις του μοντέλου του EFQM, είναι αρκετά υψηλό. Παρόλα αυτά, τα οφέλη από 

την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας είναι μεγαλύτερα και 

αντισταθμίζουν με το παραπάνω το κόστος ποιότητας. Στόχος βέβαια της 

επιχείρησης είναι να μειωθεί το κόστος ποιότητας προκειμένου να αυξηθούν τα 

οφέλη της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω του κόστους ποιότητας και των ελαφρώς 

υψηλότερων τιμών της εταιρείας, οι παλιοί μηχανικοί κατασκευαστές δεν δέχονται να 

πληρώσουν το επιπλέον κόστος για το ανώτερης ποιότητας προϊόν, ενώ αντίθετα 

πολλοί νέοι μηχανικοί αντιλαμβάνονται το όφελος και τη σημασία της ποιότητας και 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για την ποιότητα.

Προκειμένου η εταιρεία να πληροφορηθεί τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με 

τις απαιτήσεις των πελατών τους αλλά και για να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα για την 

πορείας της αγοράς, πέρα από την άμεση και συχνή επικοινωνία με τους πελάτες της 

και την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από αυτούς, καταφεύγει και σε άλλες πηγές, 

οι οποίες είναι:

• Οι κλαδικές μελέτες

• Οι δημοπρασίες έργων

• Το τμήμα πωλήσεων

• Οι εργαζόμενοι εταιρείας

• Οι συνεργάτες εταιρείας

Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία καταφέρνει και εντοπίζει τις ανάγκες των 

πελατών της άμεσα και γρήγορα και κινείται αποτελεσματικά για να τις καλύψει. 

Ταυτόχρονα έχει ένα πολυσυλλεκτικό τρόπο απόκτησης πληροφοριών που τη 

βοηθάει να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και να 

διασταυρώνει τις πληροφορίες που συλλέγει ώστε να είναι σίγουρη για την επόμενη 

κίνησή της.

Τα στοιχεία από τα οποία η επιχείρηση αντλεί πληροφορίες ώστε να γνωρίζει 

το αν οι προσπάθειές της σε σχέση με την ποιότητα αποδίδουν είναι τα εξής:

• Πληροφόρηση από τους πελάτες

• Μείωση των ελαττωματικών
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• Υψηλότερη παραγωγικότητα

Η εταιρεία ζητάει συχνά (3-4 φορές το χρόνο) από τους πελάτες να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ώστε να συλλέξει πληροφορίες για τις ανάγκες 

τους αλλά και για την απόδοσή της. Τα ερωτηματολόγια μοιράζονται σε ένα δείγμα 

πελατών της και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν του 

αποστέλλεται ξανά νέο ερωτηματολόγιο για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. 

Αντίθετα, όταν κάποιος εκφράσει προβλήματα, του αποστέλλεται και πάλι 

ερωτηματολόγιο στην επόμενη αξιολόγηση, προκειμένου η διοίκηση της εταιρείας να 

πληροφορηθεί αν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση της επίλυσής των 

προβλημάτων.

Γενικά, με τα ερωτηματολόγια η εταιρεία δεν αποζητά καλά λόγια και 

κολακείες αλλά τυχόν προβλήματα ώστε να μπορέσει να τα επιλύσει και να 

βελτιωθεί. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για 

συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Τέλος, τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας, τα βασικότερα από τα οποία είναι:

• Καλύτερος και πιο συχνός έλεγχος

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημέρωση του προσωπικού

• Ανάθεση υπευθυνότητας και αρμοδιοτήτων για την ποιότητα στους 

εργαζομένους

• Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού

Πέρα από την πιστοποίηση με το ISO και την αναγνώριση με από το EFQM, 

η εταιρεία είναι από τις λίγες εταιρείες στο χώρο που έχουν διαπιστευτεί με σήμα 

συμμόρφωσης της ποιότητας για το σκυρόδεμα τους, παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
υποχρεωτικό από το νόμο, τουλάχιστον προς το παρόν. Το σήμα συμμόρφωσης 

είναι αυστηρότερο από το ISO, καθώς προϋποθέτει την πιστοποίηση με το ISO 

προκειμένου να αποκτηθεί. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του σήματος, η 

εταιρεία δεν αντιμετώπισε κανένα σοβαρό πρόβλημα, αφού είχε τις βάσεις για την 

υιοθέτησή του.

Τα παραπάνω οδήγησαν πολλές φορές την εταιρεία να αυξάνει τους στόχους 

της, αφού παρατήρησε πως μπορεί να ικανοποιήσει περισσότερους από ότι αρχικά 

είχε θέσει.
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6.3.2 Κίνητρα Πιστοποίησης
Τα βασικότερα κίνητρα (τα οποία βαθμολόγησαν με 5) για την πιστοποίηση 

με ISO της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο 

ήταν:

• η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

• η βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας και της ποιότητας 

των τελικών προϊόντων

• η βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων και της εσωτερικής επικοινωνίας

• η πρόσβαση σε νέες αγορές

• η γενική πολιτική ποιότητας της εταιρείας

• η προσπάθεια για πρόβλεψη της μελλοντικής απαίτησης των πελατών

Από την άλλη μεριά, η κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από τους 

ανταγωνιστές της εταιρείας δεν αποτέλεσε κίνητρο, καθώς η έμφαση στην ποιότητα 

την οποία δίνει η διοίκηση της εταιρείας είναι δεδομένη και ανεξάρτητη από τις 

πράξεις και προθέσεις των ανταγωνιστών της. Για αυτό το λόγο το συγκεκριμένο 

κίνητρο αξιολογήθηκε στο ερωτηματολόγιο με 0.

Επιπρόσθετα, ούτε η προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

αποτέλεσε κίνητρο καθώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τουλάχιστον προς το παρόν, στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, η πιστοποίηση δεν προέκυψε από άμεση απαίτηση των 

πελατών, αν και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από αυτούς. Τέλος, η συμμόρφωση με οδηγίες 

στρατηγικών συνεργατών έπαιξε ένα μικρό ρόλο στην διαδικασία πιστοποίησης της 

εταιρείας, καθώς ορισμένοι συνεργάτες της είναι πιστοποιημένοι και ασκούν, έστω 

και με έμμεσο τρόπο, επιρροή στην εταιρεία.

Όσον αφορά την αναγνώριση της εταιρείας από το EFQM, προέκυψε ως 

λογική συνέχεια της εφαρμογής του ISO για την εταιρεία. Η διοίκηση, κατά την 
εφαρμογή του ISO παρατήρησε ότι δεν απείχε πολύ από τις απαιτήσεις του EFQM, 

και κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να επιβεβαιώσει επιστημονικά και 

επίσημα ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Το μόνο επιπρόσθετο ήταν να 

καταγράφούν οι διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονταν στην εταιρεία και να βελτιωθεί 

ελαφρώς το επίπεδο της οργάνωσής της.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από την όλη διαδικασία η εταιρεία απέκτησε 

μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στο εσωτερικό της. Αυτό, κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του προτύπου, δημιούργησε ένα επιπλέον κίνητρο καθώς η εταιρεία 

έβλεπε άμεσα ορισμένα από τα οφέλη της πιστοποίησης, όπως η καλύτερη

Βούρβαχης Ιωσήφ 153



Κεφάλαιο 6°: Η περίπτωση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

οργάνωση των διαδικασιών και ο γρηγορότερος εντοπισμός των λαθών, λόγω της 

καταγραφής των διαδικασιών.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε, πέρα από τη στήριξη της διοίκησης, η διάθεση των 

ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την όλη διαδικασία και η πίστη τους ότι κινούνται 

προς την σωστή κατεύθυνση και αναβαθμίζουν την εταιρεία στο σύνολό της. Επίσης, 

η πιστοποίηση της εταιρείας με το προηγούμενο πρότυπο βοήθησε σημαντικά στην 

γρήγορη εφαρμογή και υιοθέτηση των απαιτήσεων του νέου προτύπου, αλλά και 

στην πορεία της επιχείρησης προς την αναγνώριση του EFQM. Η διοίκηση της 

επιχείρησης έχει θέσει πλέον ως στόχο την κατάκτηση του βραβείου του EFQM, και 

ακόμα και αν δεν το δηλώνει επίσημα και γραπτά, αυτό αποτελεί κοινή επιδίωξη 

όλων στην επιχείρηση.

Αν παρατηρήσει κανείς τα κίνητρα της πιστοποίησης θα προσέξει ότι όσα 

έχουν να κάνουν άμεσα με την λειτουργία της εταιρείας και δεν επιβάλλονται από 

εξωτερικούς παράγοντες είναι τα σημαντικότερα. Αντίθετα, όσα αφορούν εξωτερική 

επιρροή και επιβολή δεν επηρέασαν την απόφαση της εταιρείας για πιστοποίηση. Τα 

παραπάνω δηλώνουν ξεκάθαρα τη θέληση της διοίκησης για ουσιαστική βελτίωση 

της επιχείρησης και την πίστη της στην ποιότητα, κάτι που ίσως είναι και το 

βασικότερο κίνητρο για την πιστοποίηση οποιοσδήποτε επιχείρησης.

6.3.3 Διαδικασία Πιστοποίησης
Η όλη διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας διήρκεσε θμήνες. Στην όλη 

διαδικασία ο βαθμός εμπλοκής συμβούλου ήταν σχετικά μικρός. Αντίθετα, ο βαθμός 

εμπλοκής των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού ήταν πάρα πολύ 

μεγάλος, κάτι που δηλώνει ξεκάθαρα τη δέσμευση και τη θέληση της διοίκησης για 

ολική συμμετοχή και για έμφαση στην ποιότητα.

Επιπλέον, ο βαθμός εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών και του 

προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή του ISO και γενικότερα του συστήματος 

διασφάλισης της ποιότητας ήταν επίσης πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό δείχνει πως η 

διοίκηση πιστεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων και πως για να πετύχει η 

εφαρμογή του ISO και να υπάρξουν τα επιθυμητά οφέλη θα πρέπει να συμμετέχουν 

όλοι και ταυτόχρονα όλοι να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του συστήματος αλλά και 

τους στόχους της επιχείρησης.

Όσον αφορά την αναγνώριση του EFQM, η πληρότητα της διαδικασίας 

εφαρμογής του ISO βοήθησε σημαντικά. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εταιρείας 

κατέγραψε τις ήδη εφαρμοζόμενες διαδικασίες και τις αναβάθμισε προκειμένου να
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ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του μοντέλου του EFQM και να καταφέρει να κερδίσει την 
αναγνώριση.

6.3.4 Προβλήματα και Δυσκολίες κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά τη διαδικασία 

πιστοποίησης ήταν κυρίως το κόστος εφαρμογής και η έλλειψη γνώσεων και 

σχετικών εμπειριών στον οργανισμό, ενώ κατά δεύτερο λόγο ήταν η προσαρμογή 

στο νέο τρόπο εργασίας, η αντίδραση των εργαζομένων λόγω αύξησης του φόρτου 

εργασίας και των ευθυνών τους, καθώς και η αντίδραση των εργαζομένων εξαιτίας 

της μείωσης των εξουσιών.

Το κόστος εφαρμογής, αν και αναμενόμενο, ωστόσο αποτελεί πάντα 

πρόβλημα στην εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Παρόλα 

αυτά η διοίκηση το αντιμετώπισε και το δέχτηκε, καθώς είχε και έχει πίστη στην 

ποιότητα και στις ενέργειες για βελτίωσή της. Δεν λυπήθηκε επομένως τα χρήματα 

και το χρόνο που χρειάστηκε να επενδύσει και να αφιερώσει προκειμένου να 

εφαρμόσει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Αντίθετα, στήριξε τους 

εργαζομένους στην προσπάθειά τους και δήλωνε με κάθε ευκαιρία τη δέσμευσή της 

στα θέματα ποιότητας.

Αν και υπήρχε έλλειψη γνώσεων και σχετικών εμπειριών στον οργανισμό, 

ωστόσο η διάθεση και η πίστη στο σκοπό και στα οφέλη που θα αποκόμιζε η εταιρεία 

είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβλημα. Επιπρόσθετα, όπου 

χρειάστηκε, αφιερώθηκε περισσότερος χρόνος προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

όποια εμπόδια.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, κάτι που οφείλεται στο νέο 

τρόπο εργασίας, ξεπεράστηκαν, καθώς είδαν ότι η διοίκηση πραγματικά πιστεύει 

στην ποιότητα και στην εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της και δεν είναι μία 

παρόρμηση της στιγμής. Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου, άρχισαν όλοι να 

προσαρμόζονται και να συνηθίζουν τα νέα δεδομένα στον τρόπο εργασίας και 

παράλληλα άρχισαν να βλέπουν και να βιώνουν τα οφέλη από την εφαρμογή ενός 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η 

συμμετοχή όλων στη διαδικασία πιστοποίησης. Έτσι, όλοι ένιωθαν υπεύθυνοι αλλά 

και μέτοχοι στη λειτουργία της επιχείρησης και πως οι πράξεις τους δεν ήταν χωρίς 

αντίκρισμα.

Πέρα από τα παραπάνω η εταιρεία δεν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα 

σε έντονο βαθμό. Σε μικρό βαθμό τη δυσκόλεψε η γραφειοκρατία και η κατανάλωση 

ανθρωποωρών για την προετοιμασία της πιστοποίησης και η προσαρμογή στις
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απαιτήσεις του νέου προτύπου. Επίσης, δεν υπήρξαν έντονες διαφωνίες μεταξύ 

αυτών που σχέδιαζαν τα έντυπα και αυτών που τα συμπλήρωναν, αλλά ούτε και 

κατά τη σύνταξη του νέου εγχειριδίου.

Επίσης, η εταιρεία δεν αντιμετώπισε κανένα ουσιαστικά πρόβλημα με την 

κατανομή των ευθυνών και τις διαδικασίες, αλλά ούτε και με τις απαιτούμενες 

υποδομές για τη διακρίβωση του εξοπλισμού. Οι αναγκαίες επενδύσεις σε 

προγράμματα εκπαίδευσης δεν αποτέλεσαν πρόβλημα, καθώς η εταιρεία ήδη 

εκπαίδευε το προσωπικό της σε σχετικά θέματα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη συλλογή 

πληροφοριών για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και υπολογισμό 

διαφόρων δεικτών. Τέλος, ελάχιστα προβλήματα δημιούργησε η ύπαρξη διαθέσιμων 

πόρων και το αντικείμενο παραγωγής. Η διοίκηση της εταιρείας και η φιλοσοφία της 

όχι μόνο δεν δημιούργησαν προβλήματα αλλά στήριξαν σθεναρά και έμπρακτα την 

όλη διαδικασία.

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και στην μικρή έκταση που 

έλαβαν τα περισσότερα από αυτά, η πιστοποίηση της εταιρείας με το προηγούμενο 

πρότυπο ISO 9001:1994, συνέβαλε τα μέγιστα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος βαθμολόγησης των εμποδίων που 

αντιμετώπισε η εταιρεία σε κλίμακα από το 0 ως το 5, με 0 να σημαίνει καθόλου και 5 

πάρα πολύ, είναι μόλις 1.625, ενώ αν εξαιρεθούν τα 5 προβλήματα που 

αναφέρθηκαν στην αρχή, μειώνεται στο 1.16, που σημαίνει πολύ λίγο, και 

αντικατοπτρίζει τη δέσμευση στην ποιότητα ακόμη και πριν την εφαρμογή του ISO.

6.3.5 Επιχειρηματική Αριστεία 

Α) Ηγεσία - Διοίκηση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δέσμευση της ηγεσίας σε θέματα ποιότητας, 

ήταν δεδομένη από την αρχή. Αυτό είναι εμφανές και στα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου.

Ακόμη και πριν την εφαρμογή του ISO, η διοίκηση ανέπτυσσε την αποστολή, 

το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης με επίκεντρο τους συνεργάτες και τους 

πελάτες της. Επίσης, αναγνώριζε και επέλεγε τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που 

έπρεπε να γίνουν, έθετε προτεραιότητες, καθώς και οργάνωνε και συμμετείχε σε 

ενέργειες βελτιώσης. Ενδεικτικό είναι ότι τα παραπάνω αξιολογήθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο πριν αλλά και μετά την εφαρμογή του ISO με 5.

Αλλά και στα υπόλοιπα θέματα, η συμβολή της διοίκησης ήταν σημαντική και 

πριν την εφαρμογή του ISO, όπως στην αναγνώριση των προσπαθειών του
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προσωπικού, στην επικοινωνία μαζί του αλλά και με τους εξωτερικούς συνεργάτες 

και τους πελάτες της επιχείρησης. Στα θέματα αυτά όμως παρουσιάστηκε και 
βελτίωση μετά την εφαρμογή του ISO στην εταιρεία που συνέβαλε στη βελτίωση της 

ποιότητας στην επιχείρηση, καθώς η αξιολόγησή τους από 4 πριν την εφαρμογή του 

ISO, έγινε 5.

Τέλος, η εφαρμογή του ISO ήταν σημαντική και πρόσφερε ουσιαστική 

βελτίωση σε θέματα όπως ενέργειες της εταιρείας ώστε το όραμα και η αποστολή να 

γίνουν κατανοητά από το προσωπικό. Επίσης, η διοίκηση διασφάλιζε πλέον σε 

μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή της οργανωτικής δομής για την υλοποίηση της 

στρατηγικής και επιπλέον, ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο την δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και τη συμμετοχή του προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης.

Η αρχική δέσμευση και στήριξη της ηγεσίας της επιχείρησης σε θέματα 

ποιότητας ακόμη και πριν την εφαρμογή του ISO είναι φανερή και από τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, όπου στο σύνολο των σχετικών ερωτήσεων ο 

μέσος όρος πριν την εφαρμογή του ήταν 3.875, ενώ μετά την πιστοποίηση έγινε 

4.625, κάτι που επιβεβαιώνει τη συμβολή του ISO στην αναβάθμιση της ποιότητας σε 

θέματα διοίκησης και ηγεσίας.

Β) Πολιτική και Στρατηγική
Όσον αφορά τα θέματα της πολιτικής και της στρατηγικής της εταιρείας, η 

συμβολή του ISO ήταν σημαντική, καθώς βοήθησε στην αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική και η στρατηγική της εταιρείας βασίζονται ακόμη 

περισσότερο από ότι πριν τη εφαρμογή του ISO

• στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και 

προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών,

• σε πληροφορίες για τα τμήματα της αγοράς όπου δραστηριοποιείται 

ή/και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο οργανισμός

• σε δεδομένα εσωτερικών δεικτών επίδοσης του οργανισμού

• σε δεδομένα σύγκρισης με ανταγωνιστές

• σε συστηματική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού 

(οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά ζητήματα

καθώς το ISO βοηθάει σημαντικά στην οργάνωση και στην επεξεργασία των 

παραπάνω πληροφοριών. Αλλά και πάλι πριν από την εφαρμογή του η εταιρεία έδινε 

σημασία στα παραπάνω. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα του
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ερωτηματολογίου, όπου σε όλα τα παραπάνω θέματα υπήρξε μεν βελτίωση αλλά 

κατά μία θέση στην κλίμακα (από 3 σε 4 ή από 4 σε 5), κάτι που στηρίζει το γεγονός 

ότι η εταιρεία βασιζόταν στα παραπάνω ακόμη και πριν το ISO.

Τα θέματα στα οποία υπήρξε ουσιαστική βελτίωση μετά την πιστοποίηση της 

εταιρείας είναι ότι πλέον όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την 

πολιτική και τη στρατηγική της εταιρείας και ότι όλοι αποτελούν μέρος και 

αναπόσπαστο κομμάτι της. Η υλοποίηση τους έχει ανάγκη από τη συμμετοχή όλων 

προς μία κοινή κατεύθυνση, την οποία θα πρέπει να έχουν όλοι κατανοήσει και 

επιπλέον καταλάβει ποια είναι η θέση τους και ο ρόλος τους σε αυτή.

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση της πολιτικής και της στρατηγικής της 

εταιρείας αναπτύσσεται πλέον, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πριν, ένα πλαίσιο 

διεργασιών και προγράμματα δράσης και επιπλέον τοποθετούνται μετρήσιμοι στόχοι 

σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Τέλος, η πολιτική και η στρατηγική καθώς και τα προγράμματα δράσης 

αξιολογούνται και αναθεωρούνται πολύ πιο συστηματικά και συχνά μετά την 

πιστοποίηση της εταιρείας, από ότι πριν το ISO, καθώς αυτό αποτελεί υποχρέωση 

της εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι στα ζητήματα που αποτελούν την βάση 

της υλοποίησης της στρατηγικής και της πολιτικής της εταιρείας, η συμβολή του ISO 

ήταν μεν υπαρκτή, αν και όχι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η διοίκηση της εταιρείας 

λειτουργούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Στα θέματα όμως που αφορούν άμεσα την 

υλοποίησή της, η συμβολή της πιστοποίησης ήταν πολύ σημαντική, καθώς 

προσέφερε τον τρόπο και όχι μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο για την υλοποίησή τους. 

Τα παραπάνω είναι φανερά και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμβολή του νέου προτύπου ISO βοήθησε 

περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση από ότι το προηγούμενο πρότυπο, αφού το 

νέο δεν εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον πελάτη αλλά λαμβάνει υπόψη του και τη 

λειτουργία της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο η μεγαλύτερη βελτίωση από την 

πιστοποίηση υπήρξε σε θέματα υλοποίησης της στρατηγικής και της πολιτικής.

