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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ

Τα θέματα της ποιότητας βρίσκονται και θα βρίσκονται τα 
επόμενα χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς στην 
πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Εχει γίνει πλέον αντιληπτό 
από τις διάφορες επιχειρήσεις ότι η ποιότητα συνδέεται άμεσα 
με την αποτελεσματικότητά τους τόσο από την πλευρά του 
κόστους όσο και από την πλευρά της επιβίωσής τους στη 
διεθνή αγορά.

Η εφαρμογή συστημάτων Ποιότητας παρέχει στην επιχείρηση 
τη δυνατότητα να βελτιώσει τα κέρδη της με τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Και τούτο γιατί, όταν οι κατάλληλες ενέργειες στην 
παραγωγική διαδικασία γίνονται έγκαιρα και με το σωστό 
τρόπο, αποφεύγονται απορρίψεις προϊόντων ή διορθώσεις με 
αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος τους.

Είναι σαφές λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός 
συστήματος μέτρησης, ώστε να συνδεθεί η πληροφόρηση και 
κατάρτηση με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή.

Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισε ο υποφαινόμενος από 
κοινού με τη Διεύθυνση Ποιότητας των Χημικών Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος να μελετήσει το Κόστος Ποιότητας σε έναν 
τομέα της εν λόγω Εταιρείας. Η επιλεκτική αυτή διαδικασία 
κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι μία σαφής και συνεχής 
τεκμηρίωση όλων των σημαντικών στοιχείων κόστους αποτελεί 
προϋπόθεση για να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από την 
Εταιρεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της ικανότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζούμε σε μία εποχή που τουλάχιστον στις οργανωμένες 
κοινωνίες εμφανίζεται μία πληρότητα σε όλες τις κατηγορίες 
των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών. Η προσφορά είναι 
πραγματικό μεγάλη και φυσικό υπερκαλύπτει τη ζήτηση με 
αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι έντονος. Είναι λοιπόν 
λογικό να γίνεται έντονη έρευνα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο θα εξασφαλίσουν οι διάφορες εταιρείες το 
μεγαλύτερο κατά το δυνατόν μερίδιο του δεδομένου και 
δυσμετάβλητου όγκου στην αρένα του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να εισέλθουν και 
να διακριθούν σ’ αυτήν την αρένα, άρχισαν να εφαρμόζουν 
διάφορα συστήματα βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, 
ένα από τα οποία αποτελεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας.

Πατέρας του συστήματος αυτού θεωρείται ο Αμερικανός Dr. Ε. 
Deming. Οι ιδέες και πρακτικές του επηρέασαν τον κόσμο 
ολόκληρο στον οποίο μετέφερε τις γνώσεις του σε μεθόδους 
Διοίκησης.

Οι Ιάπωνες επηρεασμένοι από την ήττα τους στο Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο έθεσαν ως στόχο να κερδίσουν τον "πόλεμο” στο πεδίο 
του οικονομικού ανταγωνισμού και έτσι ενστερνίσθηκαν, 
αντέγραψαν και καλλιέργησαν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε 
μία εποχή που οι Αμερικανοί την παραμέλησαν.
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Οι Ευρωπαίοι ενεργοποιήθηκαν με τη σειρά τους τη δεκαετία 
του 1980. Ηδη από το 1957 είχε ιδρυθεί η EOQ (European 
Organization for Quality) και τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν 
τα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας BS 5750, ISO 9000, ΕΝ 
29000.

Μέσα σ’ αυτήν την πορεία οι ελληνικές επιχειρήσεις παρέμειναν 
θεατές, παθητικοί παρατηρητές των εξελίξεων. Μόνο προς το 
τέλος της δεκαετίας του '60 αρχίζει να γίνεται αισθητή η 
έλλειψη ελληνικών προδιαγραφών και να εισέρχεται η έννοια 
της ποιότητας στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των διαφόρων 
βιομηχανικών μονάδων, αφού οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αρχίζουν πλέον να βλέπουν την αγορά των προϊόντων τους 
εκτεινόμενη και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Έτσι, στις 
αρχές της δεκαετίας του 70 εμφανίζονται μεμονωμένες 
προσπάθειες από διάφορους φορείς για τυποποίηση προϊόντων 
και για εκπόνηση συστήματος ελληνικών προδιαγραφών. Και 
εδώ, μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, πρωτοστατούν οι 
ένοπλες δυνάμεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι άλλος 
από το γεγονός ότι αυτές αποτέλεσαν τους πρώτους δέκτες 
της ανάλογης τεχνογνωσίας, αφού τα οπλικά τους συστήματα 
προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και από τις πλέον προηγμένες 
βιομηχανικά χώρες της Ευρώπης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
θεσπίσει Διευθύνσεις Ποιοτικής Διασφάλισης. Μερικές 
μάλιστα, έχουν προχωρήσει σε μερική εφαρμογή προγραμμάτων 
Ολικής Ποιότητας. Όποια όμως και να είναι η κατάσταση μιας 
επιχείρησης από πλευράς υλοποίησης ενός συστήματος 
ποιότητας, κοινό παρονομαστή όλων αποτελούν τα 
προγράμματα βελτίωσης ποιότητας. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναμένεται να αποτελέσει 
απαραίτητη προϋπόθεση για τις εταιρείες που επιθυμούν να
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συμμετάσχουν σε εμπορικές συναλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ο ΣΕΒ παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις που επίκεντρο 
έχουν την Ολική Ποιότητα, η οποία αποτελεί πλέον αναγκαία 
προϋπόθεση για να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθιέρωσε το . 1991 ως έτος 
ποιότητας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον που 
επικρατεί για εκσυγχρονισμό της ελληνικής βιομηχανίας. Ήδη 
πολλές επιχειρήσεις επισημαίνουν τόσο στις διαφημίσεις όσο 
και σε δημόσιες συζητήσεις στελεχών τους ως κυρίαρχο 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα την ποιότητα. Η εμπειρία 
όμως των ειδικών στο χώρο έχει δείξει πως η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων “μένει στα λόγια". Ένας από τους κύριους 
λόγους που μία επιχείρηση, ενώ συνειδητοποιεί την ανάγκη για 
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ή 
υπηρεσών της, εν τούτοις δεν παίρνει δραστικά μέτρα με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, είναι η φαινομενική αοριστία 
της έννοιας της ποιότητας.

2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πριν αναφερθούμε στην Ολική Ποιότητα, και προκειμένου να 
αποκτηθεί κοινή αντίληψη των εννοιών, είναι απαραίτητο να 
ορισθεί η έννοια της ποιότητας. Στην καθημερινή της χρήση η 
λέξη ποιότητα υποδηλώνει βαθμό υπεροχής, κάτι ακριβό που 
ικανοποιεί υψηλές και πιθανόν πολυτελείς απαιτήσεις. Η 
αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη και πολλές φορές αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής ποιότητας στις επιχειρήσεις.

Ενας ευρύτατα αποδεκτός ορισμός της ποιότητας είναι ο 
ακόλουθος : “Ποιότητα είναι το να ανταποκρίνεσαι ή ακόμα και 
να ξεπερνάς τις προσδοκίες του πελάτη”. Κατά μία άλλη 
άποψη η ποιότητα περιλαμβάνει το σύνολο των
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χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
που αναφέρονται στη δυνατότητά τους να ικανοποιούν μια 
εκφρασμένη ανάγκη του αποδέκτη του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας.

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί, συνεπώς, το 
σημαντικότερο κριτήριο για τον ορισμό της έννοιας της 
ποιότητας. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό πρέπει οι 
προμηθευτές να απολαμβάνουν την πλήρη εμπιστοσύνη των 
πελατών. Οι απαιτήσεις και υποδείξεις των πελατών 
επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται από την πλευρά των 
προμηθευτών με δέσμευση στην ποιότητα και με καινούργιες 
πωλήσεις.

2.3 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συνηθισμένο φαινόμενο στην εξέλιξη του Manageoient είναι η 
σύνδεση κάθε δεκαετίας με το επικρατέστερο στοιχείο που 
χαρακτήρισε ιδιαίτερα την επιχειρησιακή δραστηριότητα και 
στο οποίο στηρίχτηκε ο ανταγωνισμός. Η δεκαετία του 70 
χαρακτηρίστηκε από την παρουσίαση στην αγορά νέων 
προϊόντων και καινοτομιών και η δεκαετία του ‘80 από τη 
συνεχή προσπάθεια ελέγχου του κόστους παραγωγής. Η 
δεκαετία του ‘90 είναι η δεκαετία κατά την οποία η παραγωγή 
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών θα προσφερθούν ως 
συνδυασμένο αγαθό σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο στην 
ιστορία της επιχειρησιακής δράσης. Η υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών και η συνεπακόλουθη ικανοποίηση του 
πελάτη αποτελούν πλέον καθοριστικό συνδυασμό για την 
επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Η νέα μορφή του παγκόσμιου ανταγωνισμού απαιτεί σε γενικό 
πλαίσιο από κάθε επιχείρηση την ύπαρξη τεσσάρων 
χαρακτηριστικών. Πρώτον, να είναι σε θέση να κατανοήσει τις 
επιθυμίες του πελάτη και να παράγει προϊόντα που θα
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παρουσιάσουν ζήτηση, με το χαμηλότερο κόστος. Δεύτερον, 
να παράγει σε διαρκή βάση προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και εμπιστοσύνης. Τρίτον, να συμβαδίζει με το 
ρυθμό των εξελίξεων σε οποιοδήποτε επίπεδο (τεχνολογικό, 
κοινωνικό κ.λ.π.) και τέταρτον, να προσπαθεί να βρίσκεται ένα 
βήμα μπροστά από τις ανάγκες των καταναλωτών και συχνά να 
προβλέπει τι θα ζητηθεί από το αγοραστικό κοινό τα επόμενα 
χρόνια.