Γ) Συνεργασίες και Πόροι
Όσον αφορά τις συνεργασίες της επιχείρησης, υπήρξε βελτίωση μετά την 

πιστοποίηση της εταιρείας καθώς πλέον επιλέγονται με αυστηρότερα κριτήρια και 

ελέγχονται περισσότερο πριν υλοποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο εντοπισμός των συνεργατών που συμβαδίζουν με την 

πολιτική και τη στρατηγική του οργανισμού γίνεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από
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ότι πριν την πιστοποίηση και αποσαφηνίζονται περισσότερο οι προδιαγραφές που 

ζητούνται από τους συνεργάτες.

Επίσης, η εφαρμογή του ISO βελτιώνει την πληρότητα του συστήματος 

αξιολόγησης των συνεργατών, ενώ πλέον η απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας 

από τους συνεργάτες είναι εντονότερη, αφού η εταιρεία δίνει πολύ μεγάλη σημασία 

στην ποιότητα και απαιτεί το ίδιο και από τους συνεργάτες της. Ο λόγος είναι ότι οι 

πράξεις και λειτουργίες των συνεργατών της επηρεάζει είτε έμμεσα είτε άμεσα και τη 

δική της λειτουργία και από τη στιγμή που έχει υψηλές προσδοκίες ποιότητας, έχει 

και υψηλές απαιτήσεις από τους συνεργάτες της.

Σχετικά με τις σχέσεις της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ με τους συνεργάτες της, η 

επιδίωξη στενών σχέσεων συνεργασίας είναι εντονότερη από ότι πριν την 

πιστοποίηση, αλλά η προσπάθεια για δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους 

συνεργάτες της είναι ίδια με πριν την εφαρμογή του ISO. Αυτό γιατί οι μακροχρόνιες 

σχέσεις αποτελούσαν πάντα πολιτική της εταιρείας και έτσι δικαιολογείται το ότι η 

εταιρεία χρησιμοποιεί λιγότερους από 5 βασικούς προμηθευτές για τις πρώτες ύλες 

της.

Τα στοιχεία στα οποία δίνει έμφαση η εταιρεία προκειμένου να επιλέξει έναν 

συνεργάτη της με σειρά προτεραιότητας είναι:

• η ποιότητα

• το όνομα και η φήμη

• Π τιμή
• ο χρόνος ανταπόκρισης

• η εμπειρία από προηγούμενες συναλλαγές

Αν και η εταιρεία έχει ως στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, 

ωστόσο ασκεί δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο στα προϊόντα των προμηθευτών της 

προκειμένου να είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται. 

Γενικότερα, υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών της επιχείρησης.

Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, η πιστοποίηση συνέβαλε στην 

καλύτερη αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, η κατανομή και η χρήση των οικονομικών 

πόρων που να υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης έχουν 

βελτιωθεί. Επίσης, η πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων και η 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων έχουν βελτιωθεί με την εφαρμογή του 

ISO. Ο λόγος είναι η καλύτερη και πληρέστερη οργάνωση που προσφέρει το ISO, 

που επηρεάζει την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων.
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Η επιρροή του ISO σε θέματα σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισμό και τα υλικά, για τη διασφάλιση της ασφάλειας, την πληρότητα του 
συστήματος διαχείρισης των αποθεμάτων και αναλώσιμων με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης τους και τις ενέργειες για τον έλεγχο αρνητικών 

επιπτώσεων δεν ήταν σημαντική, καθώς και πριν την εφαρμογή η εταιρεία έδινε 

μεγάλη σημασία στα παραπάνω.

Εκεί που υπήρξε βελτίωση ήταν στις ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, 

ελαχιστοποίηση της σπατάλης και βελτιστοποίηση της χρήσης των μη ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων. Σε αυτό βοήθησε η συμβατότητα του νέου προτύπου με περιβαλλοντικά 

θέματα και η οικολογική συνείδηση και ευθύνη της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως αν 

και η εταιρεία δεν είναι διαπιστευμένη με το IS014000, ωστόσο της ανακοινώθηκε από 

τον ΕΛΟΤ κατά τον έλεγχο για το ISO 9000, ότι είναι πολύ κοντά στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του περιβαλλοντικού προτύπου. Ωστόσο, η πιστοποίηση της εταιρείας με το 

IS014000 δεν αποτελεί προτεραιότητα την τρέχουσα χρονική περίοδο, χωρίς όμως να 

αποκλείεται μελλοντικά να κινηθεί η εταιρεία για την απόκτησή του.

Σε ζητήματα τεχνολογίας, δεν υπήρξε βελτίωση από την πιστοποίηση, λόγω 

του ότι η εταιρεία και πριν το ISO είχε σύστημα διαχείρισης του τεχνολογικού 

εξοπλισμού της και στόχευε στην ανάπτυξη και τη χρήση καινοτόμου και φιλικής 

προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

Όσον αφορά την πληροφορία και τη γνώση, υπήρξε βελτίωση σε όλα τα 

θέματα που εξετάστηκαν, μετά την πιστοποίηση με το ISO. Ειδικότερα, η συλλογή 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την πολιτική της εταιρείας και την απόδοση 

των διεργασιών έγινε εντονότερη και επιβεβλημένη μετά την πιστοποίηση της 

εταιρείας.
Επίσης, η πρόσβαση των εργαζομένων στις πληροφορίες αλλά και των 

εξωτερικών συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, αν και ήταν έντονη και 

πριν την εφαρμογή του ISO, βελτιώθηκε μετά την εφαρμογή του.

Τέλος, η ανάλυση των στοιχείων απόδοσης, η σύγκρισή τους με στοιχεία 

ανταγωνιστών και άλλων οργανισμών και η αξιοποίησή τους στη λήψη αποφάσεων 

γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο εμπεριστατωμένα μετά την πιστοποίηση από ότι 

πριν. Επίσης, η διαθεσιμότητα των στοιχείων απόδοσης της επιχείρησης στους 

εργαζομένους γίνεται και αυτή σε υψηλότερο βαθμό, καθώς και η εμπλοκή τους στην 

διαμόρφωση της πολιτικής και στρατηγικής της εταιρείας είναι μεγαλύτερη.
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Δ) Ανθρώπινο Δυναμικό
Η πιστοποίηση της εταιρείας με το νέο πρότυπο συνέβαλε σημαντικά και στη 

αναβάθμιση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (Α.Δ.). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στην διοίκηση της 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, σε όλα τα ζητήματα που εξετάστηκαν κα τα οποία αναφέρονται 

παρακάτω, υπήρξε βελτίωση με την εφαρμογή του ISO (τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης ήταν από 3 ή 4, σε 4 ή συνήθως 5). Και εδώ όμως είναι φανερή η 

προσπάθεια της διοίκησης για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού και πριν την εφαρμογή του ISO, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

εντυπωσιακές αλλαγές αλλά να αναβαθμίζεται η υπάρχουσα κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός του Α.Δ. ώστε να διασφαλίζεται η 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αναπτύχθηκε η 

εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων σε ενέργειες βελτίωσης μέσω 

συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων, καθώς πριν την πιστοποίηση δεν 

υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα υποβολής. Επίσης, η εμπλοκή του στη 

διαμόρφωση και βελτίωση διαφόρων προγραμμάτων ενισχύθηκε έντονα.

Ειδικότερα, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια τα οποία ήταν ανώνυμα και η ανωνυμία 

διασφαλιζόταν με πολλούς τρόπους. Οι εργαζόμενοι μπορούσαν να τα πάρουν στο σπίτι 

τους και να τα συμπληρώσουν όποτε και με όποιο τρόπο ήθελαν. Στόχος των 

υπευθύνων ήταν να συγκεντρώσουν πάνω από 90% των ερωτηματολογίων που 

μοιράστηκαν. Η συλλογή τους έγινε την ημέρα της πληρωμής οπότε και όλοι οι 

εργαζόμενοι περνούσαν από τα γραφεία. Νωρίτερα, έγιναν προσπάθειες να τους γίνει 

κατανοητή η προσπάθεια της διοίκησης και ποιοι είναι οι στόχοι της έρευνας. Έτσι, 

στήθηκε κάλπη σε δωμάτιο όπου έμπαιναν όλοι ένας-ένας, άσχετα με το αν θα 

απαντούσαν. Το αποτέλεσμα ήταν να συλλεχθούν περίπου το 94% των 

ερωτηματολογίων και να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία της 

επιχείρησης αλλά και για της αδυναμίες της τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Η συλλογή των πληροφοριών από το προσωπικό πέρα από τα 

ερωτηματολόγια γίνεται και με συμπλήρωση διαφόρων εντύπων αλλά και με 

συναντήσεις που γίνονται μία με δύο φορές το χρόνο. Ενδεικτικά, επειδή η εταιρεία 

δεν λειτουργεί από τα μέσα του Δεκεμβρίου ως τα μέσα του Φεβρουάριου, στην αρχή 

της λειτουργίας της γίνεται μία συνάντηση όλων ώστε να τεθούν οι στόχοι και οι 

βλέψεις της εταιρείας για την περίοδο που ξεκινάει.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία προσφέρει ακόμη περισσότερα κίνητρα στους 

εργαζομένους για την βελτίωση της απόδοσής τους και ταυτόχρονα γίνεται μέτρηση 

δεικτών σχετικών με την ικανοποίηση και άλλα ζητήματα σχετικά με το προσωπικό.
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Το προσωπικό της εταιρείας έχει πλέον ευθύνη για την λήψη αποφάσεων σε 

θέματα σχετικά με την εργασία του και γενικά μετέχει σε όλες τις διαδικασίες της 

επιχείρησης.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων γίνεται κυρίως στο χώρο εργασίας, στην 

ειδικότητά τους, αλλά και με την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, με στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών της εταιρείας και πάνω σε θέματα ποιότητας και ανάλυσης 

δεδομένων. Επιπλέον, στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εργαζόμενοι να γίνουν όσο το 

δυνατό καλύτεροι γνώστες του αντικειμένου της εργασίας τους. Ιδιαίτερη βάση δίνεται 

σε αυτούς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με τους πελάτες (οδηγοί 

βαρέλων, χρήστες αντλιών), καθώς αυτοί αποτελούν την «βιτρίνα» της εταιρείας και 

οφείλουν να είναι σε θέση να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών 

και ταυτόχρονα να μπορούν να λύσουν όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, ακόμη και αν 

ο πελάτης δεν είναι σε θέση να το εντοπίσει ή να το γνωρίζει. Επίσης, θα πρέπει να 

αποτρέπουν τους πελάτες να ενεργούν σε βάρος της ποιότητας του προϊόντος (π.χ. 

με την προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα).

Παράλληλα, η διοίκηση προσφέρει διευκολύνσεις στο προσωπικό με στόχο 

την ευημερία, την ικανοποίηση και την ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό υπάρχει 

άμεση επικοινωνία με το προσωπικό, ώστε να αφουγκράζεται η διοίκηση τις απόψεις 

αλλά και τις ανάγκες του.

Τέλος γίνεται προσπάθεια για την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής 

δραστηριότητας των εργαζομένων και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ασφάλειας, 

υγείας, περιβάλλοντος και κοινωνικής υπευθυνότητας. Στόχος της διοίκησης είναι οι 

εργαζόμενοι στην εταιρεία να νιώθουν υπερήφανοι που είναι μέρος της εταιρείας. Σε 

αυτό συμβάλει και η αναγνώριση από τους πελάτες της βράβευσης από το EFQM, 

και απόδοσης μεριδίου της, στο ίδιο το προσωπικό. Έτσι, όλοι αισθάνονται ότι 

μετέχουν σε κάτι σημαντικό. Ταυτόχρονα, βλέποντας τα οφέλη της εφαρμογής του 

ISO, το προσωπικό ήθελε οικειοθελώς, χωρίς κάποια παρακίνηση να συμμετέχει και 

να προσφέρει ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των διεργασιών στην εταιρεία.

Ε) Διαχείριση Διεργασιών
Η συμβολή του ISO όσον αφορά την διαχείριση των διεργασιών ήταν πάρα 

πολύ μεγάλη, όπως ίσως και να ήταν αναμενόμενο. Ειδικότερα, η καθιέρωση ενός 

συστήματος διαχείρισης διεργασιών είναι πλέον δεδομένη στην επιχείρηση, ενώ πριν 

την εφαρμογή του ISO δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο και δομημένο σύστημα. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την εφαρμογή προτύπων διαχείρισης συστημάτων.
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Επιπρόσθετα, μετά την εφαρμογή του ISO, η τοποθέτηση στόχων απόδοσης 

και η παρακολούθηση της απόδοσης με κατάλληλους δείκτες γίνεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, ενώ πριν την πιστοποίηση του συστήματος, υπήρχαν μεν στόχοι οι οποίοι 

παρακολουθούνταν αλλά σε μέτριο βαθμό. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους δείκτες, η 

διοίκηση της εταιρείας δεν είναι ικανοποιημένη με το πλήθος και την απόδοση των 

δεικτών που χρησιμοποιούνται καθώς πιστεύει ότι δεν είναι όσο αυστηροί και 

λεπτομερείς θα ήθελε. Για το λόγο αυτό σκοπεύει να τους βελτιώσει ώστε να 

λαμβάνει πληρέστερα στοιχεία για την πορεία της επιχείρησης, τις διεργασίες και 

γενικά για όλα τα ζητήματα που μπορούν να υπολογιστούν με τη χρήση δεικτών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα παραπάνω πριν την εφαρμογή του ISO 

βαθμολογήθηκαν με 3, δηλαδή μέτρια, ενώ μετά την εφαρμογή με 5,δηλαδή πάρα 

πολύ.

Σχετικά με την διευκόλυνση των συνεργασιών μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων σε μία διεργασία, η συμβολή του συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας ήταν σημαντική καθώς λόγω της οργάνωσης του συστήματος είναι πλέον 

ξεκάθαρη η θέση και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων σε μία διαδικασία. Σε αυτό 

συνέβαλε και η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων η οποία δεν αφήνει 

πλέον χώρο για παρεξηγήσεις. Όλοι έχουν μία συγκεκριμένη θέση και αρμοδιότητα, η 

οποία είναι γνωστή και ξεκάθαρη σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, ο βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων έγινε εντονότερος 

κατόπιν απαιτήσεως του προτύπου, κάτι που οδήγησε και βοήθησε στην βελτίωση 

της συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης της ποιότητας των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, ο βαθμός προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης 

του εξοπλισμού με στόχο την πρόληψη των προβλημάτων και όχι την αντιμετώπισή 

τους στη συνέχεια, αν και υπήρχε σε μεγάλο βαθμό στη επιχείρηση, βελτιώθηκε 

λόγω της καλύτερης οργάνωσης των διεργασιών.

Η συμμετοχή του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών στη βελτίωση 
των διεργασιών αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα εφαρμογής των 

διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι πλέον εντονότερη 

μετά την εφαρμογή του ISO στην εταιρεία.

Η συστηματική ανάλυση των διεργασιών και η εφαρμογή στατιστικού ελέγχου 

των διαδικασιών, βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό στην οργάνωση των πληροφοριών 

και στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, μέσω των στατιστικών στοιχείων η διοίκηση μπορεί να εξάγει ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, να εντοπίζει τυχόν αδυναμίες 

και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να τις αντιμετωπίσει. Τα στοιχεία που αποκτά 

μέσω των στατιστικών ελέγχων κρατούνται σε αρχείο ώστε να υπάρχει μια βάση
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δεδομένων που να αφορά τις λειτουργίες της εταιρείας. Η σημασία που δίνεται σε 

αυτό τον τομέα από τη διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, είναι πολύ μεγάλη, καθώς 

αναγνωρίζεται η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Όσον αφορά τις διεργασίες σχετικά με το σχεδίασμά νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, η συμβολή του συστήματος του ISO ήταν πολύ μεγάλη και η 

αναβάθμιση των λειτουργιών της επιχείρησης σημαντική σε σχέση με πριν την 

εφαρμογή του ISO.

Πιο συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών 

και προσδοκιών των πελατών και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι πληρέστεροι από ότι πριν το ISO. Ο λόγος είναι ότι το ISO, και 

ειδικά το νέο πρότυπο, ωθεί την επιχείρηση προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την 

εύρυθμη λειτουργία της και τη βιωσιμότητά της.

Επίσης, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού και με 

τους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης στη φάση του σχεδιασμού του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, είναι εντονότερη καθώς πλέον συμμετέχουν όλοι σε όλες τις 

διαδικασίες, ανάλογα βέβαια με τη φύση της εργασίας τους και της ειδικότητάς τους.

Επιπλέον, κατά το σχεδίασμά των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη και την πραγματοποίηση της 

απαιτούμενης παραγωγής μετά την εφαρμογή του ISO, σε σχέση με τη μείωση του 

κόστους.

Η σαφήνεια των προδιαγραφών και διαδικασιών παραγωγής και η πληρότητα 

των ελέγχων και των δοκιμών των νέων προϊόντων και υπηρεσιών πριν την 

παραγωγή και εισαγωγή τους στην αγορά, είναι εντονότερη και πιο οργανωμένη με την 

εφαρμογή του ISO στην εταιρεία, καθώς το νέο πρότυπο ορίζει τρόπους και διαδικασίες 

προς αύτη την κατεύθυνση.

Η διαχείριση διεργασιών σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη ήταν 

το πεδίο όπου η συμβολή του ISO ήταν η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη.
Σε αντίθεση με το διάστημα πριν της εφαρμογής του ISO, η συστηματική 

παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών από την εταιρεία και η 

σύγκριση της σχετικής ικανοποίησης από τους ανταγωνιστές μέσω της παρακολούθησης 
εσωτερικών δεικτών που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των πελατών (π.χ. αριθμός 

παραπόνων, επιστροφών, νέων πελατών κ.λ.π), γίνεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Επίσης, η ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης με σκοπό τη βελτίωση έχει 

εδραιωθεί μετά την εφαρμογή του νέου προτύπου στην εταιρεία, συμβάλλοντας ακόμη 

περισσότερο στην αναβάθμιση των ενεργειών για την ικανοποίηση των πελατών.

Σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα το νέο πρότυπο το οποίο κάνει αναφορά στην 

ικανοποίηση των πελατών και στην μέτρησή της. Επίσης, οι προσπάθειες της εταιρείας
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σχετικά με την ικανοποίηση οργανώθηκαν καλύτερα με τη βοήθεια του ISO και για αυτό 

υπήρξε αυτή η σημαντική βελτίωση. Επιπλέον, η φιλοσοφία της επιχείρησης γύρω από 

θέματα ποιότητας βελτιώθηκε όσον αφορά την κατεύθυνση τη ικανοποίησης των πελατών.

Στην ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, υπάρχει σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης 

των προτάσεων και των εισηγήσεων από τους πελάτες αλλά και των παραπόνων τους με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση 

των παραπόνων τους. Το σύστημα αυτό βελτιώθηκε με την εφαρμογή του ISO και ιδιαίτερα με 

το νέο πρότυπο.

Προς την κατεύθυνση αυτή προσφέρεται από την εταιρεία εξυπηρέτηση πριν, κατά και 

μετά την πώληση. Επίσης εντείνεται και ενισχύεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην 

ικανοποίηση του πελάτη με σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις κ.λ.π., αφού αποτελούν 

πολύ σημαντικό κομμάτι για την ικανοποίηση των πελατών επειδή έρχονται σε συχνή και 

άμεση επαφή μαζί τους.

6.3.6 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου προτύπου στη εταιρεία 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ αφορούν κυρίως στην βελτίωση των διεργασιών και γενικότερα 

στην αναβάθμιση της παραγόμενης και προσφερόμενης ποιότητας από την εταιρεία 

είτε αφορά εσωτερικές διαδικασίες είτε εξωτερικές.

Η ανάλυση του ερωτηματολογίου έδειξε πως στην συντριπτική πλειοψηφία 

των αποτελεσμάτων που εξετάστηκαν, η αξιολόγηση της συνεισφοράς του ISO 

9000:2000 στη διαχείριση της ποιότητας από τη διοίκηση της εταιρείας ήταν με 5, 

δηλαδή πάρα πολύ.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό μείωση των ελαττωματικών 

προϊόντων και των αναγκαίων διορθωτικών εργασιών, των παραπόνων, των 

επιστροφών και των πληρωμών αποζημιώσεων. Επίσης, η ποιότητα των τελικών 

προϊόντων βελτιώθηκε, όπως και η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία. Βελτίωση 

υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην επικοινωνία και στις σχέσεις μεταξύ 

διοίκησης και εργαζομένων αλλά και των εργαζομένων μεταξύ τους. Επίσης, υπήρξε 

σημαντική βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί και η απόδοσή τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα οφέλη της αναβάθμισης της 

επικοινωνίας μέσα στη επιχείρηση αποτελεί το ότι ένα πρόβλημα εντοπίζεται και 

ξεκινά η επίλυσή του το πολύ μέσα σε 1 ώρα.