Στη δεκαετία που διανύουμε η έννοια της Ολικής Ποιότητας 
ανάγεται σε κεντρικό μοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης των 
επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Από τη στιγμή όμως που η 
Ολική Ποιότητα σημαίνει βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,
περιλαμβάνοντας σ’ αυτήν κάθε δραστηριότητα και λειτουργία, 
η επιτυχής εψαρμογή της θεωρείται αναγκαίο να συνοδευτεί 
από μία ολική μεταμόρφωση της υπάρχουσας επιχειρησιακής 
νοοτροπίας.

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η εφαρμογή της Ολικής 
Ποιότητας πέρα από τις απαιτούμενες προκαθορισμένες 
διαδικασίες, τις επιστημονικές μεθόδους και τους τεχνικούς 
ελέγχους, απαιτεί την απόκτηση ανάλογης νοοτροπίας από την 
πλευρά του ατόμου σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για να προσεγγίσει μία επιχείρηση "το 
όραμα της Ολικής Ποιότητας” απαιτείται σοβαρή προσπάθεια 
από όλο το περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η 
επιχείρηση θα έχει πετύχει με βεβαιότητα την εφαρμογή ενός 
συστήματος Ολικής Ποιότητας. Και αυτό γιατί η Ολική 
Ποιότητα είναι μία δυναμική - ατελεύτητη διαδικασία που 
αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση και στην αδιάκοπη 
εσωτερίκευση εκ μέρους της επιχείρησης καινοτομιών και νέων 
μεθόδων. Μεθόδων όχι μόνο τεχνολογικών αλλά κυρίως
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συμπεριφοράς και τρόπου ζωής των ανθρώπων στην 
επιχείρηση.

Και βεβαίως, πριν φθάσουμε στο σημείο να μιλάμε για 
προσέγγιση του “οράματος της Ολικής Ποιότητας”, είναι 
αναγκαίο να προηγηθούν το στάδιο του "Ποιοτικού Ελέγχου" και 
στη συνέχεια το στάδιο της “Διασφάλισης Ποιότητας”. Αυτό το 
τελευταίο είναι και το στάδιο στο οποίο σήμερα επικεντρώνουν 
το ενδιαφέρον τους οι περισσότερες επιχειρήσεις ώστε να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους ικανότητα.

2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος ποιότητας ήταν παραδοσιακά υπεύθυνος για την 
πληροφόρηση της διαχείρισης της επιχείρησης ως προς την 
επιτυγχανόμενη ποιότητα μέσω εκθέσεων για απορριφθέντα και 
ελαττωματικά προϊόντα. Αυτή, τη ζωτικής σημασίας 
πληροφόρηση, είναι συχνά δύσκολο να αναλύσει και να 
αναπαραστήσει κανείς υπό την έννοια του κόστους. Σαν 
αποτέλεσμα, ευκαιρίες για ελάττωση του κόστους πολύ συχνά 
παραμελούνται. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις απαιτούν 
οικονομικό σχεδίασμά και έλεγχο με τρόπο ώστε οι αστοχίες 
της ποιότητας να αντιπροσωπεύονται με οικονομικά μεγέθη.

Αρχικά πρέπει να εκτιμηθούν δύο σημαντικά γεγονότα.

α) Κόστος αστοχιών, δηλαδή εσωτερικών και εξωτερικών, 
που όπως και αν προκαλείται μειώνει τα κέρδη, 

β) Κόστος ελέγχου, δηλαδή εφαρμογή κανονισμών ποιότητας 
και προληπτικού ελέγχου ποιότητας που κοστίζει.

Η επένδυση στον έλεγχο μπορεί εναλλακτικά να μειώσει το 
κόστος εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών. Επιπροσθέτως, 
η μείωση των παραπόνων μετά την πώληση είναι σημαντική όχι 
μόνο στην ελάττωση του κόστους αλλά και στη διατήρηση της

7



ίλής πίστης του πελάτη. Στο σχήμα 1, το οποίο είναι ένα 
ποθετικό μοντέλο, φαίνεται πως αυξάνοντας τα έξοδα του 
5στους πρόληψης αναμένεται μείωση του κόστους αστοχιών, 
στόσο υπάρχει ένα σημείο όπου το συνολικό κόστος παίρνει 
1 χαμηλότερη τιμή του.

υνεκτίμηση της καλής φήμης, ασφάλειας και καλής πίστης θα 
καιολογούσε την αποδοχή υψηλού κόστους πρόληψης σε 
ίρος του οικονομικού ισοζυγίου.

ιιδίωξη κάθε αποτελεσματικής διοίκησης αποτελεί
/αμφισβήτητα η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους 
βιοτικού ελέγχου που εξασφαλίζει την ποιότητα
:>οδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες. Η βελτίωση του 
ϋστήματος ποιοτικού ελέγχου οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του 
οιθμού των ελαττωματικών, με συνέπεια την αύξηση του 
όστους ελέγχου και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους 
ττοχιών. Το ζητούμενο είναι η χρυσή τομή δηλαδή το 
οσοστό των ελαττωματικών που ελαχιστοποιεί το συνολικό 
)στος.

. παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ελέγχου και το 
^στος αστοχιών είναι :

όσον αφορά το πρώτο : το κόστος ανά μονάδα προϊόντος 
που ελέγχεται. Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται με τη χρονική 
διάρκεια κάθε παρέμβασης ελέγχου και με τον αριθμό των 
τεμαχίων που ελέγχονται κάθε φορά και

όσον αφορά το κόστος αστοχιών : α) ο χρόνος αξιοπιστίας 
της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή ο μέσος χρόνος σε 
ώρες που μεσολαβεί από τη μία βλάβη στην επόμενη, β) ο 
χρόνος αντίδρασης στην ανακάλυψη (από τον έλεγχο) κακής 
ποιότητας (είναι ο χρόνος, που προσδιορίζεται από την
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έναρξη του ελέγχου μέχρι τη ρύθμιση των προβλημάτων που 
δημιουργεί η παρουσία ελαττωματικών), και γ) η ζημία 
παραγωγής που προσδιορίζεται από το κόστος ανά ώρα που 
δημιουργεί η παραγωγή ελαττωματικών, δηλαδή ο χαμένος 
χρόνος προσωπικού, μηχανών κ.λ.π.

Οι αποφάσεις για το πού θα γίνει ο έλεγχος και με ποια 
συχνότητα, λαμβάνονται σε σχέση με τα λειτουργικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας.

2.5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ως διασφάλιση ποιότητας νοούνται όλες οι προγραμματισμένες 
και συστηματικές ενέργειες που απαιτούνται για να αναπτυχθεί 
επαρκής εμπιστοσύνη ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα ικανοποιεί 
δεδομένες απαιτήσεις ποιότητας.

Το 1987 η Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης (International 
Organization for Standardization) εξέδωσε τα διεθνή πρότυπα ISO 
9000-1-2-3-4 τα οποία και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης της ΕΟΚ και ΕΖΕΣ με το όνομα ΕΝ 
29000. Αυτό το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας 
χρησιμοποιείται σε διμερείς συμβάσεις συνεργασίας 
προμηθευτή - πελάτη και οι στόχοι του είναι : 1) η
αποσαφήνιση των διαφορών και των αμοιβαίων σχέσεων 
μεταξύ των διαφόρων αντιλήψεων περί Ποιότητας και 2) η 
παροχή οδηγιών για την επιλογή και χρήση της σειράς των 
διεθνών αυτών προτύπων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
είτε για εσωτερικούς λόγους διοίκησης και διαχείρισης είτε 
λόγω ανάγκης παρουσίασης συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας προς τρίτους (π.χ. πελάτες).

Με βάση τις υποδείξεις αυτής της σειράς προτύπων, μία 
επιχείρηση οφείλει να επιτύχει τους εξής τρεις στόχους :
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Πρώτο : Πρέπει να επιτύχει και να διατηρήσει το επίπεδο 
ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε αυτό 
να συμβαδίζει διαρκώς με τις εκφρασμένες ανάγκες του 
πελάτη. Δεύτερο : Η λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να 
δημιουργεί την αίσθηση της εμπιστοσύνης στους πελάτες της 
ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται. 
Τρίτο : Η επιχείρηση πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στον
αγοραστή ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα έχει επιτευχθεί στο 
τελικό προϊόν που ο ενδιαφερόμενος θα λάβει.