Η επικοινωνία με τους πελάτες έγινε πλέον κομμάτι της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και η
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ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων στην επιχείρηση. Αποτέλεσμα ήταν 

να αυξηθούν οι προτάσεις και οι εισηγήσεις από τους εργαζομένους, καθώς νιώθουν 

και οι ίδιοι μέτοχοι και υπεύθυνοι στην προσπάθεια της επιχείρησης για αναβάθμιση 

της ποιότητας. Γενικότερα, το κλίμα ομαδικότητας είναι ένα από τα μεγάλα κέρδη της 

επιχείρησης κατά τη διασφάλιση της ποιότητας και ειδικότερα με την εφαρμογή του 

νέου προτύπου. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των απουσιών 

των εργαζομένων, καθώς δεν υπάρχει αίσθημα δυσφορίας για την εργασία τους.

Χαρακτηριστικά, η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει ως πολιτική της το να 

διώχνει τους εργαζομένους από την εταιρεία. Επειδή όμως η λειτουργία της εταιρείας 

αναστέλλεται για περίπου ενάμιση με δύο μήνες το χειμώνα, υπάρχει η πιθανότητα 

κάποιος από τους υπαλλήλους της εταιρείας να βρει δουλειά στη Δ.Ε.Η., η οποία 

αποτελεί και τον κυριότερο ανταγωνιστή σε θέματα προσωπικού για ολόκληρη την 

περιοχή (Κοζάνη - Πτολεμάίδα).

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

ανταγωνιστικότητά της με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις και τα κέρδη της και 

η ταχύτητα εισόδου σε νέες αγορές. Χαρακτηριστικότερη είναι η αγορά της 

Θεσσαλονίκης στην οποία η επιχείρηση διείσδυσε γρήγορα με τα τσιμεντοπροϊόντα 

της.

Βασικότερο όφελος της επιχείρησης είναι η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας 

σε όλο τον οργανισμό. Έτσι η διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα 

προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς 

να αντιμετωπίσει προβλήματα από τις αντιδράσεις των εργαζομένων της. Επίσης, 

αναβαθμίζεται το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας και η συνεισφορά του οργανισμού 

στην κοινωνία με φιλανθρωπικές και άλλες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα 

του νέου προτύπου του ISO από την εταιρεία συνέβαλε σημαντικά και στη διατήρηση 

των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των 

αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Η 

συμβατότητα του προτύπου με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 

14000, συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση, παρά το γεγονός πως η επιχείρηση 

δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί με το συγκεκριμένο πρότυπο και ούτε αποτελεί άμεση 

προτεραιότητά της.

Πολλές εταιρείες κατά την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

έχουν αναφέρει πως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει 

είναι η αύξηση της γραφειοκρατίας στη επιχείρηση λόγω της ανάγκης καταγραφής 

όλων των διαδικασιών. Αντίθετα, η διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, δεν αντιμετώπισε 

σοβαρό πρόβλημα γραφειοκρατίας. Κατάφερε να μετατρέψει την γραφειοκρατία σε
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πλεονέκτημα με τη δημιουργία οργανωμένου αρχείου σχετικά με τις διαδικασίες της 

επιχείρησης. Με την στατιστικά επεξεργασία των στοιχείων του αρχείου αυτού, η 

διοίκηση έβγαλε πολύτιμα συμπεράσματα για τις διαδικασίες της εταιρείας και βρήκε 

τρόπους να τις βελτιώσει. Ακόμη, κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως καταστάσεις που 

ενδεχομένως να δημιουργούσαν προβλήματα και να τις βελτιώσει ώστε να μην 

εμφανιστούν ξανά. Συνέβαλλε με λίγα λόγια στην πρόληψη των προβλημάτων της 

εταιρείας.

Τέλος, η ευελιξία της επιχείρησης, η δημιουργικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού της και η καινοτομία στις λειτουργίες της, όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά 

αντίθετα αυξήθηκαν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, καθώς οι ενέργειες και οι ρόλοι 

όλου του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθορισμένες και όλοι είναι εκπαιδευμένοι να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε πρόκληση παρουσιαστεί 

στη επιχείρηση. Επίσης, οι νέες προτάσεις αξιολογούνται από όπου και να 

προέρχονται και η διοίκηση της εταιρείας δεν φοβάται να δοκιμάσει νέους τρόπους 

βελτίωσης των λειτουργιών της.

6.4. Σχόλια - Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η διοίκηση της εταιρείας δίνει πολύ μεγάλη 

σημασία στην ποιότητα. Ακόμη και πριν την πιστοποίηση η εταιρεία έδινε την 

πρέπουσα βαρύτητα σε όλα τα παραπάνω θέματα, αλλά με την εφαρμογή του νέου 

προτύπου όλα ενισχύθηκαν, καθώς το νέο πρότυπο προσφέρει τον τρόπο να γίνουν 

όλα πληρέστερα. Σε αυτό συμβάλει η κατεύθυνση του νέου προτύπου προς την 

ολική ποιότητα, με αποτέλεσμα να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων και 

διαδικασιών σε σχέση με το παλιότερο πρότυπο.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για την επιχειρηματική αριστεία 

στηρίζουν αυτό το συμπέρασμα καθώς υπήρχε υψηλή αξιολόγηση και πριν την 

εφαρμογή του ISO (συντριπτική πλειοψηφία 3 ή 4), αλλά ακόμη υψηλότερη μετά την 

εφαρμογή του (4 ή συνήθως 5). Ελάχιστες ήταν περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε 

βελτίωση, κυρίως λόγω του ότι ήδη η εταιρεία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο στο 

συγκεκριμένο θέμα π.χ. τεχνολογία πριν και μετά 5.

Κυρίαρχο ρόλο παίζει η νοοτροπία της διοίκησης σχετικά με τα θέματα 

ποιότητας, στα οποία πιστεύει και στηρίζει το μέλλον και τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. Η διοίκηση, στην προσπάθειά της να είναι πρωτοπόρος και να μην

Βούρβαχης Ιωσήφ 167



Κεφάλαιο 6°: Η περίπτωση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

παραμείνει στάσιμη, στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών. Για το λόγο 

αυτό, οι άνθρωποι της εταιρείας κατάφεραν και απέκτησαν την αναγνώριση από το 

EFQM ως «Δεσμευμένοι στην Αριστεία» και πλέον, αν και δεν δηλώνεται κάπου 

γραπτά και επίσημα, στοχεύουν στην κατάκτηση του βραβείου Επιχειρηματική 

Αριστείας του EFQM.

Συγκεκριμένα, πιστεύουν πως βρίσκονται ακόμη στην αρχή της όλης 

διαδικασίας εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας και δεν θεωρούν πως έχουν 

κάνει κάτι το διαφορετικό από ότι παλιότερα. Απλά, ήθελαν να έχουν μια 

επιστημονικά καταγεγραμμένη εικόνα της επιχείρησης και της κατάστασης στην 

οποία βρίσκονταν. Θεωρούν πως το ISO είναι ένα καλό βοήθημα προς την 

εφαρμογή του μοντέλου του EFQM, και γενικότερα προς τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, καθώς βοηθάει στη λήψη γρήγορων, άμεσων και αποτελεσματικών 

αποφάσεων μέσα από την οργάνωση που προσφέρει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νοοτροπίας της διοίκησης της εταιρείας 

αποτελεί η αντιμετώπιση και η αντίδραση απέναντι στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου αλλά και στη συνέντευξη. Αποδέχθηκαν αμέσως να βοηθήσουν και 

να συμβάλουν στην πληρέστερη αποπεράτωση της παρούσας εργασίας και να 

προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια ήταν αναγκαία. Επιπλέον, είχαν την πεποίθηση 

πως με το ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη θα έβγαιναν και οι ίδιοι κερδισμένοι 

από την όλη διαδικασία, καθώς τα παραπάνω θα τους βοηθούσαν να αποκτήσουν 

μια πραγματική και εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της 

επιχείρησης. Να σημειωθεί πως ήταν η μόνη εταιρεία που είχε αυτή την αντίδραση 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.

Επίσης, όσον αφορά τα γενικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής του νέου 

προτύπου στην εταιρεία, η σύνδεση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με τις 

διεργασίες ήταν πολύ μεγάλη. Το νέο πρότυπο, όσον αφορά την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, 

λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τα οφέλη όλων των ενδιαφερομένων μερών 
εξίσου σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με 

την σύνδεση του συστήματος με άλλα συστήματα διαχείρισης, κυρίως 

περιβαλλοντικής, όπως το ISO 14000. Σχετικά με την ευκολία ή όχι στην εφαρμογή 

και τη χρήση, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια, βοήθησε όμως και το γεγονός 

ότι η εταιρεία ήταν ήδη πιστοποιημένη και με το προηγούμενο πρότυπο.

Γενικά, η συμβολή του προτύπου προς την ολική ποιότητα, σύμφωνα με την 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, είναι πάρα πολύ μεγάλη και η σωστή εφαρμογή του βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να βιώσουν μερικά από τα οφέλη της ολικής ποιότητας.

Από τη σύγκριση των απαντήσεων της εταιρείας με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία.
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Σε αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία, η διοίκηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ 

Α.Ε. θεωρεί πως ο κλάδος δεν είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός, το οποίο όμως 

μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της περιορισμένης αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί 

εξαιτίας του μεγέθους της τοπικής αγοράς και της φύσης του προϊόντος.

Επίσης, είναι η εταιρεία που χρησιμοποιεί τις περισσότερες πηγές 

πληροφόρησης για τις απαιτήσεις των πελατών της, πέρα από τους ίδιους. Όπως και 

ορισμένες άλλες εταιρείες, χρησιμοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από το 

τμήμα πωλήσεων και τους εργαζόμενους της εταιρείας. Είναι όμως η μόνη που 

ανέφερε ως πηγές πληροφόρησης τις κλαδικές μελέτες, τις δημοπρασίες έργων, και 

τους εξωτερικούς συνεργάτες εταιρείας. Στα υπόλοιπα γενικά στοιχεία που εξετάζει 

το ερωτηματολόγιο δεν έχει ουσιαστικές διαφορές με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του 

κλάδου.

Όσον αφορά τα κίνητρα πιστοποίησης, στην πλειοψηφία των στοιχείων που 

εξετάστηκαν έδωσε παρόμοιες απαντήσεις. Διαφορές υπήρχαν στην κατηγορία 

κατοχής αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή, όπου το αξιολόγησε με 0, 

δηλαδή καθόλου, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν δώσει σχετικά μοιρασμένες 

απαντήσεις. Επίσης, επειδή η κατοχή πιστοποιητικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την εταιρεία, ενώ 

αντίθετα για την πλειοψηφία των άλλων εταιρειών ισχύει το αντίθετο.

Αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, ο βαθμός εμπλοκής συμβούλου 

ήταν μέτριος για την εταιρεία ενώ για τις περισσότερες εταιρείες ο βαθμός ήταν 

μεγάλος. Στα υπόλοιπα στοιχεία, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με αυτά των 

υπολοίπων εταιρειών. Να σημειωθεί ότι η διάρκεια που απαιτήθηκε για την 

πιστοποίηση της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ήταν 6 μήνες, ενώ για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις παραπάνω.

Τα εμπόδια που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της 

είναι στην πλειοψηφία τους ίδια και στον ίδιο βαθμό με τις υπόλοιπες εταιρείες που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Σε ορισμένες όμως, περιπτώσεις υπήρχαν διαφορές.

Όσον αφορά τη γραφειοκρατία, σε αντίθεση με τις περισσότερες επιχειρήσεις, 

την αντιμετώπισε σε μικρό βαθμό και επιπλέον κατάφερε και δημιούργησε οφέλη για 

τη λειτουργία της από αυτή. Το ίδιο συνέβη με την κατανάλωση ανθρωποωρών για 

την προετοιμασία για πιστοποίηση και προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου 

προτύπου και με την κατανόηση και εξοικείωση με τις νέες απαιτήσεις. 

Εκμεταλλεύτηκε την ύπαρξη του προηγούμενου συστήματος, σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες εταιρείες σκυροδέματος, και δεν αντιμετώπισε και ιδιαίτερο πρόβλημα.

Οι αντιδράσεις των στελεχών και των εργαζομένων στις απότομες αλλαγές 

και προβλήματα νοοτροπίας δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, τη
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στιγμή που το 55,6% των εταιρειών δεν μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο. Σημαντική 

διαφορά παρουσιάζεται στη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Η 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ αντιμετώπισε πολύ λίγο το σχετικό πρόβλημα, ενώ 10 από τις 18 

επιχειρήσεις της έρευνας δήλωσαν ότι το αντιμετώπισαν από μέτριο βαθμό ως πάρα 

πολύ.

Από την άλλη μεριά, η έλλειψη σχετικών γνώσεων και εμπειριών αποτέλεσε 

μεγάλο πρόβλημα στην επιχείρηση, τη στιγμή που οι περισσότερες εταιρείες 

σκυροδέματος δεν είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα. Μάλιστα, η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ είναι 

ανάμεσα στις 4 επιχειρήσεις της έρευνας που το αντιμετώπισαν στο μεγαλύτερο 

βαθμό. Παρόμοια είναι και τα σχόλια σχετικά με τις αντιδράσεις των εργαζομένων 

λόγω μείωσης των εξουσιών τους.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ISO στην ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ είχαν κοινό 

χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία στην έρευνα τα αξιολόγησε με το μεγαλύτερο βαθμό της 

κλίμακας, που ήταν το 5 δηλαδή πάρα πολύ. Μπορεί πει κανείς πως η εφαρμογή του 

ISO είχε ευεργετικά αποτελέσματα στη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτό βοήθησε 

όμως και η βλέψη της διοίκησης της εταιρείας προς την ολική ποιότητα και εφαρμογή 

του μοντέλου του EFQM. Έτσι τα αποτελέσματα είναι πολύ παραπάνω από το μέσο 

όρο των εταιρειών στο σύνολο της έρευνας, αν και σε αρκετά από αυτά οι 

αξιολογήσεις ήταν ίδιες ή παρόμοιες.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της 

επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και της ικανοποίησης των εργαζομένων, η βελτίωση 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η αύξηση του αριθμού των 

προτάσεων και των εισηγήσεων από τους εργαζομένους. Στα παραπάνω η 

ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την πλειοψηφία των 

υπολοίπων εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος, κυρίως λόγω της ουσιαστικότερης 

εφαρμογής του προτύπου στον οργανισμό αλλά και της φιλοσοφίας της διοίκησης 

της εταιρείας για ολική ποιότητα. To ISO αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής του νέου προτύπου, οι 

απαντήσεις τις εταιρείας είναι στο ίδιο κλίμα με τις απαντήσεις των υπολοίπων 

εταιρειών. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι ούτε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, διαθέτει στοιχεία σχετικά με την συμβατότητα του νέου 

προτύπου με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 14000.

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εταιρεία εφαρμόζει επιτυχημένα το 

μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM και έχει βραβευτεί για αυτό, σε 

αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών σκυροδέματος. Οι 

περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν και ενδιαφέρονται ελάχιστα για την εφαρμογή του
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ίδιου ή αντίστοιχων μοντέλων και δεν έχουν προχωρήσει σχεδόν καθόλου στην 

εφαρμογή τους.

Γενικά, η εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, όχι μόνο 

επειδή βραβεύτηκε από το EFQM, αλλά επειδή κατάφερε και αποκόμισε τα μέγιστα 

από την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 9001:2000. Η φιλοσοφία της διοίκησης 

της εταιρείας για διαρκή βελτίωση, αποτελεί τη θεμέλια βάση για τη βιωσιμότητα, την 

ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρείας στο μέλλον.
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Επίλογος

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε μία προσπάθεια ανακεφαλαίωσης όσων εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν 

στην παρούσα εργασία θα γίνει μία συνοπτική αναφορά των συμπερασμάτων της 

έρευνας που έγινε στις εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Επίσης, θα 
συνοψισθούν και τα συμπεράσματα από την παρουσίαση της εταιρείας 
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε..

Στο 5° κεφάλαιο παρουσιάστηκε έρευνα η οποία έγινε ανάμεσα στις 
πιστοποιημένες με το νέο πρότυπο ISO 9001:2000, εταιρείες παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με το σύνολο του 

κλάδου οι πιστοποιημένες εταιρείες αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα του. Πολλές 

εταιρείες πιθανότατα λόγω του κόστους εφαρμογής της πιστοποίησης, δεν προχωρούν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος τους είναι η προσφορά ενός όσο το δυνατόν 

φθηνότερου προϊόντος άσχετα από την προσφερόμενη ποιότητα.

Η χρήση και η σημασία όμως του σκυροδέματος στις μέρες μας καθώς αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο δομικό υλικό, καθιστούν την διασφάλιση 

της ποιότητάς του ζήτημα υψίστης σημασίας. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από τη 

θέσπιση νόμων από μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και οδηγιών από την Ε.Ε., οι 
οποίοι ορίζουν το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος και τους υποχρεωτικούς ποιοτικούς ελέγχους του τελικού προϊόντος.
Η έρευνα που έγινε είχε ως στόχο τη διερεύνηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας αλλά και την συμβολή του νέου 
προτύπου προς την ολική ποιότητα.

Πρέπει να σημειωθεί πως λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας, δεν μπορούν 

να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα που να αφορούν το σύνολο του κλάδου με 

απόλυτη βεβαιότητα. Μπορεί όμως η συγκεκριμένη έρευνα να αποτελέσει έναν πιλότο 

για τη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις του κλάδου, ιδιαίτερα από τη
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στιγμή που ανάμεσα στις εταιρείες που απάντησαν στα ερωτηματολόγια, ήταν και 

ορισμένες από τις μεγαλύτερες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Επίσης, μπορεί να 
αποτελέσει μια αξιόλογη ένδειξη για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη 

διαχείριση ποιότητας του σκυροδέματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφετηρία για 

μία μελλοντική εκτενέστερη έρευνα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα οφέλη της εφαρμογής ενός προτύπου 
διασφάλισης της ποιότητας και ειδικότερα του ISO 9001:2000, είναι πολύ σημαντικότερα 

και αισθητά από τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία 

πιστοποίησης ή εφαρμογής του συστήματος. Αυτό αποτελεί και το βασικότερο κίνητρο 
για τις εταιρείες που δεν έχουν πιστοποιηθεί προκειμένου να κινηθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Επίσης, πιστοποιήθηκε, ως ένα βαθμό, η τάση του νέου προτύπου προς 

την ολική ποιότητα που αποτελεί και τη βασική φιλοσοφία του. Παρόλα αυτά, ελάχιστες 

είναι οι εταιρείες που στοχεύουν στην εφαρμογή μοντέλων ολική ποιότητας, όπως το 

μοντέλο του E.F.Q.M..

Μία όμως εταιρεία, η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., έχει ήδη βραβευθεί από το E.F.Q.M. 
ως «Δεσμευμένη στην Αριστεία» (Committed to Excellence) και είναι η μόνη εταιρεία του 

κλάδου που το έχει πετύχει. Παρά το γεγονός ότι η έδρα της είναι στην Κοζάνη, που 
σημαίνει πως η τοπική αγορά δεν αντιστοιχεί στα μεγέθη των μεγάλων αστικών κέντρων, 

η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει στην ποιότητα και τα οφέλη της και προσπαθεί διαρκώς 

να ενισχύει τις διαδικασίες τις στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας. Η δέσμευση της 

διοίκησης της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ αποτελεί θεμέλιο λίθο στην υλοποίηση των ποιοτικών 

στόχων της εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δείχνουν 

ξεκάθαρα τη συμβολή του ISO στην ολική ποιότητα και τα οφέλη που μπορεί να 

αποκομίσει μία εταιρεία από εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα οφέλη από την 
εφαρμογή του ISO για την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι πολύ σημαντικά και σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα. Η 
συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί πρότυπο για τις υπόλοιπες εταιρείες σε όλους τους 
τομείς και θα πρέπει οι υπόλοιπες να την έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση.

Γενικά, η σπουδαιότητα του σκυροδέματος ως δομικό υλικό, καθιστά την 
διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή του επιτακτική ανάγκη. Οι συνέπειες της 

χρήσης κακής ποιότητας σκυροδέματος είναι πολύ επιβλαβείς για να τις αγνοήσει κανείς. 

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος διασφάλισης της ποιότητας είναι μέσω της πιστοποίησης με το 

πρότυπο ISO 9001:2000. Η πολιτεία οφείλει να ενισχύει την πολιτική ποιότητας και
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ουσιαστικά να ωθεί τις εταιρείες να εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. 

Αυτό μπορεί να γίνει αρχικά, καθιστώντας την πιστοποίηση με ISO υποχρεωτική για τη 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς που αφορούν δημόσια έργα, ενώ μετά από ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα να υποχρεωθούν όλες οι εταιρείες να υιοθετήσουν συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή σκυροδέματος. Επίσης θα πρέπει οι μηχανικοί 

και οι εργολάβοι να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της χρήσης ποιοτικού 

σκυροδέματος και να συνεργάζονται με εταιρείες που είναι πιστοποιημένες, 

αναγκάζοντας έτσι και τις υπόλοιπες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
παραγωγή και χρήση σκυροδέματος μέσα από ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, 

αποτελεί ηθική υποχρέωση τόσο των μηχανικών όσο και των εταιρειών παραγωγής. 
Ενθαρρυντικό είναι ότι οι νέοι μηχανικοί εστιάζουν στην σημασία της ποιότητος του 

σκυροδέματος πολύ περισσότερο από ότι οι παλαιότεροι.

Τα παραπάνω ενισχύονται αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι η Ελλάδα 

είναι μία έντονα σεισμογενής χώρα και η ποιότητα των κατασκευών αποτελεί στοιχείο 

ζωτικής σημασίας. Επομένως η διασφάλιση της ποιότητας μέσω της εφαρμογής του ISO 

είναι μία αναγκαιότητα την οποία θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη να λάβουν 

σοβαρά υπόψη τους.
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"T/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΑ

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ISO 9000:2000 ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη 
διαχείριση ποιότητας στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα και τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 9000:2000. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα βασιστούν στις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Τα 
αποτελέσματα είναι τελείως εμπιστευτικά.
Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό 
φοιτητή Βούρβαχη Ιωσήφ, σε συνεργασία με την Λέκτορα του τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δρ. Κατερίνα 
Γκοτζαμάνη.

Μάιος - Ιούνιος 2004



Ερωτηματολόγιο Έρευνας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία του οργανισμού:____________________________________

Διεύθυνση:____________________________________________________

Τηλέφωνο:____________________________________  fax:_________

E-mail:________________________________________________________

Όνομα και θέση ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:

Όνομα:________________________________________________________

Θέση:__________________________________________________________

1. Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):

□ <10 άτομα Dll-50 □ 51-100 □ 101-250 □ >250

2. Κύκλος εργασιών (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):

□ <500,000€

□ 500,000€ - 2,000,000€

□ 2,000,001€- 10,000,000€

□ >10,000,0006

3. Τύπος οργανισμού που πιστοποιήθηκε:

□ Ανεξάρτητος οργανισμός με ένα υποστατικό

□ Ανεξάρτητος οργανισμός με περισσότερα από ένα υποστατικά

□ Όμιλος εταιρειών

□ Θυγατρική / τμήμα τοπικού ομίλου

□ Θυγατρική / τμήμα διεθνούς ομίλου

□ Αλλο

4. Χρονολογία πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 9000:2000:_____________

5. Είχατε πιστοποιηθεί με το προηγούμενο πρότυπο; □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

6. Εάν ΝΑΙ, ποια ήταν η ημερομηνία της πρώτης πιστοποίησης σας:__________
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Είναι ο κλάδος στον οποίο ανήκετε κατεξοχήν ανταγωνιστικός;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

2. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
επιχείρησης σας;

□ Ποιότητα προϊόντων □ Εγγύηση

□ Τιμή □ Αλλο:___________________

□ Αξιοπιστία

3. Ποιες είναι οι τρεις κυριότερες αδυναμίες της επιχείρησής σας;

a. ____________________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________________________

c.

4. Γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ελέγχου ποιότητας;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

5. Γίνονται προτάσεις από το προσωπικό ή τα στελέχη της επιχείρησης για τη βελτίωση της 
ποιότητας;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

6. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους προμηθευτές των υλικών που χρησιμοποιείτε στις 
παραγωγικές σας δραστηριότητες; Αριθμήστε κατά σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω 
κριτήρια;

□ Ποιότητα □ Χρόνος ανταπόκρισης

□ Τιμή □ Προηγούμενες συναλλαγές

□ Όνομα και φήμη □ Άλλο:____________________

7. Χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους προμηθευτές για το ίδιο προϊόν / υλικό;

□ Έναν □ Έως 5 □ > 5

8. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος στα προϊόντα / υλικά που προμηθεύεστε;

□ Καθόλου □ Δειγματοληπτικός □ 100%
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9. Ποια είναι η πηγή πληροφόρησης σας για τις απαιτήσεις των πελατών σας;

Ερωτηματολόγιο Έρευνας

10. Μετράτε το κόστος ποιότητας;

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ

11. Πώς γνωρίζετε πότε και αν οι προσπάθειες σας με σχέση με την ποιότητα αποδίδουν;

□ Πληροφόρηση από τους πελάτες □ Ελάττωση των ελαττωματικών

□ Υψηλότερη παραγωγικότητα □ Λιγότερες επιδιορθώσεις

□ Αύξηση περιθωρίου κέρδους

12. Ποια από τα παρακάτω είναι τα ποιο σημαντικά βήματα που έχει κάνει η επιχείρηση 
σας τα τελευταία 5 χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας;

□ Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημέρωση του προσωπικού

□ Ανάθεση υπευθυνότητας και αρμοδιοτήτων για την ποιότητα στους εργαζομένους

□ Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού

□ Καλύτερος και πιο συχνός έλεγχος

□ Ελάττωση των σταδίων παραγωγής

□ Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):_____________________________________________

Βούρβαχης Ιωσήφ 3



Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Β. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα ως προς το βαθμό που επηρεάσανε την απόφαση
του οργανισμού σας να πιστοποιηθεί με ISO 9000:2000.___________________________
0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

1. Απαίτηση των πελατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2. Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης των πελατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Συμμόρφωση με τις οδηγίες σημαντικών συνεργατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

4. Προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

5. Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

6. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος / διαφήμιση.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

7. Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας (αριθμός ελαττωματικών, σκάρτων, 
διορθωτικών εργασιών, επικαλύψεις).

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

8. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων / υπηρεσιών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

9. Βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

10. Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

11. Πρόσβαση σε νέες αγορές.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

12. Γενικότερη πολιτική ποιότητας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αξιολογήστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία 
πιστοποίησης κατά ISO 9000.

Κατά την αξιολόγηση λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
Η Εμπλοκή στη διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει την ετοιμασία 
εγχειριδίου ποιότητας, την ανάπτυξη, καταγραφή και βελτίωση των απαιτούμενών 
διαδικασιών, την ετοιμασία εντύπων για τήρηση αρχείων και διαχείριση 
εγγράφων, κ. ά.)
Η Εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει την αρχική ενημερωτική εκπαίδευση για 
κατανόηση της φιλοσοφίας και βασικών προνοιών των προτύπων, την εκπαίδευση 
στην καταγραφή διεργασιών, την εκπαίδευση στον εσωτερικό έλεγχο και την 
εκπαίδευση στα εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας.

0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

1. Βαθμός εμπλοκής συμβούλου

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2. Βαθμός εμπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Βαθμός εμπλοκής των μέσων διευθυντικών στελεχών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

4. Βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

5. Βαθμός εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

6. Βαθμός εκπαίδευσης των μέσων διευθυντικών στελεχών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

7. Βαθμός εκπαίδευσης των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

8. Διάρκεια που απαιτήθηκε από την έναρξη των εργασιών μέχρι την αρχική πιστοποίηση 

_________________ μήνες
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Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Αναφέρατε σε ποιο βαθμό τα παρακάτω αποτέλεσαν πρόβλημα / δυσκολία κατά τη 
διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000.

0=Καθόλον, 1 =Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Αντίδραση εργαζομένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας / ευθυνών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2. Έλλειψη σχετικών γνώσεων και εμπειριών στον οργανισμό.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Αντίδραση εργαζομένων λόγω μείωσης εξουσιών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

4. Προσαρμογή στο νέο τρόπο εργασίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

5. Κόστος εφαρμογής.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

6. Ελλιπής υποστήριξη από το σύμβουλο (σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε),

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

7. Τεκμηρίωση διαδικασιών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

8. Κατανομή ευθυνών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

9. Έλλειψη υποδομής για διακρίβωση (calibration) εξοπλισμού.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

10. Εκτεταμένες επενδύσεις σε διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζόμενων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

11. Υπερβολική γραφειοκρατία.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

12. Κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την προετοιμασία για πιστοποίηση και 
προσαρμογή στις απαιτήσεις του προτύπου.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
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13. Κατανόηση και εξοικείωση με τις νέες απαιτήσεις.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

14. Αντίδραση των στελεχών και των εργαζομένων στις απότομες αλλαγές - προβλήματα 
νοοτροπίας.

□ 0 □ 1 □ 2 Π 3 □ 4 □ 5

15. Διαφωνίες και προβλήματα μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν τα έντυπα και αυτών που τα 
συμπληρώνουν.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

16. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

17. Συλλογή δεδομένων - υπολογισμός δεικτών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

18. Εναρμόνιση διαδικασιών με τις απαιτήσεις.

□ 0 Π 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

19. Η σύνταξη του νέου εγχειριδίου.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

20. Το προηγούμενο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

Ερωτηματολόγιο Έρευνας

21. Η φιλοσοφία της επιχείρησης αναφορικά με την επιδίωξη ποιότητας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

22. Η δέσμευση της διοίκησης.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3

23. Οι διαθέσιμοι πόροι.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3

24. Το αντικείμενο της παραγωγής.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3

□ 4 □ 5

□ 4 □ 5

□ 4 □ 5
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Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Αξιολογήστε τη συνεισφορά του συστήματος διασφάλισης / διαχείρισης ποιότητας 
κατά ISO 9000, και των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας, στα 
παρακάτω.

0=Καθόλον, 1 =Γ1ολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

6=Δεν υπάρχουν στοιχεία

1. Μείωση ελαττωματικών και διορθωτικών εργασιών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

2. Μείωση παραπόνων, επιστροφών και πληρωμών αποζημιώσεων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

3. Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.

□ 0 □ 1 □ 2 Π 3 □ 4 □ 5 □ 6

4. Αύξηση της παραγωγικότητας.

□ 0 □ 1 □ 2 Π 3 □ 4 □ 5 □ 6

5. Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό (αφοσίωση των 
εργαζομένων στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και άλλων 
ενδιαφερομένων-προσανατολισμός προς τη συνεχή βελτίωση).

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

6. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

7. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

8. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

9. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

10. Ανάπτυξη ομαδικότητας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

11. Αύξηση του αριθμού προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζομένους.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6
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12. Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

13. Μείωση του αριθμού απουσιών των εργαζομένων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

14. Βελτίωση της απόδοσης των συνεργατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

15. Βελτίωση επικοινωνίας με τους πελάτες.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

16. Αύξηση ικανοποίησης πελατών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

17. Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

18. Αύξηση πωλήσεων.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

19. Αύξηση κερδών.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

20. Ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

21. Συνεισφορά του οργανισμού στην αναβάθμιση 
άλλες εκδηλώσεις.

της κοινωνίας με φιλανθρωπικές και

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

22. Συνεισφορά του οργανισμού στη διατήρηση των φυσικών πόρων και 
περιβάλλοντος (μείωση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση 
υλικών).

τη βελτίωση του 
ανακυ κλω μένω ν

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

23. Αύξηση γραφειοκρατίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

24. Περιορισμός δημιουργικότητας και καινοτομίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6

25. Μείωση ευελιξίας.

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ISO 9000:2000

Αξιολογήστε ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά εφαρμογής του νέου 
προτύπου ISO 9000:2000 στον οργανισμό σας.

0=Καθόλον, 1 =Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Ευκολία στην εφαρμογή

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2. Ευκολία στη χρήση

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης όπως ISO 14000

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

4. Σύνδεση του συστήματος διαχείρισης ποιότητα με τις διεργασίες

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

5. Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα οφέλη όλων των ενδιαφερομένων μερών

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

6. Συμβολή προς την ολική ποιότητα

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
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Η. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Αναφέρατε το βαθμό των παρακάτω για τον οργανισμό σας.

0=Καθόλον, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Σε ποιο βαθμό είσαστε γνώστες άλλων συστημάτων / μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας 
(π.χ. μοντέλο EFQM);

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2. Ενδιαφέρεται ο οργανισμός σας για την εφαρμογή μοντέλου για επιχειρηματική αριστεία;

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

3. Έχει προχωρήσει ο οργανισμός σας προς την εφαρμογή μοντέλου για επιχειρηματική 
αριστεία(π.χ. μοντέλο EFQM);

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία σας!
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Παράρτημα A

Ερωτηματολόγιο για Επιχειρηματική Αριστεία στην 

εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Βούρβαχης Ιωσήφ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Σημειώστε το βαθμό ισχύος/εφαρμογής των παρακάτω στον οργανισμό:

"Πριν το ISO": Το βαθμό εφαρμογής τους πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης 
του συστήματος διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας.
"Σήμερα ": Το βαθμό εφαρμογής τους σήμερα

>=> Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίσουμε τη διαφορά στην απόδοση πριν την 
πιστοποίηση με σήμερα.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

ΗΓΕΣΙΑ

1. Η ηγεσία (περιλαμβάνει την ανώτατη διεύθυνση και άλλα διευθυντικά στελέχη) αναπτύσσει 
την αποστολή, το όραμα, και τις αξίες του οργανισμού με επίκεντρο τη δημιουργία 
ισοζυγισμένης αξίας για τον πελάτη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (όσοι άμεσα ή έμμεσα μπορεί 
να έχουν ενδιαφέρον για τον οργανισμό: συνέταιροι, μέτοχοι, πελάτες, εργαζόμενοι, κοινωνία).
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

2. Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, τα προγράμματα 
δράσης και οι στόχοι του οργανισμού, να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από το 
προσωπικό.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 D
Β. Σήμερα: Ο D !□ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

3. Η ηγεσία διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και συστήματος 
διαχείρισης διεργασιών για υλοποίηση της στρατηγικής.
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

4. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επιλέγει αλλαγές/βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, βάζει 
προτεραιότητες, οργανώνει και συμμετέχει προσωπικά σε ενέργειες βελτίωσης.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

5. Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει (με πληροφόρηση, εκπαίδευση, παροχή πόρων, 
κατάλληλες οργανωτικές δομές) τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή του 
προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

6. Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις προσπάθειες του προσωπικού. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

7. Η ηγεσία έχει ανοικτή επικοινωνία με το προσωπικό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

8. Η ηγεσία έρχεται σε επαφή με πελάτες εξωτερικούς συνεργάτες, και αντιπροσώπους της κοινωνίας, 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους και συμμετέχει ενεργά σε κοινές ενέργειες 
βελτίωσης.
Α. Πριν το ISO: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D
Β. Σήμερα: Ο D 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΛ ΤΗΓΙΚΗ

9. Η πολιτική και στρατηγική του οργανισμού βασίζονται στην κατανόηση και πρόβλεψη των τωρινών 
και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5 D

10. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε πληροφορίες για τα τμήματα της αγοράς όπου 
δραστηριοποιείται ή/και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο οργανισμός.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

11. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα εσωτερικών δεικτών επίδοσης του 
οργανισμού.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

12. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με ανταγωνιστές. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

13. Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε συστηματική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του 
οργανισμού (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και νομικά ζητήματα).
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

14. Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την πολιτική και 
στρατηγική του οργανισμού.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

15. Για υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής αναπτύσσεται πλαίσιο διεργασιών, και 
προγράμματα δράσης και τοποθετούνται μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

16. Η πολιτική και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης αξιολογούνται και αναθεωρούνται 
συστηματικά.
Α. Πριν το ISO: Ο D 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Συνεργασίες

17. Εντοπισμός - εξωτερικά του οργανισμού - των βασικών συνεργατών (π.χ. βασικοί 
προμηθευτές, αντιπρόσωποι, διανομείς, υπεργολάβοι, κλπ) και των στρατηγικών ευκαιριών 
συνεργασίας που συμβαδίζουν με την πολιτική και στρατηγική του οργανισμού.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

18. Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους συνεργάτες.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

19. Πληρότητα του συστήματος αξιολόγησης των συνεργατών.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

20. Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D

21. Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες (αμφίδρομη πληροφόρηση, εκπαίδευση ή/και 
τεχνική υποστήριξη, γνωριμία με τα συστήματα και τις διαδικασίες των συνεργατών, 
προσωπική επαφή, κοινές εκδηλώσεις).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

22. Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

Οικονομικοί Πόροι

23. Κατανομή και χρήοη των οικονομικών πόρων με τρόπο που να υποστηρίζει τους στρατηγικούς 
στόχους.
Α. Πριν το ISO: ο α 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

24. Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης επενδύσεων.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

25. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Α. Πριν το ISO: Ο D 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D
Β. Σήμερα: Ο D 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

Κτίρια, εξοπλισμός και υλικά

26. Διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.
Α. Πριν το ISO: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. Π 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

27. Πληρότητα συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων/αναλωσίμων με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
χρήσης τους.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

28. Ενέργειες για έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στο προσωπικό και την κοινωνία από τη 
χρήση των υλικών, του εξοπλισμού και των κτιρίων.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

29. .Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και βελτιστοποίηση της 
χρήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

Τεχνολογία

30. Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού (αναγνώριση, αξιολόγηση,
αξιοποίηση εναλλακτικών και νέων τεχνολογιών και αντικατάσταση πεπαλαιωμένης τεχνολογίας). 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 □
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

31. Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμου και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

Πληροφορία και γνώση

32. .Συστηματική συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας και γνώσης που υποστηρίζουν την 
πολιτική και στρατηγική του οργανισμού 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

33. Πρόσβαση των εργαζομένων σε σχετική του αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3^Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

34. Πρόσβαση των εξωτερικών συνεργατών και άλλων ενδιαφερομένων μερών σε σχετική του 
αντικειμένου τους πληροφορία και γνώση.
Α. Πριν το ISO: OD 1D 2. □ 3. □ 4. □ 5D
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

35. Συστηματική καταγραφή στοιχείων απόδοσης των διεργασιών (χρόνοι παραγωγής/παράδοσης, 
ποσοστά λαθών/ελαττωματικών, καθυστερήσεις, κ.α.).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο D !□ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

36. Ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων απόδοσης στη λήψη αποφάσεων. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5D

37. Διαθεσιμότητα στοιχείων απόδοσης του οργανισμού στους εργαζομένους. 
Α. Πριν το ISO: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5D

38. Συστηματική συλλογή στοιχείων για ανάλυση και σύγκριση με ανταγωνιστές.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

39. Συστηματική συλλογή στοιχείων για ανάλυση και σύγκριση με οργανισμούς (σε άλλους 
κλάδους) που υπερέχουν σε κάποιο τομέα με σκοπό τη μάθηση και βελτίωση.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

40. Διασφάλιση της ακρίβειας, αξιοπιστίας και ασφάλειας, των δεδομένων. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ A YNAMIKO

41. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, ανάπτυξη) με τρόποπου να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

42. Εφαρμογή προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων σε ενέργειες βελτίωσης. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

43. Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από το προσωπικό. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D

44. Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

45. Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων.
Α. Πριν το ISO: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ !□ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

46. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης του προσωπικού (δικής τους 
αντίληψης).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο D !□ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

47. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση δεικτών που σχετίζονται με το προσωπικό 
(απουσίες, ατυχήματα, εναλλαγή κ.λ.π).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5 D

48. Εμπλοκή του προσωπικού και των αντιπροσώπων του στη διαμόρφωση και βελτίωση 
προγραμμάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

49. Ευθύνη του προσωπικού για λήψη αποφάσεων και δράση σε θέματα που αφορούν την 
καθημερινή του εργασία.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

50. Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ειδικότητα τους με στόχο την ικανοποίηση τωρινών και 
μελλοντικών αναγκών του οργανισμού.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

51. Εκπαίδευση των εργαζομένων στη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

52. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

53. Προσφορά διευκολύνσεων προς το προσωπικό που ικανοποιούν ή/και υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται από κανονισμούς και νομοθεσίες, με στόχο την ευημερία, 
ικανοποίηση, και ανάπτυξη του.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

54. Προώθηση κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των εργαζομένων. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

55. Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας, περιβάλλοντος 
καικοινωνικής υπευθυνότητας.
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5D

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαχείριση Διεργασιών - Γενικά

56. Καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των διεργασιών.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

57. Εφαρμογή προτύπων διαχείρισης συστημάτων (π.χ. συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, 
περιβάλλοντος, ασφάλειας πληροφοριών κλπ).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D

58. Τοποθέτηση στόχων απόδοσης για τις διεργασίες.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D

59. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών με κατάλληλους δείκτες.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. α 3. α 4. α 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

60. Ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια διεργασία (προσωπικού
εξωτερικών συνεργατών). 
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

61. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

62. Βαθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων εισερχόμενων υλικών/υπηρεσιών.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

63. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της ποιότητας των τελικών προίοντων/υπηρεσιών.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. α 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D

64. Εφαρμογή στατιστικού ελέγχου διαδικασιών (SPC).
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. α 3. D 4. D 5 D

65. Βαθμός προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης εξοπλισμού.
Α. Πριν το ISO: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. α 5 D
Β. Σήμερα: 0 D 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

66. Συστηματική ανάλυση και βελτίωση των διεργασιών.
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

67. Συμμετοχή του προσωπικού στη βελτίωση των διεργασιών.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο D 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

68. Συμμετοχή των εξωτερικών συνεργατών στη βελτίωση των διεργασιών. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

69. Εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή των διεργασιών στις οποίες εμπλέκεται. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με το Σχεδίασμά Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών

70. Προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των πελατών με 
έρευνες και άλλες κατάλληλες ενέργειες.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

71. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών.
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D

72. Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού στη φάση του σχεδιασμού του 
προϊόντος / υπηρεσίας.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

73. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές, διανομείς κ.λ,π) στη φάση του 
σχεδιασμού του προϊόντος / υπηρεσίας.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

74. Έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, συγκριτικά με τη μείωση στο κόστος, και την 
ικανοποίηση της παραγωγής κατά το σχεδίασμά του προϊόντος / υπηρεσίας.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2.D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

75. Σαφήνεια των προδιαγραφών και διαδικασιών παραγωγής του νέου προϊόντος/υπηρεσία. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D
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Ερωτηματολόγιο Έρευνας για ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάραπολύ

76. Πληρότητα ελέγχων και δοκιμών των νέων προϊόντων/υπηρεσιών πριν την παραγωγή και 
εισαγωγή τους στην αγορά.
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με την Ικανοποίηση του πελάτη

77. Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. 
Α. Πριν το ISO: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ !□ 2. □ 3. □ 4. □ 5 D

78. Συστηματική παρακολούθηση της σχετικής ικανοποίησης των πελατών σε σύγκριση με τους 
ανταγωνιστές.
Α. Πριν το ISO: OD 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: Ο □ 1 □ 2. □ 3. □ 4. □ 5 □

79. Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που συσχετίζονται με την ικανοποίηση των 
πελατών (π,χ.αριθμός.παραπόνων, επιστροφών, νέων πελατών κ.λ.π).
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. □ 3. □ 4. □ 5 □
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

80. Ανάλυση και αξιοποίηση των δεικτών μέτρησης ικανοποίησης των πελατών με σκοπό τη βελτίωση. 
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

81. Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

82. Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας προτάσεων/εισηγήσεων από τους πελάτες. 
Α. Πριν το ISO: OD 1 D 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D

83. Συστηματική αξιολόγηση και διαχείριση των προτάσεων και παραπόνων, για βελτίωση της 
ποιότητας..
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: O D ID 2. D 3. D 4. D 5 D

84. Προσφορά εξυπηρέτησης πριν, κατά και μετά την πώληση.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3. D 4. D 5D

85. Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην ικανοποίηση του πελάτη με σεμινάρια, εργαστήρια, 
παρουσιάσεις κλπ.
Α. Πριν το ISO: OD ID 2. D 3. D 4. D 5 D
Β. Σήμερα: OD ID 2. D 3.D 4. D 5D
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Παράρτημα Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. Φ.Ε.Κ. 332/Β/28.03.2001 Αριθμός Δ14/43309: 'Έγκριση Κανονισμού 

διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων"

2. Κοινοτική Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών
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Φ.Ε.Κ. Β' 332/28.3.2001 Αριθ. Δ14/43309

Φ.Ε.Κ. Β' 332/28.3.2001 Αριθ. Δ14/43309

Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 "Δημόσια 

έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ Α' 23).