Η εφαρμογή της σειράς συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
κατά ISO 9000 από μία επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε γιατί επιβάλλει ένα συμβόλαιο, (ISO 90001-2-3) είτε για 
ενδοεπιχειρησιακούς λόγους (ISO 9004). Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις στόχος της επιχείρησης είναι η οργάνωση ενός 
συστήματος το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της και στην επίτευξη της απαιτούμενης 
ποιότητας με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελληνική πραγματικότητα, ο υπολογισμός του κόστους 
ποιότητας μαζί με το κύκλωμα διακρίβωσης αποτελούν τα πιο 
ασθενή σημεία των επιχειρήσεων που εγκαταστάθηκαν ή 
εγκαθιστούν ένα σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με 
τα πρότυπα ISO 9000. Το κόστος ποιότητας λοιπόν είναι ένα 
εργαλείο - τεχνική που βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας όχι 
μόνον του παραγόμενου προϊόντος ή της προσφερόμενης 
υπηρεσίας, αλλά ολόκληρης της επιχείρησης.

Παρότι όμως το κόστος ποιότητας υπάρχει σε οποιαδήποτε 
επιχειρησιακή μονάδα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, τα 
οικονομικά μεγέθη πολλών δραστηριοτήτων σχετικών με την 
ποιότητα παραμένουν άγνωστα σε πολλές επιχειρήσεις.

Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, στο σύνολο των 
400 μεγαλύτερων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, 
μόλις το 1% περίπου, συλλέγει, επεξεργάζεται και μετράει 
στοιχεία του κόστους ποιότητας συστηματικά, ενώ οι 
περισσότεροι managers δεν έχουν κατανοήσει την 
αναγκαιότητα αυτή.

Ενα κοστολογικό σύστημα αποσκοπεί, με την παρουσίαση 
στοιχείων για το πόσο στοιχίζει η παραγωγή, η ανάπτυξη και η 
διάθεση ενός προϊόντος ή κάποιας δραστηριότητας της 
εταιρείας :
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1. Να βοηθήσει τη Διοίκηση να πάρει αποφάσεις για την 
τιμολόγηση των προϊόντων.

2. Να δίνει στοιχεία για τον έλεγχο της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Επιχείρησης και να επισημαίνει τα σημεία 
όπου υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης.

3. Να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εργαζομένων και των 
στελεχών της επιχείρησης.

Ακόμη και αν δεν λέγεται σαφώς, εκείνο που μετράται είναι 
εκείνο που συγκεντρώνει την προσοχή όλων.

Το κόστος ποιότητας είναι ένα σύστημα υπολογισμού και 
τακτικής παρουσίασης του κόστους που προκύπτει από 
δραστηριότητες που σχετίζονται :

1. Με την πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων και την 
εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης.

2. Με τον έλεγχο της ποιότητας στο εργοστάσιο και τους 
προμηθευτές.

3. Με την παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων που 
ανακαλύπτονται είτε κατά την παραγωγή είτε αφού 
αποσταλούν στους πελάτες.

4. Με την επιχειρησιακή φθορά, είτε λόγω ματαίωσης 
παραγγελιών της συγκεκριμένης επιχείρησης και αγοράς από 
ανταγωνιστές, είτε λόγω απώλειας φήμης της επιχείρησης.

Το ύψος των παραπάνω στοιχείων κόστους ανέρχεται συχνά 
σε ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους των 
προϊόντων και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει 
την κερδοφορία μιας επιχείρησης (Kim and Liao 1994).
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Άλλωστε το κόστος ποιότητας θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 
στοιχείο κόστους, όπως και αυτό των άλλων λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μερικά στοιχεία του 
παραπάνω κόστους δεν καταγράφονται από τις επικρατούσες 
λογιστικές πρακτικές. Για παράδειγμα, καταγράφονται 
συνήθως οι επισκευές και επανακατεργασίες αλλά όχι και το 
κόστος από τη δυσαρέσκεια των πελατών -επειδή τα προϊόντα 
αποκλίνουν από τα προκαθορισμένα πρότυπα- ούτε και οι 
απώλειες πωλήσεων λόγω αποστολής ελαττωματικών
προϊόντων στους πελάτες.

Τα παραπάνω μη καταγραφόμενα στοιχεία κόστους 
αποκαλούνται "κρυμμένα" και είναι σε μερικές περιπτώσεις το 
μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους ποιότητας.

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση του 
κόστους της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική 
επίδοση των επιχειρήσεων. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό για 
τις επιχειρήσεις να μετρούν, αναλύουν και να ελέγχουν όλα τα 
στοιχεία κόστους.

Από έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ ο μέσος όρος του κόστους 
ποιότητας στη βιομηχανία ανέρχεται σε 6% επί του συνολικού 
τζίρου (από 2,5% ως 14,7%, ανάλογα με τον κλάδο). Αν το 
ποσοστό αυτό φαίνεται μικρό, αρκεί να σκεφθούμε ότι με 
περιθώριο κέρδους 5% επί του τζίρου με μία μείωση του 
κόστους ποιότητας κατά 25%, έχουμε αύξηση των καθαρών 
κερδών της επιχείρησης κατά 30%! (χωρίς νέες επενδύσεις και 
έξοδα niarketing).
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3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα στοιχεία του κόστους ποιότητας είναι στην ουσία παρόμοια 
με τα άλλα είδη κόστους. Όπως και το κόστος παραγωγής, το 
κόστος συντήρησης, το κόστος πωλήσεων κ.λ.π., το κόστος 
ποιότητας μπορεί να προϋπολογισθεί, να αναλυθεί και τέλος να 
μετρηθεί.