2) Τις διατάξεις του νόμου 2503/97 (ΦΕΚ Α' 107), με τον οποίο συστάθηκαν οι 

Περιφέρειες του Κράτους.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137), που 

προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α' 38).

4) Τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Βούρβαχης Ιωσήφ 1



Φ.Ε.Κ. Β' 332/28.3.2001 Αριθ. Δ14/43309

Άρθρο Πρώτο 

Έγκριση Κανονισμού

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων, το

κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

1. Η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 για τον έλεγχο του τρόπου 

κατασκευής των έργων καθώς και της ποιότητας και καταλληλότητας, του τρόπου 

σύνθεσης, της επεξεργασίας και της χρήσης των υλικών κατασκευής των έργων 

ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.

2. Τα υλικά και τα έργα ελέγχονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα, τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και Πρότυπες Προδιαγραφές, 

τις συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες που τα διέπουν και στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν για κάποια υλικά ή έργα, με βάση τους εύλογους κανόνες της 

επιστήμης, τέχνης, υγιεινής και ασφάλειας προσώπων και πραγμάτων.

3. Ο έλεγχος και οι σχετικές δειγματοληψίες διενεργούνται στους τόπους κατασκευής 

των έργων, παραγωγής, σύνθεσης, διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών, 

καθώς και στα μέσα μεταφοράς τους, από επιτροπές που συγκροτούνται από 

υπαλλήλους του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των Περιφερειών του 

Κράτους, στις οποίες μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες ελέγχου ποιότητας υλικών και 

έργων.

4. Στις επιτροπές συμμετέχουν τρεις τεχνικοί υπάλληλοι της καθ' ύδην αρμόδιας 

υπηρεσίας του αντίστοιχου φορέα ελέγχου, κατηγορίας ΠΕ, με σχετική εμπειρία σε 

θέματα ελέγχου ποιότητας, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

5. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων υπάγονται:

5.1 Ο έλεγχος υλικών και έργων σε ολόκληρη τη χώρα.

5.2 Ο αποκλειστικός έλεγχος των έργων Εθνικού επιπέδου και των έργων 

των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.).
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6. Οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας των Περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητές τους 

μέσα στα όρια της χωρικής τους έκτασης.

7. Οι επιτροπές της παρ. 5 συγκροτούνται κάθε έτος με αποφάσεις του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι Επιτροπές της παρ. 6 από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της 

αντίστοιχης Περιφέρειας. Οι αποφάσεις εκδίδονται το Δεκέμβριο του 

προηγούμενου έτους. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να αντικατασταθούν πριν 

από τη λήξη της θητείας τους μόνο για σπουδαίο λόγο, ή μετά από αίτησή τους.

8. Τα μέλη των επιτροπών, από την έκδοση της απόφασης ορισμού τους, 

θεωρούνται ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), 

φέρουν κάθε σχετική ευθύνη και έχουν την εξουσία άσκησης κάθε ανακριτικής 

πράξης, υπό την έννοια των αρθ. 34 και 251 επ. του ΚΠΔ, σε σχέση με τις 

παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

9. Τα μέλη των επιτροπών, αφού συνεκτιμήσουν και τις τυχόν διατυπούμενες 

απόψεις των ελεγχομένων, συντάσσουν εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόφασης συγκρότησης επιτροπής, τα στοιχεία 

των μελών της, τα στοιχεία του ελεγχομένου, το αντικείμενο του ελέγχου, όσα 

διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν ή συνέβησαν κατά τον έλεγχο και τις τυχόν 

απόψεις των ελεγχθέντων. Στις εκθέσεις αυτές αναφέρονται τα στοιχεία που 

θεμελιώνουν την υπαιτιότητα για την τυχόν παράβαση και τα συμπεράσματα για 

την βαρύτητά της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση των 

πραγμάτων. Τυχόν διαφωνίες των μελών της επιτροπής καταχωρούνται ειδικά και 

αιτιολογημένα στην έκθεση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη. 

Η έκθεση, με ευθύνη της επιτροπής, καταχωρείται στο τηρούμενο από αυτήν 

σχετικό βιβλίο, όπου σημειώνονται ο αύξων αριθμός του ελέγχου - έκθεσης, ο 

χρόνος διενέργειας του ελέγχου, οι ελέγχοντες και οι ελεγχόμενοι, συνοπτικά οι 

παρατηρήσεις του ελέγχου και οι τυχόν εκθέσεις προσωρινών ενεργειών, τα 

στάδια διακίνησης των εγγράφων και της εξέλιξης της υπόθεσης μετά από τον 

έλεγχο. Αμέσως μετά, η έκθεση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας 

ελέγχου, ο οποίος μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών τη θεωρεί και την 

κοινοποιεί με απόδειξη στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία τυχόν 

αντιρρήσεις του. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις του ελεγχθέντος, οι επ' αυτών 

παρατηρήσεις της επιτροπής και κάθε σχετικό στοιχείο, διαβιβάζονται αμέσως στη
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Γεν. Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ή στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.

10. Η έκθεση ελέγχου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης αντιρρήσεων 

των ελεγχόμενων, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις αυτών και τις επί αυτών 

παρατηρήσεις της επιτροπής, διαβιβάζονται από την Υπηρεσία ελέγχου στον 

αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα για την άσκηση της κατά νόμο αρμοδιότητάς του.

11. Στην περίπτωση που η επιτροπή, από τις διαπιστούμενες παραβάσεις, κρίνει ότι 

πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να συλλέξει πληροφορίες και να συγκεντρώσει 

και διατηρήσει τις σχετικές αποδείξεις και ίχνη, όπως είναι ιδίως η προσωρινή 

δέσμευση ακατάλληλων υλικών και η κατάσχεση στα χέρια οποιωνδήποτε, 

εγγράφων και πραγμάτων, τότε θα συντάξει ειδική έκθεση, την οποία πρέπει να 

παραδώσει άμεσα και επιτόπια στον ελεγχόμενο. Για την ειδική αυτή έκθεση θα 

γίνει σχετική μνεία στην έκθεση ελέγχου.

12. Το αρμόδιο κατά τον ΚΠΔ (όπως άρθρα 176, 268) Δικαστικό Συμβούλιο ή ποινικό 

Δικαστήριο αποφασίζει και για την τύχη των παραπάνω ενεργειών (δεσμεύσεων, 

κατασχέσεων κ.τ.λ.) και γενικά για το κύρος των ανακριτικών πράξεων της 

επιτροπής.

13. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να αποδεχθούν και να εξασφαλίσουν στις 

επιτροπές ελέγχου την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στους χώρους 

κατασκευής των έργων, στους χώρους και μέσα παραγωγής, εμπορίας, 

μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης και ενσωμάτωσης των υλικών, σε κάθε 

σχετικό με τα παραπάνω τηρούμενο στοιχείο, καθώς και να παρέχουν τη 

ζητούμενη ενημέρωση κατά τον έλεγχο.

14. Η επιτροπή μπορεί κατά τη κρίση της να ζητήσει κατά τη διενέργεια των ελέγχων, 

τη συνδρομή των αρμοδίων κατά τόπο Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Αστυνομικών Αρχών.

15. Όσα διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο και γενικά κάθε στοιχείο, πληροφορία, 

γεγονός που περιέρχεται σε γνώση των μελών της επιτροπής ελέγχου και 

οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, θεωρούνται εμπιστευτικά 

και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τις
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αρμόδιες για σχετική ενέργεια δημόσιες αρχές και τους ελεγχόμενους. Η 

παράβαση αυτής της υποχρέωσης ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 252 Π.Κ.

16. Παραβάτες ή υπεύθυνοι της παράβασης, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 

1418/84, θεωρούνται όσοι συνέβαλαν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους, στη 

συντέλεση της παράβασης, εφόσον είχαν την υποχρέωση ή την κατά την κοινή 

αντίληψη ικανότητα και ανώνυμη, τη συνήθη για τις συναλλαγές επιμέλεια και 

σύνεση, να την αποφύγουν.

17. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει στις 

επιτροπές ελέγχου τα απαραίτητα μέσα και γραμματειακή υποστήριξη για την 

εκπλήρωση του έργου τους.

18. Οι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα.

19. Οι επιτροπές διενεργούν ελέγχους κατά υπηρεσιακό καθήκον, με στόχο να 

ελέγχεται όλη η σχετική με τις κατασκευές δραστηριότητα στην περιφέρειά τους και 

ενεργούν αυτεπάγγελτα, κατά την κρίση της επιτροπής και υποχρεωτικά, στις 

περιπτώσεις που έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις από οποιαδήποτε επιτροπή 

ελέγχου, του ίδιου ή άλλου φορέα ελέγχου και σε περιπτώσεις οποιοσδήποτε 

καταγγελίας ή πληροφορίας για παραβάσεις ή ενδεχόμενη παράβαση. Ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του φορέα ελέγχου ενημερώνει τις επιτροπές 

ελέγχου για τις τυχόν περιελθούσες στην υπηρεσία καταγγελίες και για τις 

περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις.

20. Οι επιτροπές ελέγχονται μόνο για παράβαση καθήκοντος ή υπέρβαση της 

εξουσίας τους ή παράβαση του νόμου. Σε περίπτωση συγκρότησης από υπηρεσίά 

ελέγχου περισσότερων από μία επιτροπών ελέγχου, οι επιτροπές μπορούν να 

συνεργάζονται ή να εναρμονίζουν τη δράση τους με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου τους.

21. Σε περίπτωση που συμπέσει έλεγχος μιας επιτροπής με αυτόν άλλης, της ίδιας ή 

διαφορετικής υπηρεσίας ελέγχου, ο ένας έλεγχος δεν παρακωλύει τον άλλον, 

όμως οι επιτροπές υποχρεούνται να μνημονεύσουν το γεγονός στην έκθεσή τους 

και οι εκθέσεις τους, θα συνεκτιμηθούν, ως ενιαία έκθεση, τόσο για την τυχόν 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου κτλ.) από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
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όσο και για την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση αυτή παράβαση 

διαπιστούμενη και από τις δύο επιτροπές θεωρείται μία και μόνη.

22. Οι επιτροπές μιας υπηρεσίας ελέγχου όταν προβαίνουν στους κατά την 

αρμοδιότητά τους ελέγχους εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας άλλης 

υπηρεσίας ελέγχου κατά την απόφαση αυτή, δεν υποχρεούνται σε προηγούμενη 

ενημέρωσή της, αλλά μπορούν κατά την κρίση τους να συνεργαστούν μαζί της. Σε 

κάθε περίπτωση όμως υποχρεούνται να την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα 

του ελέγχου, αμέσως μετά τη διενέργειά του. Τα έγγραφα αυτά καταχωρούνται στο 

τηρούμενο κατά τα παραπάνω βιβλίο ελέγχων, προς γνώση των επιτροπών της 

κάθε υπηρεσίας ελέγχου.

23. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε εφαρμογή του άρθ. 21 του Ν. 1418/84, δεν 

επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ενδεχόμενη διενέργεια ελέγχων 

άλλων υπηρεσιών ή φορέων, με βάση τις οικείες διατάξεις τους.

24. Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων σε έργα ή υλικά, με εγκεκριμένες μελέτες, 

προδιαγραφές ή κανονισμούς, ο έλεγχος διενεργείται στη βάση αυτών, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας 

ρύθμισης.

25. Όσον αφορά τον τρόπο άσκησης του ελέγχου σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος και στον καθορισμό της βαρύτητας για παραβάσεις των σχετικών 

διατάξεων έχουν εφαρμογή και όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ί" που 

ακολουθεί. Όμοια, ο έλεγχος χαλύβων γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό 

Τεχνολογίας Χαλύβων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα "II" που 

ακολουθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ί"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. - 97)

Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου των μονάδων 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΤΣ - 97 

(ΦΕΚ 315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ 479/Β/11.6.97).

Συγκεκριμένα από την επιτροπή ελέγχου καταγράφονται και διενεργούνται αντίστοιχα 

τα ακόλουθα στοιχεία και ενέργειες.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.1 Επωνυμία και Ταχ. Δ/νση της Επιχείρησης ή Εταιρείας

1.2 Διευθυντής μονάδας

1.3 Αριθμός μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της επιχείρησης ή Εταιρείας στο νομό

1.4 Ταχ. Διεύθυνση της ελεγχόμενης μονάδας

1.5 Αδεια λειτουργίας της ελεγχόμενης μονάδας

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (παρ. 12.1.1.3 ΚΤΣ - 

97)

2.1 Διπλωματούχος μηχανικός 

Ονοματεπώνυμο:

AM TEE:

2.2 Τεχνικός 

Ονοματεπώνυμο:
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Ειδικότητα/εμπειρία

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ

3.1 Ανάμιξη - Χειριστήριο

3.1.1 Καταγράφονται - οι ποσότητες των υλικών με τις οποίες τροφοδοτείται ο 

αναμικτήρας για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος (συνθέσεις),

- η έναρξη χρήσης των παραπάνω συνθέσεων.

Ζητείται να βεβαιωθεί από τον υπεύθυνο μηχανικό της μονάδας ή τον Διευθυντή και 

τον χειριστή ότι τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται στην παραγωγή.

3.1.2 Ελέγχεται η συμφωνία των δηλωθεισών συνθέσεων με τις διατάξεις του ΚΤΣ ως 

προς Τ, Ν/Τ, (παρ. 5.2.5 του ΚΤΣ - 97).

3.1.3 Ελέγχεται η ασφαλής λειτουργία του αναμικτήρα.

3.1.4 Στην περίπτωση ξηρής φόρτωσης εξετάζεται επιπλέον αν έχει γίνει έλεγχος 

ομοιομορφίας του παραγόμενου σκυροδέματος για κάθε "αυτοκίνητο - αναμικτήρα" 

που χρησιμοποιεί η μονάδα (παρ. 6.4 του ΚΤΣ - 97).

3.2 Εγκαταστάσεις ζυγίσεως

Ελέγχεται η καταλληλότητα ή μη των ζυγιστηρίων αδρανών - τσιμέντου και των 

διατάξεων μετρήσεως νερού και προσθέτων (παρ. 1.2.2α Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 

346) εκτιμώντας την:

- Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με πρότυπα βάρη ή παραστατικά διακρίβωσης 

ζυγών από επίσημο φορέα - Διορθωτικές κινήσεις.

- Τήρηση στοιχείων από ελέγχους με μη διακριβωμένα βάρη ή παραστατικά 

από μη επίσημο φορέα - Διορθωτικές κινήσεις.

- Έλλειψη ελέγχων ζυγιστηρίων.
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3.3 Αποθήκευση αδρανών - τσιμέντου (παρ. 4.3.4.1 του ΚΤΣ - 97 και παρ. 1.2.2α 

Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346)

Ελέγχεται η ύπαρξη ή μη, για τα:

- Αδρανή: χωριστών διαμερισμάτων για κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κλάσματα.

- Τσιμέντο: χωριστών σιλό κατά τύπο - κατηγορία.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η μονάδα παράγει σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι και 

C16/20, η αποθήκευση των αδρανών μπορεί να γίνεται σε δύο μόνο χωριστά 

διαμερίσματα.

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Ελέγχεται η ύπαρξη θεωρημένων "Ημερολογίων - Μητρώων" για το σκυρόδεμα 

και τις πρώτες ύλες παρασκευής σκυροδέματος.

4.2 Ελέγχεται η ύπαρξη Μελετών συνθέσεως (παρ. 5.2 του ΚΤΣ - 97) ως 

ακολούθως:

- Γίνεται έλεγχος του αρχείου της μονάδας για να διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωρηθεί 

μελέτες συνθέσεως για κάθε κατηγορία παραγόμενου σκυροδέματος.

- Οι παραπάνω μελέτες συνθέσεως μπορεί να έχουν γίνει από την ίδια τη μονάδα 

(δοκιμαστικά αναμίγματα, αντοχές δοκιμίων, όλα καταγεγραμμένα) ή από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο.

- Καταγράφονται όλες οι μελέτες συνθέσεως (ενδιαφέρουν οι αναλογίες υλικών).

- Καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης χρήσης και του διαστήματος χρήσης κάθε 

σύνθεσης.

4.3 Ζητείται από τον υπεύθυνο της μονάδας να βεβαιώσει ότι τα στοιχεία που 

συλλέγονται σχετικά με τις μελέτες συνθέσεως είναι αληθή και ακριβή.
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4.4 Εξετάζεται αν ελέγχονται από τη μονάδα οι πρώτες ύλες και αν τηρούνται 

στοιχεία στο θεωρημένο "Ημερολόγιο - Μητρώο" της μονάδας (παρ. 3.4.1α Σχεδίου 

Προτύπου ΕΛΟΤ 346, παρ. 12.1.1.8 και 12.1.1.4 του ΚΤΣ- 97).

4.4.1 Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας I.

Πίνακας I

Υλικό ΝΑΙ ΟΧΙ Συχνότητα Καταλληλότητα

Ελέγχων υλικού

Αδρανή/

Κοκκομετρικές αναλύσεις 

Αδρανή/

Λοιποί Ελεγχοι 

(ισοδύναμο άμμου, 

αντ. μητρ. Πετρώματος., 

οργανικές προσμίξεις)

Τσιμέντο

Νερό

Πρόσθετα

Παρατήρηση 1 - Στον Πίνακα I δεν αναγράφονται οι έλεγχοι που υπάρχουν στο 

αρχείο της μονάδας και προέρχονται από τους προμηθευτές πρώτων υλών.

Παρατήρηση 2 - Οι έλεγχοι: αντοχή μητρικού πετρώματος, οργανικών προσμίξεων, 

ισοδυνάμου άμμου, μπορούν να παραλείπονται όταν η μονάδα διαθέτει τα σχετικά 

πιστοποιητικά από τον προμηθευτή αδρανών.

4.5 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων αντοχών σύμφωνα με ΚΤΣ ανά σύνθεση 

παραγόμενου σκυροδέματος (παρ. 12.1.1.7 και 12.1.1.18 του ΚΤΣ-97).

- Ελέγχεται αν αναγράφονται στο θεωρημένο "Ημερολόγιο - Μητρώο" οι αντοχές σε 

θλίψη των δοκιμίων ηλικίας 28 ημερών (οπωσδήποτε ένα δοκίμιο για κάθε κατηγορία 

σκυροδέματος και ημέρα παραγωγής) και η τυπική απόκλιση ς60 για κάθε κατηγορία.
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- Ελέγχεται αν σχεδιάζονται τα Χκιν.3 και Χκιν.36.

4.6 Ανά σύνθεση παραγόμενου σκυροδέματος ελέγχεται: 

α) η ικανοποίηση του κριτηρίου

Χ60 > fck + 1,64ς

με 5 την πραγματική τυπική απόκλιση όταν ς > 3,0 ΜΡα ή ς=3 όταν ς 

πραγματικό < 3,0 ΜΡα 

β) ότι ς πραγματικό > 1,5 ΜΡα

4.7 Ελέγχεται η τήρηση στοιχείων εργασιμότητας, θερμοκρασιών περιβάλλοντος και 

σκυροδέματος στο θεωρημένο "Ημερολόγιο - Μητρώο".

4.8 Έλεγχος εργαστηριακής υποστήριξης της μονάδας.

4.8.1 Όταν η μονάδα διαθέτει δικό της εργαστήριο γίνεται έλεγχος της επάρκειας και 

της καταλληλότητας του εξοπλισμού ο οποίος κατ' ελάχιστον πρέπει να αποτελείται 

από τα προβλεπόμενα:

- Κόσκινα

- Φούρνο

- Ζυγούς

- Μήτρες σκυροδέματος, ράβδο συμπύκνωσης

- Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων

- Πρέσα διακριβωμένη

- Διάταξη μέτρησης εργάσιμου

Βούρβαχης Ιωσήφ 11



Φ.Ε.Κ. Β' 332/28.3.2001 Αρνθ. Δ14/43309

- Θερμόμετρα για τη μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και 

θερμοκρασίας σκυροδέματος.

4.8.2 Όταν η μονάδα δεν διαθέτει δικό της εργαστήριο πρέπει να αποδεικνύεται η 

συνεργασία της με αναγνωρισμένο εργαστήριο το οποίο διενεργεί για λογαριασμό 

της τους απαραίτητους ελέγχους. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχουν στη 

μονάδα μήτρες για τη λήψη δοκιμίων, διάταξη συντήρησης δοκιμίων μέχρι την 

αποστολή τους στο εργαστήριο, τουλάχιστον ισοδύναμη από άποψη υγρασίας - 

θερμοκρασίας με θάλαμο συντήρησης δοκιμίων, διάταξη μέτρησης εργάσιμου, 

θερμόμετρα για τη μέτρηση θερμοκρασίας σκυροδέματος και θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος, βοηθητικό εξοπλισμό για τις παραπάνω μετρήσεις.

4.8.3 Γίνεται έλεγχος είτε σε θάλαμο συντήρησης δοκιμίων της μονάδας είτε στο 

θάλαμο συντήρησης δοκιμίων του συνεργαζόμενου αναγνωρισμένου εργαστηρίου 

για να βεβαιωθεί η ύπαρξη του ελάχιστου αριθμού δοκιμίων που απαιτούνται ανά 

κατηγορία και ημέρα παραγωγής για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας της 

μονάδας.

Γίνεται επίσης έλεγχος των βιβλίων δειγματοληψιών και δοκιμών του εργαστηρίου

της μονάδας ή του συνεργαζόμενου εργαστηρίου.

5. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

5.1 Γίνεται έλεγχος συμφωνίας του Δελτίου Αποστολής με ΚΤΣ, ως προς τα στοιχεία 

που υποχρεωτικά κατ' αυτόν πρέπει να αναγράφονται

5.2 Γίνεται έλεγχος συμφωνίας αναγραφόμενης ποσότητας σε τόνους με την 

αναγραφόμενη ποσότητα σε πι3 με βάση τις δηλωθείσες χρησιμοποιούμενες 

συνθέσεις.

5.3 Όταν είναι δυνατόν γίνεται έλεγχος της ποσότητας που αναγράφεται στο δελτίο 

αποστολής, με ζύγιση της βαρέλας πριν και μετά την εκφόρτωση, λαμβανομένου 

υπόψη του νερού έκπλυσης.
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6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η επιβεβαίωση παραγωγής γίνεται με βάση τις δηλωθείσες συνθέσεις, τη χρονική 

διάρκεια χρήσης συνθέσεων και τα παραστατικά αγοράς πρώτων υλών και 

πωλήσεως προϊόντων ως ακολούθως:

6.1 Συλλέγονται τα τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (τσιμέντου και αδρανών) που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή σκυροδέματος για χρονικό διάστημα ενός 

έτους ή χρονικό διάστημα που να ισοδυναμεί με κατανάλωση τσιμέντου 

τουλάχιστον 7.500 τόνων. Εκ των δύο επιλέγεται το μικρότερο χρονικό διάστημα.

6.2 Ανά δηλωθείσα σύνθεση (παρ. 4.2 της παρούσας) καταγράφονται το χρονικό 

διάστημα χρήσης της κάθε σύνθεσης και οι ποσότητες προϊόντος που πωλήθηκαν 

από τη συγκεκριμένη σύνθεση στο διάστημα χρήσης της.

6.3 Συγκρίνονται οι υπολογισθείσες ποσότητες πρώτων υλών της παρ. 6.2 που 

καταναλώθηκαν με τις ποσότητες πρώτων υλών που αγοράστηκαν την ίδια 

χρονική περίοδο της παρ. 6.1. Επιτρέπεται απόκλιση +_3% για τα αδρανή και 

+_2% για το τσιμέντο.

6.4 Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρ.6 της 

παρούσας, η έκθεση της Επιτροπής ελέγχου κοινοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ της 

ελεγχόμενης επιχείρησης.

7. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Η βαρύτητα παραβάσεων όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου της

παρούσας ορίζεται στον Πίνακα II σαν ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό πρόστιμο.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ II
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Μ"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στο Παράρτημα αυτό καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του ελέγχου χαλύβων οπλισμού 

σκυροδέματος στις αποθήκες των παραγωγών, των εισαγωγέων, των κάθε είδους 

προμηθευτών, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων διάθεσης και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Τ.Χ. (ΦΕΚ 

381/Β/24.3.2000), καθώς και στα εργοτάξια δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Ο έλεγχος αφορά μόνο τις κατηγορίες χάλυβα που προβλέπονται στον Κ.Τ.Χ. και 

συγκεκριμένα τις κατηγορίες S220, S400, S500, S400s και S500s.

Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων του ΚΤΧ, καταγράφονται τα 

αντίστοιχα στοιχεία και παίρνονται δείγματα, τα οποία παραδίδονται από τους 

ελέγχοντες στο ΚΕΔΕ ή στο πλησιέστερο Εργαστήριο της αντίστοιχης Περιφέρειας 

για έλεγχο.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι τα δείγματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΤΧ, 

τότε η δαπάνη βαρύνει την Υπηρεσία.

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

A 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κατά νόμο εκπρόσωπος:

Αδεια λειτουργίας:

Α.Φ.Μ.:

A 2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

A 2.1 Στελέχωση (παρ. 6.1 Κ.Τ.Χ.)
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Υπεύθυνος τεχνικός 

Ονοματεπώνυμο:

Εμπειρία:

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση:

A 3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (παρ. 6.2 Κ.Τ.Χ.)

A 3.1 Ταξινόμηση Χαλύβων

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες οπλισμού 

σκυροδέματος είναι ταξινομημένοι ανά:

- Κατηγορία

- Προέλευση (χώρα και μονάδα παραγωγής)

- Διάμετρο

- Ημερομηνία παραλαβής

- Μήκος (για ράβδους) ή Βάρος (για ρόλους)

Παρατήρηση: Η ταξινόμηση πρέπει να διευκολύνει την επιτόπια επαλήθευση της 

ταυτότητας του προϊόντος, ως εκ τούτου, η πινακίδα που θα φέρει κάθε δέσμη 

ράβδων ή κάθε ρόλος θα είναι σταθερά συνδεδεμένη σε εμφανές σημείο.

A 3.2 Συνθήκες Αποθήκευσης

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους οι χάλυβες προστατεύονται από διάβρωση, 

μηχανικές φθορές ή πληγές, λάσπες, χώματα, λάδια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 

ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού.
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Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην έρχονται 

σε επαφή με το έδαφος.

Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη 

διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για 

αποθήκευση σε κλειστούς χώρους.

Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη.

A 4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Βεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε ποσότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 

συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

Α4.1 Πιστοποιητικό ποιότητας ή πιστοποιητικό ελέγχου, ανάλογα με την προέλευση 

των χαλύβων.

Α4.1.1 Οι εγχωρίως παραγόμενοι χάλυβες συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης (ποιότητας) που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (παρ. 5.2 του Κ.Τ.Χ.).

Α4.1.2 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε χώρες της Ε.Ε. και της ΕΖΕΣ συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ποιότητας) είτε του ΕΛΟΤ, είτε άλλου οργανισμού 

πιστοποίησης αναγνωρισμένου από Δημόσια Αρχή της χώρας παραγωγής (παρ. 5.3 

του Κ.Τ.Χ.).

Α4.1.3 Οι παραγόμενοι χάλυβες σε τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ελέγχου που εκδίδει ο ΕΛΟΤ (παρ. 5.4 του Κ.Τ.Χ.).

Α4.2 Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής (MILL TEST CERTIFICATE)

Το πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής εκδίδεται από τον παραγωγό και 

περιλαμβάνει:

- Το εργοστάσιο παραγωγής
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- Τον αριθμό χύτευσης

- Την ημερομηνία παραγωγής

- Την κατηγορία ποιότητας

- Τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή ελέγχου (βλέπε παρ.

4.1)

- Μηχανικές και χημικές ιδιότητες της χύτευσης 

Α4.3 Πινακίδα (παρ. 6.5 του Κ.Τ.Χ.)

Κάθε δέσμη ράβδων και κάθε ρόλος φέρει πινακίδα, η οποία είναι σταθερά 

συνδεδεμένη σε εμφανές σημείο ώστε να διευκολύνεται η επιτόπια επαλήθευση της 

ταυτότητας του προϊόντος. Στην πινακίδα περιέχονται κατ' ελάχιστο οι εξής 

πληροφορίες:

- Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

- Η κατηγορία των χαλύβων

- Ο μήνας και το έτος παραγωγής

- Ο αριθμός χύτευσης

- Η περιγραφή της μορφής του προϊόντος και η ονομαστική διάμετρος

- Η σήμανση

Α4.4 Παραστατικά που αφορούν παραγγελθείσες ποσότητες Χαλύβων

Για οποιοσδήποτε ποσότητα χαλύβων που έχει παραγγελθεί πέραν των 

αναφερομένων στις παρ. Α4.1, Α4.2 και Α4.3 συνοδευτικών εγγράφων, είναι 

απαραίτητα και τα εξής:
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Α4.4.1 Δελτίο Παραγγελίας

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- Την περιγραφή της μορφής (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.)

- Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

- Την προέλευση εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη 

Α4.4.2 Δελτίο Αποστολής

Α4.4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

- Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

- Την κατηγορία του χάλυβα

- Τη σήμανση του προϊόντος

- Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

- Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού
Ελέγχου

Παρατήρηση: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να 

εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής.

Α4.5 Διασταύρωση

Α4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας 

και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση προέλευσης 

απορρίπτονται
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Παρατήρηση 1: Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και μονάδα 

παραγωγής) τωνχαλύβων πρέπει να είναι μοναδική.

Παρατήρηση 2: Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων με 

νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια 

της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων με λεία 

επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4 Κ.Τ.Χ.).

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην παρ.

2.5 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ.

Α4.5.2 Ελέγχεται αν η σήμανση που φέρουν οι χάλυβες συμφωνεί με τα στοιχεία της 

πινακίδας.

Α4.5.3 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων. 

Α5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβρωσης, απολεπίσεις, 

αλλοιώσεις, αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές.

Α6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από τη 

σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται ως 

ακολούθως:

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία 

δείγματα μήκους 1,5 πι το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε στο καθένα να 

περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας, της χώρας και της 

μονάδας παραγωγής (παρ. 2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα αριθμούνται, 

σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο τους και 

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο σημειώνονται τα 

στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός χύτευσης της παρτίδας.

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ.
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Η παρτίδα που δειγματίστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης 

μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τους μη διαμορφωμένους χάλυβες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων διαμόρφωσης και πρόκειται είτε να διατεθούν στην αγορά ως έχουν 

(εφόσον η επιχείρηση διαμόρφωσης λειτουργεί και ως επιχείρηση διάθεσης) είτε να 

προωθηθούν για διαμόρφωση και κατεργασία, ο έλεγχος γίνεται όπως περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο Α του παρόντος.

Για το διαμορφωμένο προϊόν ο έλεγχος γίνεται στους χώρους διαμόρφωσης και 

κατεργασίας ως ακολούθως.

Β 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία και Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κατά νόμο εκπρόσωπος:

Αδεια λειτουργίας:

Α.Φ.Μ.:

Β2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Β2.1 Στελέχωση (παρ. 7.2 Κ.Τ.Χ.)

Υπεύθυνος τεχνικός 

Ονοματεπώνυμο:

Τίτλος σπουδών:

Σχέση εργασίας με την επιχείρηση:
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Β2.2 Εξοπλισμός

Ελέγχεται η επάρκεια και η καταλληλότητα του εξοπλισμού που διαθέτει η επιχείρηση

για τις κύριες εργασίες διαμόρφωσης και κατεργασίας χαλύβων όπως κοπή, κάμψη

και συγκόλληση.

Κοπή - Ελέγχεται η ύπαρξη μηχανικών μέσων όπως ψαλίδι, δίσκος κτλ.

Κάμψη - Ελέγχεται ότι υπάρχουν τα τύμπανα των παρακάτω διαμέτρων (παρ. 7.4 

του Κ.Τ.Χ.) 32πιπι, 40πιπι, 48πιπι, 56πιπι, 72πιπι, 140mm, 154ιππι, 175πιπι, 

196πιπι, 224πιπι.

Συγκόλληση - Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται χειρωνακτική 

ηλεκτροσυγκόλληση, ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κατάλληλα επενδεδυμένα 

ηλεκτρόδια είτε με βασική επένδυση είτε με όξινη επένδυση ρουτιλίου στις 

διαμέτρους: 2πιπι, 2,5πιπι, 3,25πιπι και 4 ή 5 ηιπι (παρ. 3.5.2.2. του Κ.Τ.Χ.). Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται ημιαυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση τόξου (MAG) 

ελέγχεται ότι υπάρχουν τα κοίλα ηλεκτρόδια (συνεχές ηλεκτρόδιο) καθώς και η 

διάταξη παραγωγής προστατευτικής ατμόσφαιρας C02-A.

Παρατήρηση: Απαγορεύεται η χρήση φλόγας ή οξυγονοκόλλησης σε οποιαδήποτε 

εργασία κατεργασίας και διαμόρφωσης χαλύβων.

Β3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ελέγχεται αν κατά την αποθήκευσή τους, οι χάλυβες προστατεύονται από διάβρωση, 

μηχανικές φθορές ή πληγές, λάσπες, χώματα, λάδια κλπ. Συγκεκριμένα:

Ελέγχεται αν το δάπεδο των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 

ώστε να μην ευνοείται η συσσώρευση λάσπης και νερού.

Ελέγχεται αν οι χάλυβες είναι τοποθετημένοι σε υποστηρίγματα για να μην έρχονται 

σε επαφή με το έδαφος.
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Ελέγχεται ο χρόνος αποθήκευσης. Αν ο χάλυβας παρουσιάζει εμφανή ίχνη 

διάβρωσης (βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές), γίνεται σύσταση για 

αποθήκευση σε κλειστούς χώρους.

Η σύσταση καταγράφεται και η τήρησή της ελέγχεται στην επόμενη επίσκεψη.

Β4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Β4.1 Δελτίο Παραγγελίας

Το δελτίο παραγγελίας χαλύβων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις εξής πληροφορίες:

- Την περιγραφή της μορφής (ευθύγραμμοι ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα κτλ.)

- Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

- Την προέλευση, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη 

Β4.2 Δελτίο Αποστολής

Β4.3 Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης

Το τεχνικό δελτίο παράδοσης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό του σχετικού δελτίου παραγγελίας

- Τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής

- Την κατηγορία του χάλυβα

- Τη σήμανση του προϊόντος

- Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

- Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού

Ελέγχου
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- Τις όποιες εργασίες διαμόρφωσης έγινα από την επιχείρηση

Παρατήρηση 1: Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης μπορούν να 

εμπεριέχονται στο Δελτίο Αποστολής.

Β4.4 Το Πιστοποιητικό Ποιότητας ή Πιστοποιητικό Ελέγχου της πρώτης ύλης από την 

οποία προέρχεται το διαμορφωμένο προϊόν (κλωβοί, αναδιπλούμενα πλέγματα).

Β4.5 Διασταύρωση

Β4.5.1 Ελέγχεται αν οι χάλυβες φέρουν σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας 

και της προέλευσής τους. Χάλυβες οι οποίοι δεν φέρουν σήμανση προέλευσης 

απορρίπτονται.

Παρατήρηση 1: Η σήμανση για την αναγνώριση της προέλευσης (χώρα και μονάδα 

παραγωγής) των χαλύβων πρέπει να είναι μοναδική.

Παρατήρηση 2: Η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των χαλύβων με 

νευρώσεις γίνεται με το διαφορετικό τρόπο διάταξης των νευρώσεων στην 

επιφάνεια της ράβδου ενώ η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας των 

χαλύβων με λεία επιφάνεια γίνεται με τη χρήση χρώματος (παρ. 2.4 Κ.Τ.Χ.).

Παρατήρηση 3: Στοιχεία σχετικά με τη σήμανση των χαλύβων δίνονται στην παρ. 2.5 

και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κ.Τ.Χ.

Β4.5.2 Ελέγχεται αν ταυτίζονται οι κοινές πληροφορίες των συνοδευτικών εγγράφων.

Β5 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχεται ότι οι χάλυβες δεν εμφανίζουν προϊόντα διάβρωσης, απολεπίσεις,

αλλοιώσεις, αθέλητες παραμορφώσεις και πληγές ή βλάβες που οφείλονται στις

εργασίες διαμόρφωσης ή κατεργασίας.
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B6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η έκταση της δειγματοληψίας (πλήθος ελεγχόμενων παρτίδων) εξαρτάται από τη 

σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Η δειγματοληψία γίνεται ως 

ακολούθως:

Από τρεις διαφορετικές ράβδους κάθε ελεγχόμενης παρτίδας λαμβάνονται τρία 

δείγματα μήκους 1,5m το καθένα. Τα δείγματα επιλέγονται έτσι ώστε στο καθένα να 

περιέχεται η σήμανση για την αναγνώριση της κατηγορίας, της χώρας και της 

μονάδας παραγωγής (παρ. 2.4 και 2.5 του Κ.Τ.Χ.). Τα δείγματα αριθμούνται, 

σφραγίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο τους και 

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο σημειώνονται τα 

στοιχεία της επιχείρησης, η προέλευση και ο αριθμός χύτευσης της παρτίδας.

Τα δείγματα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κ.Τ.Χ.

Η παρτίδα που δειγματίστηκε παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης 

μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ειδικά στην περίπτωση δειγματοληψίας χαλύβων σε μορφή πλέγματος (κλωβοί, 

αναδιπλούμενα πλέγματα), το δείγμα συνιστά τμήμα του πλέγματος διαστάσεων 

0,5m χ 1,0m.

Παρατήρηση: Τα αναφερόμενα στις παρ. Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6 ισχύουν και για τους 

οποιοσδήποτε μορφής πλήρως ή μερικώς διαμορφωμένους οπλισμούς που 

παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Γ. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Για τον έλεγχο στα Εργοτάξια των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β με την εξής τροποποίηση που αφορά την παράγραφο 

Β1.

Γ1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου
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Φορέας

Ανάδοχος

Επιβλέπων

Εκπρόσωπος κατασκευαστή

Στοιχεία επιχείρησης προμήθειας χαλύβων

(Επωνυμία, Ταχ. Διεύθυνση)

Άρθρο Δεύτερο 

Έναρξη Ισχύος

1. Ο παρών ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

από τη θέση του σε ισχύ καταργείται κάθε άλλη προϋφιστάμενη σχετική διάταξη. 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις, σε όποιο στάδιο εάν ευρίσκονται συνεχίζουν να 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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Κοινοτική Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα 
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Κοινοτική Οδηγία 89/106

Η Οδπνία νια τα Κατασκευαστικά Προϊόντα 89/106/ΕΟΚ.