Σήμερα όχι μόνον αναγνωρίζεται η μετρησιμότητα του κόστους 
ποιότητας παρέχοντας έναν απλό δείκτη, μέσω του οποίου η 
διοίκηση και τα στελέχη μπορούν να συνεννοηθούν απλά και 
αποτελεσματικά, αλλά θεωρείται στην ουσία η βάση 
αξιολόγησης όλων των επενδυτικών προγραμμάτων που 
αφορούν την ποιότητα.

Η έννοια του κόστους ποιότητας σύμφωνα με το British Standard 
BS 6143 (βλέπε APENDIX Α) περιλαμβάνει δύο κύριες περιοχές : 
το κόστοο ελένγου (cost of conformance) που περιλαμβάνει το 
κόστος πρόληψης και το κόστος εκτίμησης, και το κόστος 
αποτυχίας ελέγχου (cost of nonconformance) που περιλαμβάνει 
το κόστος εσωτερικών αστοχιών και το κόστος εξωτερικών 
αστοχιών.

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Είναι το κόστος που σχετίζεται με τις δαπάνες για τη 
μελέτη, εφαρμογή, διατήρηση και αναβάθμιση του 
συστήματος ποιότητας. Το κόστος πρόληψης περιλαμβάνει 
βασικά τις ακόλουθες κατηγορίες :
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A1. Κόστος διατήρησπο του Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας
Περιλαμβάνει το κόστος συγγραφής και ενημέρωσης 
εγχειρίδιων ποιότητας, το κόστος λειτουργίας αρχείου 
και ελέγχου εγγράφων και τέλος το κόστος 
πιστοποίησης.

Α2. Κόστος Μελετών Ποιότητας
Περιλαμβάνει το κόστος σχετικά με την οργάνωση, 
σχεδίαση και παρουσίαση των στοιχείων μέτρησης και 
ελέγχου.

A3. Κόστος__εκπαίδευσης__για__υαχ__ποιότητα__και
διατήρηση στοιγείων
Περιλαμβάνει το κόστος προετοιμασίας, ανάπτυξης, 
διεξαγωγής και συντήρησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε θέματα ποιότητας όλου του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Α4. Κόστος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
Περιλαμβάνει το κόστος των ανθρωποωρών όλων των 
εμπλεκομένων για εσωτερικές επιθεωρήσεις (internal 
audit).

Α5. Κόστοα ΑΕιολόγησηο Προμηθευτών
Περιλαμβάνει τις δαπάνες που γίνονται σε
δραστηριότητες πρόληψης για την οργάνωση και 
αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας προμηθευτών.

Α6. Κόστοα Επιθεώρησπα Συυβολαίων
Περιλαμβάνει τις δαπάνες που γίνονται κατά την 
επιθεώρηση του συμβολαίου ποιότητας.
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Β. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Είναι το κόστος που προέρχεται από ελέγχους, 
επιθεωρήσεις, εξετάσεις μεθόδων, υλικών και προϊόντων για 
να διασφαλισθεί ότι αυτά συμφωνούν με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές.

Το κόστος εκτίμησης περιλαμβάνει βασικά τις ακόλουθες 
κατηγορίες :

Β1. Κόστος ελέγχου εισερχομένων
Περιλαμβάνει το κόστος που σχετίζεται με τον έλεγχο 
και επιθεώρηση των εισερχομένων υλών, καθώς και το 
κόστος υπηρεσιών που απαιτούνται από ανεξάρτητους 
οργανισμούς ελέγχων.

Β2. Κόστος ελέγχου παραγωγής και τελικών 
προϊόντων

Το στοιχείου αυτό του κόστους αφορά τις δαπάνες 
προσωπικού και υλικών που γίνονται από τον ποιοτικό 
έλεγχο ή την παραγωγή σχετικά με τον έλεγχο 
συμμόρφωσης των παραγωγικών διαδικασιών με τις 
προδιαγραφές ποιότητας.

Β3. Κόστοα έκδοσπο πιστοποιητικών ποιότητας
Περιλαμβάνει το κόστος έκδοσης πιστοποιητικών 
ποιότητας από τις διάφορες υπηρεσίες όπως ποιοτικού 
ελέγχου, τεχνικού ελέγχου κ.λ.π.

17



B4. Κόστος προληπτικής_____συντήρησης_____καί
διακριβωσης οργάνων ελέγγου 
Περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης, ρύθμισης και 
εξακρίβωσης του εξοπλισμού ελέγχου, δοκιμών και 
παροχής πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα.

Β5. Κόστοο εργαστποιακών και ειδικών ελέγγων
Περιλαμβάνει το κόστος που σχετίζεται με δαπάνες 
εργαστηριακών και άλλων ειδικών ελέγχων.

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Είναι το κόστος που προκύπτει από τη μη ικανοποιητική 
ποιότητα προϊόντων, που ανιχνεύονται πριν την αποστολή 
τους στους πελάτες.

Το κόστος εσωτερικών αστοχιών περιλαμβάνει βασικά τις 
ακόλουθες κατηγορίες :

Γ1. Κόστος αχρήστων (Scrap)
Είναι το κόστος παραγωγής για ελαττωματικά 
προϊόντα που δεν μπορούν να επισκευασθούν ή να 
πωληθούν.

Γ2. Κόστος επανακατεργασίας και επισκευών
Είναι το κόστος επιδιόρθωσης ελαττωματικών 
προϊόντων, ώστε να υπάρξει ικανοποίηση των 
ποιοτικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του πελάτη.

Γ3. Κόστοο επανελέγχων
Περιλαμβάνει το κόστος των επανελέγχων των 
προϊόντων που έχουν επιδιορθωθεί καθώς και των
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ελέγχων πέραν του κανονικού (επιθεώρηση παρτίδων 
100%).

Γ4. Κόστος διακοπών παοανωνήο
Είναι το κόστος που σχετίζεται με τις διακοπές της 
παραγωγής, όταν διαπιστωθεί η παραγωγή 
ελαττωματικών προϊόντων.

Γ5. Κόστοο υποΒαθυισυένων προϊόντων
Αποτελείται από τα έσοδα που χάνονται, όταν 
προϊόντα εκτός προδιαγραφών (β’ διαλογής) πωλούνται 
με τη συναίνεση του αγοραστή σε χαμηλότερη τιμή.

Γ6. Κόστοο δέσιιευσπο παρτίδων
Είναι το κόστος που σχετίζεται με τη δέσμευση των 
προϊόντων εκείνων που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της ποιότητας, και αποτελείται κυρίως από το κόστος 
συσκευασΐας και αποθήκευσης των συγκεκριμένων 
ποσοτήτων.

Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Είναι το κόστος που προκύπτει από τη μη ικανοποιητική 
ποιότητα προϊόντων, που ανιχνεύονται μετά την παράδοσή 
τους στους πελάτες.

Το κόστος εξωτερικών αστοχιών περιλαμβάνει βασικά τις 
ακόλουθες κατηγορίες :

Δ1. Κόστοο επισκευών εντόο πλαισίων ενγύησπο
Είναι το κόστος αντικατάστασης και επισκευής 
ελαττωματικών προϊόντων εξαιτίας παραπόνων που 
γίνονται μέσα στο χρόνο κάλυψης από την εγγύηση.
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Δ2. Κόστος επιστροφών και αντικαταστάσεων
Είναι το κόστος που σχετίζεται με την επιστροφή και 
αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων μετά από 
παράπονα πελατών ακόμη και αν δεν καλύπτονται από 
εγγύηση.

Δ3. Κόστοσ διαχείρισης για διεοεύνηση παραπόνων 
Είναι το κόστος που αφορά στη διαχείριση και 
διερεύνηση παραπόνων που σχετίζονται με 
ελαττωματικά προϊόντα.

Δ4. Κόστος αστικών ευθυνών και αποζημιώσεων
Είναι το κόστος που σχετίζεται με την ευθύνη που 
έχει η εταιρεία προς τους πελάτες από τη διάθεση 
των προϊόντων της.

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κατηγοριοποίησης του 
κόστους ποιότητας είναι ότι παρέχει ένα πλαίσιο για 
ποσοστικοποίηση και ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους 
ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Juran, καθώς η επιχείρηση αυξάνει εθελοντικά 
τις δαπάνες πρόληψης και εκτίμησης, το υψηλότερο επίπεδο 
ποιότητας που προκύπτει (λιγότερα ελαττωματικά) συντελεί σε 
μείωση του κόστους αστοχιών. Το ελάχιστο συνολικό κόστος 
επιτυγχάνεται στο σημείο όπου το οριακό κόστος πρόληψης και 
εκτίμησης εξισώνεται με το οριακό κόστος των αστοχιών.