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 

κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 040 της 11/02/1989 σ. 0012- 0026 
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 17 σ. 0185 
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 17 σ. 0185

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον 

αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το 

άρθρο 100 Λ,

Την πρόταση της Επιτροπής(Ι),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3)

Εκτιμώντας:

ότι είναι καθήκον των κρατών μελών να βεβαιώνονται ότι, στο έδαφος τους, τα κτίρια 

και τα έργα πολιτικού μηχανικού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο ώστε 

να μη διακυβεύεται η ασφάλεια των προσώπων, των οικόσιτων ζώων και των 

αγαθών, τηρουμένων ταυτόχρονα και άλλων βασικών απαιτήσεων προς την 

κατεύθυνση μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής
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ότι στα κράτη μέλη ισχύουν διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν απαιτήσεις που 

αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των κτιρίων, αλλά και την υγεία, τη διάρκεια ζωής 

των έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 

και οικονομικές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού 

συμφέροντος

ότι οι απαιτήσεις αυτές, που συχνά αποτελούν αντικείμενο εθνικών νομοθετικών, 

κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, έχουν άμεση επίδραση στη φύση των 

χρησιμοποιούμενων προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και 

αντικατοπτρίζονται σε εθνικά πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και σε άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές και διατάξεις που, λόγω της ανομοιομορφίας τους, παρεμποδίζουν τις 

συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας

ότι η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς, που εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 1985, προβλέπει, στην παράγραφο 71, ότι, στα 

πλαίσια της γενικής πολιτικής, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς στους 

οποίους περιλαμβάνεται και ο τομέας των δομικών κατασκευών 

ότι η εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στον τομέα των δομικών κατασκευών, στο 

μέτρο που τα εμπόδια αυτά δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν με την αμοιβαία 

αναγνώριση της ισοτιμίας μεταξύ κρατών μελών, πρέπει να συμφωνεί με τη νέα 

προσέγγιση που προβλέπεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985Λ(4), 

και που συνεπάγεται τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για την ασφάλεια καθώς 

και άλλων προς την κατεύθυνση μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής, χωρίς να 

υποβιβάζονται τα υπάρχοντα και αιτιολογημένα επίπεδα προστασίας στα κράτη μέλη 

ότι οι βασικές απαιτήσεις συνιστούν ταυτόχρονα γενικά και ειδικά κριτήρια στα 

οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα ατομικά έργα και ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει 

να εκλαμβάνονται ως συνεπαγόμενες την υποχρέωση ότι τα εν λόγω έργα 

ανταποκρίνονται, σε κατάλληλο βαθμό αξιοπιστίας, προς μία, περισσότερες ή όλες 

τις απαιτήσεις αυτές, αν και εφόσον αυτό προβλέπεται από ρυθμίσεις 

ότι, ως βάση για τα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την κατάρτιση ή τη χορήγηση της ευρωπαϊκής 

τεχνικής έγκρισης, θα συνταχθούν ερμηνευτικά έγγραφα για να δώσουν 

συγκεκριμένη μορφή στις βασικές απαιτήσεις σε τεχνικό επίπεδο 

ότι οι βασικές αυτές απαιτήσεις παρέχουν τη βάση για την κατάρτιση 

εναρμονισμένων προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα του τομέα των 

δομικών κατασκευών
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ότι, για να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την ενιαία εσωτερική 

αγορά, για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην αγορά αυτή, όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων κατασκευαστών, για να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός 

διαφάνειας της αγοράς και για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός 

εναρμονισμένου συστήματος γενικών κανόνων στον τομέα των δομικών 

κατασκευών, πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα στη μεγαλύτερη δυνατή 

έκταση και όσο το δυνατό γρηγορότερα

ότι τα πρότυπα αυτά καταρτίζονται από ιδιωτικούς οργανισμούς και πρέπει να 

συνεχίζουν να μην αποτελούν υποχρεωτικά κείμενα

ότι, προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) αναγνωρίζονται αρμόδιες για 

την έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις για τη 

συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισμών 

αυτών, που υπογράφηκαν στις 13 Νοεμβρίου 1984

ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένα εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο 

είναι μια τεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή εναρμονισμένο έγγραφο) το 

οποίο εκδίδεται από έναν ή από τους δύο αυτούς οργανισμούς, κατόπιν εντολής της 

επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΈΟΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μια διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

ότι ο ειδικός χαρακτήρας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών απαιτεί 

ακριβή διατύπωση των εναρμονισμένων αυτών προτύπων

ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να καταρτιστούν ερμηνευτικά έγγραφα που θα 

δημιουργούν δεσμούς μεταξύ των εντολών για πρότυπα και των βασικών απαιτήσεων 

ότι στα εναρμονισμένα πρότυπα, εκφραζόμενα όσο το δυνατό περισσότερο ως 

τεχνικές επιδόσεις των προϊόντων, λαμβάνονται υπόψη τα ερμηνευτικά αυτά έγγραφα 

τα οποία καταρτίζονται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη

ότι τα επίπεδα τεχνικών επιδόσεων και οι απαιτήσεις που τα προϊόντα αυτά πρέπει να 

πληρούν μελλοντικά στα κράτη μέλη, κατατάσσονται σε κατηγορίες στα ερμηνευτικά 

έγγραφα και στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα βασικών απαιτήσεων για ορισμένα έργα καθώς και οι 

διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη

ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατατάξεις οι οποίες να 

επιτρέπουν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά προϊόντα του τομέα των
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δομικών κατασκευών, που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και που παράγονται και 

χρησιμοποιούνται νόμιμα σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές τις βασισμένες στις 

τοπικές, κλιματολογικές και άλλες συνθήκες

ότι ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα 

εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη 

τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο

ότι, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα παρουσιάζουν περιορισμένη σημασία σε σχέση 

με τις βασικές απαιτήσεις και παρεκκλίνουν από τις υπάρχουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, η καταλληλότητά τους προς χρήση μπορεί να βεβαιώνεται με 

προσφυγή σε αναγνωρισμένο οργανισμό

ότι τα προϊόντα που με τον τρόπο αυτό θεωρούνται κατάλληλα αναγνωρίζονται 

εύκολα από το σήμα ΕΚ

ότι πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η ελεύθερη χρήση τους για 

το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την Κοινότητα

ότι, στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν είναι δυνατό να καταρτιστούν ή να

προβλεφθούν ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή προϊόντων

που αποκλίνουν αισθητά από ένα πρότυπο, η καταλληλότητα των προϊόντων αυτών

για χρήση μπορεί να αποδειχθεί προσφεύγοντας σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις

που χορηγούνται με βάση τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές

ότι οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση ευρωπαϊκών τεχνικών

εγκρίσεων θα εκδοθούν επί τη βάσει των ερμηνευτικών εγγράφων

ότι, όταν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,

οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες μη εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές

μπορούν να αναγνωρίζονται ως προδιαγραφές που παρέχουν κατάλληλη βάση για να

τεκμαίρεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις

ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η πιστότητα των προϊόντων με τα εναρμονισμένα 

πρότυπα και τις μη εναρμονισμένες τεχνικές εγκρίσεις που έχουν αναγνωριστεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής από τους 

κατασκευαστές, και διαδικασιών επίβλεψης, αξιολόγησης δια δοκιμών και 

πιστοποίησης από ανεξάρτητα τρίτα μέρη που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ή από 

τον ίδιο τον κατασκευαστή

ότι πρέπει να καθοριστεί ειδική διαδικασία σαν προσωρινό μέτρο για τα προϊόντα για 

το οποία δεν υπάρχουν ακόμη πρότυπα ή τεχνικές εγκρίσεις αναγνωρισμένα σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα
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ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να διευκολύνει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων 

των δοκιμών που εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις τεχνικές 

απαιτήσεις του κράτους προορισμού

ότι θα πρέπει να συσταθεί Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων, απαρτιζόμενη από 

εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη, για να επικουρεί την Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την 

υλοποίηση και την πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας

ότι η ευθύνη των κρατών μελών για την ασφάλεια, την υγεία και άλλα θέματα που 

καλύπτουν οι βασικές απαιτήσεις στο έδαφος τους, θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε 

ρήτρα διασφάλισης που να προβλέπει επαρκή μέτρα προστασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Απαιτήσεις Τεχνικές προδιαγραφές - Ελεύθερη 

κυκλοφορία αγαθών

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα των δομικών 

κατασκευών, στο βαθμό που τα αφορούν οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα 

δομικά έργα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «προϊόν του τομέα των δομικών 

κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, 

κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και 

τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Τα «προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών» καλούνται στο εξής «προϊόντα», 

ενώ τα δομικά έργα εν γένει, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια και τα έργα 

πολιτικού μηχανικού, καλούνται στο εξής «έργα».

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι τα προϊόντα που αναφέρει το άρθρο 1, τα οποία κατασκευάζονται για να 

χρησιμοποιηθούν σε έργα, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν είναι 

κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, εάν δηλαδή έχουν 

χαρακτηριστικά τέτοια ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν,
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συναρμολογηθούν, εφαρμοσθούν ή εγκατασταθούν, να μπορεί, εφόσον αυτό έχει 

ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 3, όπου και όταν τα εν λόγω έργα διέπονται από ρυθμίσεις 

που περιέχουν τέτοιες απαιτήσεις.

2. Όταν τα προϊόντα διέπονται από άλλες κοινοτικές οδηγίες όσον αφορά άλλα 

θέματα, το σήμα πιστότητας ΕΚ, το οποίο αποκαλείται εφεξής «σήμα ΕΚ» και 

αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, θα υποδηλώνει, στις περιπτώσεις αυτές, ότι 

πληρούνται επίσης οι απαιτήσεις και των άλλων εκείνων οδηγιών.

3. Μελλοντική οδηγία η οποία θα αφορά κυρίως άλλα θέματα και, μόνο σε μικρότερη 

έκταση, τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να προσδιορίζουν, 

τηρουμένων δεόντως των διατάξεων της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρούν 

απαραίτητες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη 

χρησιμοποίηση των προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σημαίνει την 

τροποποίηση των προϊόντων κατά τρόπο μη προβλεπόμενο στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1. Οι οριζόμενες βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα έργα και μπορούν να 

επηρεάσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, εκτίθενται ως στόχοι στο 

παράρτημα I. Μπορούν να ισχύουν μία, μερικές ή όλες από τις εν λόγω απαιτήσεις□ 

οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια 

ζωής.

2. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τυχόν διαφορές των γεωγραφικών, 

κλιματολογικών και βιοτικών συνθηκών, όπως επίσης και τα διαφορετικά επίπεδα 

προστασίας, τα οποία ενδεχομένως υφίστανται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο, είναι δυνατόν για κάθε βασική απαίτηση να ορίζονται, στα έγγραφα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπει το 

άρθρο 4, κατηγορίες επιδόσεων σχετικά με την τηρητέα απαίτηση.

3. Οι βασικές απαιτήσεις συγκεκριμενοποιούνται με έγγραφα (ερμηνευτικά έγγραφα) 

με τα οποία δημιουργούνται οι αναγκαίοι δεσμοί μεταξύ των βασικών απαιτήσεων 

που ορίζει η παράγραφος 1 και των εντολών τυποποίησης, των εντολών περί των
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κατευθυντηρίων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή την αναγνώριση □ 

άλλων τεχνικών προδιαγραφών κατά την έννοια των άρθρων 4 και 5.

Άρθρο 4

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «τεχνικές προδιαγραφές», νοούνται τα 

πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές 

προδιαγραφές που εγκρίνονται από την CEN ή την CENELEC ή και από τους δύο 

αυτούς οργανισμούς, μετά από εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία 

83/189/ΕΟΚ, βάσει γνώμης της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19, και 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 

και των δύο αυτών οργανισμών, οι οποίες υπογράφηκαν στις 13 Νοεμβρίου 1984.

2. Τα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλα προς χρήση τα προϊόντα τα οποία, λόγω του 

τρόπου κατασκευής τους, επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον 

αυτά έχουν ορθώς σχεδιαστεί και εκτελεστεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του 

άρθρου 3. Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σήμα ΕΚ το οποίο υποδηλώνει:

α) ότι συμφωνούν με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από τη 

μεταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο, και ότι οι σχετικές 

πηγές έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα 

κράτη μέλη δημοσιεύουν τη μνεία των εθνικών αυτών προτύπων 

β) ότι συμφωνούν με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, που χορηγείται σύμφωνα με τη 

διαδικασία του κεφαλαίου III ή

γ) ότι συμφωνούν με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3, στο βαθμό που δεν υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές 

κατάλογος των εθνικών αυτών προδιαγραφών συντάσσεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των εθνικών 

τεχνικών προδιαγραφών τους, τις οποίες θεωρούν ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις 

που αναφέρει το άρθρο 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις εθνικές τεχνικές 

προδιαγραφές στα άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 

παράγραφος 2, κοινοποιεί στα κράτη μέλη τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οι 

οποίες τεκμαίρεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο

3. Τη διαδικασία αυτή κινεί και διευθύνει η Επιτροπή, ζητώντας τη γνώμη της 

επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19. Η μνεία των τεχνικών αυτών προδιαγραφών
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αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης εκ μέρους των κρατών μελών. Η Επιτροπή τις 

δημοσιεύει επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Όταν ένας κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του 

δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνον εν μέρει τις υπάρχουσες τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οποίες επιβάλλουν, σύμφωνα 

με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4, να υποβάλλεται το 

προϊόν για δήλωση πιστότητας όπως ορίζει το παράρτημα III παράγραφος 2 ϊϊ) 

δεύτερη και τρίτη περίπτωση, τότε εφαρμόζονται οι αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες 

λαμβάνονται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 4 και του παραρτήματος III και η 

καταλληλότητα που προϊόντος αυτού προς χρήση, κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφος 1, αποδεικνύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παράρτημα III 

παράγραφος 2 ϋ) δεύτερη περίπτωση.

5. Η Επιτροπή, διαβουλευόμενη με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, 

καταρτίζει, διαχειρίζεται και αναθεωρεί περιοδικά πίνακα προϊόντων που παίζουν 

ασήμαντο ρόλο όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και για τα οποία μια 

δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς 

κανόνες («r0gles d'art») επιτρέπει τη διάθεσή τους στην αγορά.

6. Το σήμα ΕΚ υποδηλώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 

2 και 4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του 

είναι υπεύθυνος για την επίθεση του σήματος ΕΚ στο ίδιο το προϊόν, σε στερεωμένη 

στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα.

Ένα δείγμα του σήματος ΕΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα III, όπου ορίζονται και 

οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησής του.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 δεν οφείλουν να φέρουν το σήμα 

ΕΚ.

Άρθρο 5

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, ή οι 

ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία 

α) και β), ή οι εντολές που αναφέρονται στο κεφάλαιο II, δεν πληρούν τα άρθρα 2 και 

3, το κράτος μέλος ή η Επιτροπή ειδοποιεί την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 

19, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη επειγόντως.

Με βάση τη γνώμη της επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή που 

έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ προκειμένου για εναρμονισμένα
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πρότυπα, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη αν πρέπει ή όχι να αποσύρουν τα 

σχετικά πρότυπα ή εγκρίσεις από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 3.

2. Μόλις λάβει την ανακοίνωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητά τη γνώμη της επιτροπής που 

αναφέρεται στο άρθρο 19. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση τη 

γνώμη της επιτροπής, γνωστοποιεί στα κράτη μέλη κατά πόσο η εν λόγω εθνική 

τεχνική προδιαγραφή θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι πληροί τις βασικές απαιτήσεις και, 

στην περίπτωση αυτή, δημοσιεύει σχετική μνεία στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εάν η Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος θεωρούν ότι μια τεχνική προδιαγραφή δεν 

ανταποκρίνεται πλέον στους απαραίτητους όρους για να θεωρείται ότι πληροί τα 

άρθρα 2 και 3, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 

19. Με βάση τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων γνωστοποιεί στα κράτη μέλη εάν η εν λόγω εθνική τεχνική προδιαγραφή 

θα πρέπει να εξακολουθήσει να τεκμαίρεται ότι πληροί της βασικές απαιτήσεις και, 

σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, εάν η μνεία που αναφέρεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 3 θα πρέπει να αποσυρθεί.

Άρθρο 6

1. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διάθεση στην 

αγορά ή τη χρήση στο έδαφος τους, των προϊόντων που πληρούν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση αυτών των προϊόντων, 

για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θα παρεμποδίζεται από κανόνες ή 

προϋποθέσεις που επιβάλλονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι 

λειτουργούν ως δημόσια επιχείρηση ή ως δημόσιος οργανισμός βάσει της 

μονοπωλιακής τους θέσης.

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν ωστόσο στο έδαφος τους τη διάθεση στην αγορά 

προϊόντων τα οποία δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2, εφόσον πληρούν 

εθνικές διατάξεις που είναι σύμφωνες με τη συνθήκη και εφόσον δεν ορίζουν άλλως 

οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στα κεφάλαια II και III. Η 

Επιτροπή και η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παρακολουθούν και 

ανασκοπούν τακτικά την εξέλιξη των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.
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3. Εάν οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, είτε άμεσα είτε μέσω των ερμηνευτικών 

εγγράφων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 3 παράγραφος 3, κάνουν διάκριση 

κατηγοριών που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων, τότε και τα κράτη 

μέλη, εφόσον επιθυμούν να ορίσουν τηρητέα στο έδαφος τους επίπεδα επιδόσεων, 

μπορούν να το πράξουν μόνο στα πλαίσια των κατατάξεων που έχουν εγκριθεί σε 

κοινοτικό επίπεδο και μόνο προσδιορίζοντας μία ή περισσότερες κατηγορίες ή και 

όλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Εναρμονισμένα πρότυπα

Άρθρο 7

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των εναρμονισμένων προτύπων για τα 

σκοπούμενα προϊόντα, τα πρότυπα καταρτίζονται από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς τυποποίησης βάσει εντολών τις οποίες τους δίδει η Επιτροπή σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπει η οδηγία 83/189/ΕΟΚ και μετά από διαβούλευση με 

την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 

σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών αυτών, οι 

οποίες υπογράφηκαν στις 13 Νοεμβρίου 1984.

2. Τα πρότυπα που καταρτίζονται κατ' αυτό τον τρόπο λαμβανομένων υπόψη των 

ερμηνευτικών εγγράφων, πρέπει, κατά το δυνατόν, να διατυπώνονται ως απαιτήσεις 

σχετικά με τις επιδόσεις των προϊόντων.

3. Μετά την κατάρτιση των προτύπων από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης, η Επιτροπή δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση

Άρθρο 8

1. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση □ η εν λόγω εκτίμηση
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βασίζεται στο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα 

στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

2. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση μπορεί να χορηγείται:

α) σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο ούτε 

αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο ούτε εντολή για την κατάρτιση εναρμονισμένου 

προτύπου, και για τα οποία η Επιτροπή θεωρεί, μετά από διαβούλευση με την 

επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το 

παρόν, να καταρτιστεί πρότυπο και

β) σε προϊόντα που διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα ή τα αναγνωρισμένα 

εθνικά πρότυπα.

Ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή για την κατάρτιση 

εναρμονισμένου προτύπου, στοιχείο α) δεν αποκλείει τη χορήγηση ευρωπαϊκής 

τεχνικής έγκρισης για προϊόντα για τα οποία υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. 

Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη ισχύος του εναρμονισμένου προτύπου 

στα κράτη μέλη.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Επιτροπή, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 

στοιχείο α) και μετά από διαβούλευση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 

19, δύναται να επιτρέψει τη χορήγηση ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης για προϊόντα 

για τα οποία υπάρχει εντολή για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου, ή 

προϊόντα για τα οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είναι δυνατόν να καταρτιστεί 

εναρμονισμένο πρότυπο. Η άδεια για την έγκριση ισχύει επί ορισμένο χρονικό 

διάστημα.

4. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται κατά κανόνα για πέντε έτη. Η περίοδος 

αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί.

Άρθρο 9

1. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και 

αξιολόγηση, βάσει των ερμηνευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 3 και των κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 

αφορούν αυτό το προϊόν ή την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων.

2. Όταν δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακόμα κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με 

το άρθρο 11, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση με αναφορά 

στις σχετικές βασικές απαιτήσεις και τα ερμηνευτικά έγγραφα, όταν η αξιολόγηση 

του προϊόντος εγκρίνεται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι ενεργούν από
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κοινού με τον φορέα που αναφέρεται στο παράρτημα II. Αν οι οργανισμοί έγκρισης 

διαφωνούν μεταξύ τους, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή που αναφέρεται στο 

άρθρο 19.

3. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση για ένα προϊόν χορηγείται σε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παράρτημα II, μετά από αίτηση του 

κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του.

Άρθρο 10

1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα 

ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών που έχει εξουσιοδοτήσει για τη 

χορήγηση ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων.

2. Οι οργανισμοί έγκρισης πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

και ιδίως να είναι σε θέση:

- να εκτιμούν την καταλληλότητα νέων προϊόντων βάσει επιστημονικών και 

πρακτικών γνώσεων,

- να αποφασίζουν αμερόληπτα, χωρίς να επηρεάζονται από τα συμφέροντα των 

ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων τους και

- να κάνουν τη σύνθεση των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών με στόχο μια 

ισόρροπη εκτίμηση.

3. Ο κατάλογος των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των 

ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταλόγου 

αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά 

C.

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 

19, αναθέτει την επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική 

έγκριση, όσον αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα προϊόντων, στον αναφερόμενο στο 

παράρτημα II συλλογικό φορέα των οργανισμών έγκρισης, οι οποίοι καθορίζονται 

από τα κράτη μέλη.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση προϊόντος ή 

ομάδας προϊόντων οφείλουν να περιέχουν ιδίως τα εξής:

α) κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 3
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β) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την 

έννοια των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 

γ) τις διαδικασίες δοκιμής

δ) τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής

ε) τις διαδικασίες ελέγχου και πιστότητας οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα

άρθρα 13, 14 και 15

στ) τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης.

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση δημοσιεύονται από 

τα κράτη μέλη στην οικεία γλώσσα ή στις οικείες γλώσσες τους, μετά από 

διαβούλευση με την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Ερμηνευτικά έγγραφα

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19, 

αναθέτει σε τεχνικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, την 

κατάρτιση των ερμηνευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος

3.

2. Τα ερμηνευτικά έγγραφα:

α) συγκεκριμενοποιούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο 

παράρτημα I, εναρμονίζοντας τη σχετική ορολογία και τις τεχνικές βάσεις και 

ορίζοντας κατηγορίες ή επίπεδα για κάθε απαίτηση, εφόσον απαιτείται και εφόσον το 

επιτρέπει η εκάστοτε κατάσταση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων 

β) αναφέρουν μεθόδους συσχετισμού αυτών των επιπέδων και κατηγοριών 

απαιτήσεων με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο

4, π.χ. μεθόδους υπολογισμού και επαλήθευσης, τεχνικούς κανόνες σχεδιασμού των 

έργων, κλπ.

γ) χρησιμεύουν ως βάση αναφοράς για την κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων και 

κατευθυντήριων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και την αποδοχή 

εθνικών τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.
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3. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει γη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 19, δημοσιεύει τα 

ερμηνευτικά έγγραφα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά 

C.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Βεβαίωση πιστότητας

Άρθρο 13

1. Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας 

τεχνικής προδιαγραφής κατά την έννοια του άρθρου 4, είναι ο κατασκευαστής ή ο 

εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του.

2. Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση πιστότητας, τεκμαίρεται ότι 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του άρθρου 4. Η 

πιστότητα διαπιστώνεται μέσω δοκιμής ή άλλων αποδείξεων βάσει των τεχνικών 

προδιαγραφών, σύμφωνα με το παράρτημα III.

3. Η βεβαίωση της πιστότητας ενός προϊόντος προϋποθέτει:

α) ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο 

εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές ή

β) ότι, πλέον του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, για ορισμένα 

προϊόντα τα οποία καθορίζονται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, στην 

αξιολόγηση και τον έλεγχο της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος συμμετέχει και 

ένας αναγνωρισμένος προς το σκοπό αυτό οργανισμός πιστοποίησης.

4. Η επιλογή των διαδικασιών κατά την έννοια της παραγράφου 3 γίνεται, για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα προϊόντων, από την Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων 

με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από:

α) τη σημασία του ρόλου του προϊόντος σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις, και ιδίως 

την υγεία και την ασφάλεια 

β) τη φύση του προϊόντος

γ) την επίπτωση που έχει η δυνατότητα παραλλαγής των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος στη λειτουργικότητα

δ) την πιθανότητα ελαττωμάτων κατά την κατασκευή του προϊόντος, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα III.
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Κατά την επιλογή αυτή, προτιμάται η εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που 

ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας.

Οι εντολές και οι τεχνικές προδιαγραφές ή η δημοσίευσή τους αναφέρουν τη 

διαδικασία που επιλέγεται με τον τρόπο αυτό.

5. Αν πρόκειται για παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων (μη μαζικής παραγωγής), 

αρκεί μια δήλωση πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα III παράγραφος 2 τρίτη 

περίπτωση, εκτός αν οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν διαφορετικά για προϊόντα με 

ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια.

Αρθρο 14

1. Οι αναφερόμενες διαδικασίες, λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος III, 

οδηγούν:

α) στην περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 3 στοιχείο α), στην παρουσίαση 

δήλωσης πιστότητας ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο 

στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του ή

β) στην περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 3 στοιχείο β), στη χορήγηση 

πιστοποιητικού πιστότητας ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της 

παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών βεβαίωσης πιστότητας ρυθμίζονται στο 

παράρτημα III.

2. Η δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό πιστότητας παρέχουν 

στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του το 

δικαίωμα να τοποθετούν το αντίστοιχο σήμα ΕΚ στο ίδιο το προϊόν, σε 

επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα. Το 

υπόδειγμα του σήματος ΕΚ και οι κανόνες χρησιμοποίησής του στις επιμέρους 

διαδικασίες βεβαίωσης της πιστότητας περιέχονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 15

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρησιμοποίηση του σήματος ΕΚ.

2. Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα ΕΚ έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν 

ανταποκρίνεται η έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην παρούσα οδηγία, το κράτος 

μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η πιστότητα, μεριμνά ώστε να απαγορευθεί, αν 

απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος ΕΚ και τα αδιάθετα προϊόντα να
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αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί 

ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια πιστότητας.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πληροφορεί αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή, παρέχοντας όλες τις ποιοτικές και ποσοτικές λεπτομέρειες που απαιτούνται 

για την αναγνώριση του προϊόντος που δεν πληροί τις σχετικές διατάξεις.

3. Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη 

συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα 

ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Ειδικές διαδικασίες

Άρθρο 16

1. Ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν, το κράτος μέλος προορισμού θεωρεί, μετά από αίτηση για κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση, ότι το προϊόν αυτό που έχει υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές 

και ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισμένος οργανισμός του κράτους μέλους 

παραγωγής του προϊόντος, είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, εφόσον 

αυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 

ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού ή με μεθόδους που αναγνωρίζονται ως 

ισότιμες από αυτό το κράτος μέλος.

2. Το κράτος μέλος παραγωγής του προϊόντος γνωστοποιεί στο κράτος μέλος 

προορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου πρέπει να γίνουν οι δοκιμές και οι 

έλεγχοι, τον οργανισμό τον οποίο προτίθεται να αναγνωρίσει για το σκοπό αυτό. Το 

κράτος μέλος προορισμού και το κράτος μέλος παραγωγής του προϊόντος 

ανταλλάσσουν κάθε απαραίτητη πληροφορία. Μετά από αυτή την ανταλλαγή 

πληροφοριών, το κράτος μέλος παραγωγής αναγνωρίζει τον οργανισμό που ορίστηκε 

με τη διαδικασία αυτή. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες, αιτιολογεί τη θέση του 

και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι οριζόμενοι οργανισμοί να 

αλληλοεπικουρούνται.

4. Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι ένας αναγνωρισμένος 

οργανισμός δεν διεξάγει κανονικά και σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις τις
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δοκιμές και τους ελέγχους, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο κράτος μέλος στο οποίο 

έχει αναγνωρισθεί ο οργανισμός αυτός. Αυτό το κράτος μέλος ενημερώνει μέσα σε 

εύλογη προθεσμία το κράτος μέλος το οποίο προέβη στη γνωστοποίηση σχετικά με τα 

μέτρα που έλαβε. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος το οποίο προέβη στην 

γνωστοποίηση δεν θεωρεί τα ληφθέντα μέτρα ως επαρκή, δύναται να απαγορεύει τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση του σχετικού προϊόντος ή να τις εξαρτά από 

ειδικούς όρους. Το κράτος μέλος αυτό ενημερώνει σχετικά το άλλο κράτος μέλος και 

την Επιτροπή.

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη προορισμού αποδίδουν στις συντασσόμενες εκθέσεις και στις 

βεβαιώσεις πιστότητας που χορηγούνται από το κράτος μέλος παραγωγής, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16, το ίδιο κύρος όπως στα αντίστοιχα 

εθνικά έγγραφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί

Αρθρο 18

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα και τις 

διευθύνσεις των οργανισμών πιστοποίησης και ελέγχου και των εργαστηρίων 

δοκιμών, που ορίζονται από το κράτος μέλος αυτό για τις εργασίες που πρέπει να 

εκτελούνται για τους σκοπούς των τεχνικών εγκρίσεων, των πιστοποιητικών 

πιστότητας, των ελέγχων και των δοκιμών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Οι οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια δοκιμών πρέπει 

να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τα προϊόντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

των οργανισμών και εργαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη 

φύση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων

Αρθρο 19

1. Συγκροτείται Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων.

2. Η επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους που ορίζονται από τα κράτη μέλη και 

προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε 

κράτος μέλος ορίζει δύο αντιπροσώπους. ΟΙ αντιπρόσωποι δύνανται να συνοδεύονται 

από εμπειρογνώμονες.

3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 20

1. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19 εξετάζει, μετά από αίτηση του 

Προέδρου της ή ενός κράτους μέλους, κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εκτέλεση 

και την εφαρμογή στην πράξη της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αναγκαίες διατάξεις για:

α) τον καθορισμό κατηγοριών απαιτήσεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στα 

ερμηνευτικά έγγραφα και τον καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης της πιστότητας 

σε εντολές τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και για 

κατευθυντήριες γραμμές για τις εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 

β) την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση ερμηνευτικών εγγράφων σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παράγραφος 1 και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ερμηνευτικά έγγραφα 

σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3

γ) την αποδοχή των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 3,

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4.

3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή αποφαίνεται όσον αφορά το σχέδιο εντός προθεσμίας 

την οποία μπορεί να ορίζει ο Πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του 

θέματος. Η επιτροπή αποφαίνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 148 

παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει 

το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, 

οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται όπως αναφέρεται στο 

άρθρο αυτό. Ο Πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
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4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εάν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 

επιτροπής.

Αν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει 

γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση όσον αφορά τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία.

Εάν εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης το Συμβούλιο δεν έχει λάβει 

απόφαση, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

Ρήτρα διασφάλισης

Άρθρο 21

1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν που είναι σύμφωνο με την 

παρούσα οδηγία δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3, λαμβάνει κάθε 

κατάλληλο μέτρο για να αποσύρει το εν λόγω προϊόν από την αγορά, για να 

απαγορεύει τη διάθεσή του ή να περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά 

και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, ιδίως σε περίπτωση που η έλλειψη 

πιστότητας οφείλεται:

α) σε μη τήρηση των άρθρων 2 και 3, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4

β) σε κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 4 

γ) σε ελλείψεις των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενο μέρη το ταχύτερο 

δυνατό. Όταν, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 

δικαιολογείται η λήψη των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο 1, πληροφορεί 

αμέσως το κράτος μέλος που πήρε την πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη μέλη.

3. Όταν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιολογείται από ελλείψεις 

των προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών, η Επιτροπή, ύστερα από διαβουλεύσεις 

με τα ενδιαφερόμενο μέρη, συγκαλεί την επιτροπή του άρθρου 19 καθώς και την 

επιτροπή της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ σε περίπτωση ελλείψεων εναρμονισμένου 

προτύπου, εντός δύο μηνών εφόσον το κράτος μέλος που πήρε τα μέτρα επιθυμεί να
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τα διατηρήσει, και κινεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος

2.
4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παίρνει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον εκείνου που 

έκανε τη δήλωση πιστότητας και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη.

5. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν πληροφορηθεί την εξέλιξη και 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 22

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός 30 μηνών 

από την κοινοποίησή της

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εθνικού 

δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 23

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993, η Επιτροπή θα επανεξετάσει, 

συμβουλευόμενη την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19, τη λειτουργικότητα 

των διαδικασιών που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και θα υποβάλει, 

εφόσον χρειάζεται, κατάλληλες προτάσεις για τροποποίηση.

Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1988.

Για το Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

(1) ΕΕ αριθ. C 93 της 6.Λ4.Λ1987, σ. 1.
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(2) ΕΕ αριθ. C 305 της 16.Λ11.Λ1987, σ. 74, και ΕΕ αριθ. C 326 της 19.Λ12.Λ1988.

(3) ΕΕ αριθ. C 95 της 11 ,Λ4.Λ1988, σ. 29.

(4) ΕΕ αριθ. C 136 της 4.Λ6.Λ1985, σ. 1.

(5)

(6) ΕΕ αριθ. L 109 της 26.4.1983, σ. 8.

(7) . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

(8) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 27 Δεκεμβρίου 1988.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να είναι κατάλληλα για 

δομικά έργα τα οποία (και στο σύνολό τους και στα χωριστά μέρη) εξυπηρετούν τη 

χρήση για την οποία προορίζονται, παραμένοντας συνάμα οικονομικά και, στη 

συνάρτηση αυτή, πληρούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις, όπου αυτές 

προβλέπονται. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης του 

έργου, να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής. Οι απαιτήσεις, 

κατά κανόνα, προϋποθέτουν προβλεπτές ενέργειες επί του έργου.

1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια

Το έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε οι μηχανικές 

φορτίσεις που ενδέχεται να ασκηθούν κατά την κατασκευή και τη χρήση του να μην 

προκαλούν κανένα από τα ακόλουθα περιστατικά: 

α) κατάρρευση της όλης κατασκευής ή μέρους της 

β) μείζονες παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό

γ) φθορά σε άλλα μέρη του έργου ή σε εξαρτήματα ή σε εγκατεστημένο εξοπλισμό 

ως αποτέλεσμα αίτιο.

2. Πυρασφάλεια

Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε σε 

περίπτωση πυρκαγιάς:

- να θεωρείται ότι διατηρείται, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική 

αντοχή του κτίσματος,
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- η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό του έργου να 

είναι περιορισμένες,

- η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κατασκευαστικά έργα να είναι περιορισμένη,

- να είναι δυνατόν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το έργο ή να διασωθούν με άλλους 

τρόπους,

- να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.

3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η 

χρήση του να μη συνιστά κίνδυνο για την υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή των 

γειτόνων, ιδιαίτερα για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

- έκλυση τοξικού αερίου,

- παρουσία επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, ή αερίων στον αέρα,

- εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών,

- ρύπανση ή δηλητηρίαση του νερού ή του εδάφους,

- πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών 

αποβλήτων,

- εμφάνιση υγρασίας σε μέρη του έργου ή σε επιφάνειες στο εσωτερικό του έργου.

4. Ασφάλεια χρήσης

Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η 

χρήση του να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων κατά το χειρισμό 

ή τη λειτουργία του, όπως γλίστρημα, πτώση, σύγκρουση, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, 

τραυματισμός από έκρηξη.

5. Προστασία κατά του θορύβου

Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε ο 

θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή τους γείτονες να διατηρείται σε 

επίπεδο που να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την 

ανάπαυση και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

6. Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας

Το δομικό έργο, καθώς και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, πρέπει 

να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η απαιτούμενη 

κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή, ανάλογα 

με τα κλιματικά δεδομένα του τόπου αλλά και τους χρήστες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

1. Αίτηση για έγκριση μπορεί να κατατίθεται από έναν κατασκευαστή ή από 

αντιπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα, μόνο σε ένα αναγνωρισμένο για το 

σκοπό αυτό οργανισμό.

2. Οι οργανισμοί έγκρισης που ορίζονται από τα κράτη μέλη συνιστούν έναν ενιαίο 

φορέα. Ο εν λόγω φορέας, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή, η οποία για σημαντικά θέματα ζητά τη γνώμη 

της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ορίσει 

περισσότερους από έναν οργανισμούς έγκρισης, τότε ο συντονισμός των οργανισμών 

αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους □ το κράτος μέλος αυτό ορίζει 

επίσης τον οργανισμό που θα εκπροσωπεί τους υπόλοιπους στα πλαίσια του εναίου 

φορέα.

3. Οι κοινοί κανόνες διαδικασίας για την κατάθεση της αίτησης, την προετοιμασία 

και τη χορήγηση των εγκρίσεων, εκπονούνται από τον φορέα που συνιστούν οι 

οριζόμενοι οργανισμοί έγκρισης. Οι κοινοί κανόνες διαδικασίας εγκρίνονται από την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει της γνωμοδότησης της επιτροπής, 

σύμφωνα με το άρθρο 20.

4. Οι οργανισμοί έγκρισης παρέχουν, στα πλαίσια του φορέα τον οποίο συνιστούν, 

κάθε απαραίτητη αμοιβαία υποστήριξη. Ο φορέας αυτός είναι επίσης υπεύθυνος για 

το συντονισμό σε συγκεκριμένα θέματα τεχνικών εγκρίσεων. Για το σκοπό αυτό και 

εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο ενιαίος φορέας σχηματίζει υποομάδες.

5. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, 

οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Εάν 

αναγνωρισμένος οργανισμός έγκρισης το τηρήσει, του παρέχεται πλήρης σειρά των 

εγγράφων της εγκρίσεως που χορηγήθηκε, προς ενημέρωσή του.

6. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης 

βαρύνουν τον αιτούντα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κατά τον καθορισμό των διαδικασιών βεβαίωσης της πιστότητας ενός προϊόντος 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 13, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω μέθοδοι ελέγχου της πιστότητας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για ένα 

σύστημα, καθώς και ο συνδυασμός τους, ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις για 

το εκάστοτε προϊόν ή ομάδα προϊόντων και βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 13 

παράγραφοι 3 και 4 κριτηρίων:

α) αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον κατασκευαστή ή από αναγνωρισμένο 

οργανισμό

β) τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο 

εργοστάσιο από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό 

γ) δειγματοληπτική δοκιμή (audit-testing) δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη 

αγορά, σε εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή, ή από έναν 

αναγνωρισμένο οργανισμό

δ) εξέταση, από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων 

λαμβανομένων από παρτίδα που παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί 

ε) έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο

στ) αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο 

εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

ζ) διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο 

εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό.

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει 

συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή, Όλα τα στοιχεία, 

απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά 

με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του 

συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης 

της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής.
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Οφείλουν να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση τα κατωτέρω συστήματα βεβαίωσης 

της πιστότητας:

ΐ) Πιστοποίηση της πιστότητας του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό 

πιστοποίησης με βάση: 

α) (καθήκοντα του κατασκευαστή)

1. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο,

2. τον πρόσθετο έλεγχο δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο, ο οποίος 

διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισμένου σχεδίου

β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

3. την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος,

4. την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο 

εργοστάσιο,

5. τη διαρκή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής 

στο εργοστάσιο,

6. ενδεχομένως, τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη 

αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο.

ϋ) Δήλωση πιστότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή, με βάση:

Πρώτη δυνατότητα: 

α) (καθήκοντα του κατασκευαστή)

1. την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος,

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο,

3. ενδεχομένως, τη δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο βάσει 

προκαθορισμένου σχεδίου

β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

4. την πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, με 

βάση:

- την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο 

εργοστάσιο,

- ενδεχομένως, τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της 

παραγωγής στο εργοστάσιο.

Δεύτερη δυνατότητα:

1. την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από αναγνωρισμένο εργαστήριο,

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.
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Τρίτη δυνατότητα:

1. την πρώτη δοκιμή τύπου από τον κατασκευαστή,

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Όσον αφορά τη λειτουργία, οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση 

βεβαιώσεων διακρίνονται:

ΐ) σε οργανισμούς πιστοποίησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς, κυβερνητικούς 

ή μη, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη αρμοδιότητα και ευθύνη για την πιστοποίηση 

της πιστότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαδικασίας και διαχείρισης 

ϋ) σε οργανισμούς επιθεώρησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς οι οποίοι 

διαθέτουν την οργάνωση, το προσωπικό, την ικανότητα και την ακεραιότητα που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, εργασιών, 

όπως αξιολόγηση, πρόταση αποδοχής και επακόλουθος έλεγχος των διαδικασιών 

ελέγχου της ποιότητας του κατασκευαστή, επιλογή και αξιολόγηση των προϊόντων 

επιτόπου ή στο εργοστάσιο ή αλλού, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 

iii) σε εργαστήριο δοκιμών, δηλαδή σε εργαστήριο το οποίο μετρά, εξετάζει, 

δοκιμάζει, βαθμονομεί ή με άλλο τρόπο καθορίζει τα χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις 

των υλικών ή των προϊόντων.

Στις περιπτώσεις ϊ) και ϋ) (πρώτη δυνατότητα) της παραγράφου 2, οι τρεις 

λειτουργίες 3 ΐ) έως 3 iii) είναι δυνατόν να επιτελούνται από έναν και μόνο οργανισμό 

ή από διαφορετικούς οργανισμούς, οπότε ο οργανισμός επιθεώρησης ή το εργαστήριο 

δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της πιστότητας 

λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης.

Τα κριτήρια τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα, την αμεροληψία και την 

ακεραιότητα των οργανισμών πιστοποίησης, επιθεώρησης καθώς και των 

εργαστηρίων δοκιμών περιέχονται στο παράρτημα IV.

4. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ, ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

4.1. Σήμα πιστότητας ΕΚ

Το σήμα πιστότητας ΕΚ αποτελείται από το σύμβολο CE όπως παρατίθεται στη 

συνέχεια, συνοδευόμενο από:
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- την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του κατασκευαστή και, ανάλογα με την 

περίπτωση:

- ενδείξεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος, όταν αυτό 

απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,

- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής,

- το διακριτικό σήμα του αρμόδιου οργανισμού ελέγχου,

- τον αριθμό του πιστοποιητικού πιστότητας ΕΚ.

4.2. Πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ

Το πιστοποιητικό πιστότητας ΕΚ περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης,

- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου του,

- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.),

- διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν,

- ίδιες συνθήκες χρήσης του προϊόντος,

- τον αριθμό του πιστοποιητικού,

- προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση,

- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το 

πιστοποιητικό.

4.3. Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην 

Κοινότητα αντιπροσώπου του,

- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.),

- διατάζεις τις οποίες πληροί το προϊόν,

- ίδιες συνθήκες χρήσης του προϊόντος,

- όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση,

- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει τη 

δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4.4. Το πιστοποιητικό και η δήλωση πιστότητας συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα 

ή γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΠΙΦΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα εργαστήρια δοκιμών, οι οργανισμοί επιθεώρησης και οι οργανισμοί πιστοποίησης 

που ορίζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:

1. επαρκές προσωπικό και απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό,

2. προσωπικό με εμπειρία σε τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα,

3. αμεροληψία των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού ως προς όλους τους 

κύκλους, τις ομάδες ή τα πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα προϊόντα 

του τομέα των δομικών έργων, κατά τη διενέργεια των δοκιμών, την προετοιμασία 

των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και τη διεξαγωγή του ελέγχου,

4. τήρηση του επαγγελματικού απόρρητου από το προσωπικό,

5. ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η τήρηση των προϋποθέσεων 1 και 2 ελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών.
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