Το πρότυπο British Standard BS6143 (βλέπε APPENDIX A), 
συνδέει το συνολικό κόστος της ποιότητας με τη σημασία που 
δίνει η επιχείρηση στην ποιότητα και τη βελτίωσή της. Όταν η
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σημασία είναι χαμηλή το συνολικό κόστος είναι υψηλό, με το 
κόστος αστοχιών να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Καθώς 
αυξάνει η σημασία και γίνονται οι αρχικές επενδύσεις κυρίως 
σε εκπαίδευση, παρατηρείται συνήθως μία αύξηση στο κόστος 
εκτίμησης. Η αύξηση του τελευταίου οδηγεί σε παραπέρα 
διερεύνηση του κόστους ποιότητας και καλύτερη κατανόηση 
των πηγών και συνεπειών του. Κατά συνέπεια, αυξάνουν οι 
επενδύσεις για την πρόληψη ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός 
των προϊόντων και διαδικασιών. Αποτελέσματα της 
προληπτικής δράσης είναι:

1. η πτώση του κόστους αστοχιών και εκτίμησης τόσο σε 
απόλυτα μεγέθη όσο και σε ποσοστά επί του συνολικού 
κόστους και

2. η μείωση του ίδιου του συνολικού κόστους.

Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί την αλληλεξάρτηση των στοιχείων 
κόστους και δικαιολογεί τη σπουδαιότητα της προληπτικής 
δράσης και της τάσης των επιχειρήσεων για σχεδίασμά και 
πρόληψη ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι “ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." 
ιδρύθηκαν το 1962 από έναν όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο 
συμμετείχαν : η “Α.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ", η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", το 
γαλλικό συγκρότημα χημικών βιομηχανιών "PECHINEY SAINT 
GOBAIN" το οποίο στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με τη "RHONE - 
POULENC S.A.", και ο επιχειρηματίας ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Το Μάιο του 1966 άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο της 
εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Σειρά από σημαντικές επεκτάσεις 
των εγκαταστάσεών του το έφεραν ήδη το 1972 στην πρώτη 
θέση στον τομέα των λιπασμάτων και ενδιαμέσων προϊόντων 
στη χώρα μας.

Το 1974 επεκτάθηκε στον τομέα παραγωγής 
ψθοριοχλωριομένων υδρογονανθράκων (PROFLUOR), που 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, στην 
παραγωγή του αφρώδους πλαστικού και ως διαλύτες.

Με συμπληρωματικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα 
μετά το 1980, αυξήθηκε η παραγωγικότητα των μονάδων και 
βελτιώθηκε σημαντικά η προστασία του περιβάλλοντος με 
αποτέλεσμα να είναι σήμερα το συγκρότημα συγκρίσιμο με τα 
πιο σύγχρονα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Παράλληλα, από το 1989 άρχισε η επέκταση της 
δραστηριότητας του συγκροτήματος σε τομείς παραγωγής νέων
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προϊόντων όπως το HCFC 22, το φωσφορικό διασβέστιο και το 
θειικό αργίλιο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή 
ειδικών τύπων λιπασμάτων που είναι απαραίτητα στη σύγχρονη 
γεωργία.

Κατά την τελευταία περίοδο δόθηκε μεγάλη σημασία στην 
ανάπτυξη της πληροφορικής, με επέκτασή της και στις μονάδες 
παραγωγής, για αυτόματο έλεγχο της παραγωγικής 
διαδικασίας. Έτσι σήμερα έχει διαμορφωθεί στο συγκρότημα 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής που διασυνδέει τους 
υπάρχοντες περιφερειακούς υπολογιστές με την κεντρική 
μονάδα, μέσω δικτύου οπτικών ινών μήκους 3 km.

Όλες οι μονάδες που λειτουργούν σήμερα στο εργοστάσιο της 
Θεσσαλονίκης είναι προηγμένης γαλλικής τεχνολογίας και η 
κατασκευή τους έγινε με την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών 
της "RHONE-POULENC”, της "GRANDE PAROISSE-AZF”, και της 
“ELF ATOCHEM” που συγκαταλέγονται μεταξύ των 
μεγαλύτερων βιομηχανιών χημικών συγκροτημάτων της 
Ευρώπης.

Στις Χ.Β.Β.Ε. το έτος 1996 απασχολήθηκαν 523 άτομα έναντι 
521 για το αμέσως προηγούμενο έτος. Για την κάλυψη αναγκών 
επιμόρφωσης των εργαζομένων υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα στα οποία συμμετείχαν 237 εργαζόμενοι με 
συνολικά 10.000 ώρες εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών 
του 1996 διαμορφώθηκε σε 32,1 δις δραχμές. Τα καθαρά κέρδη 
της χρήσης 1996 προ φόρων ανήλθαν σε 745 εκατομμύρια 
δραχμές. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε 
για το έτος 1996 σε 30,4%, ενώ η σχέση κερδών πριν από 
φόρους προς ίδια κεφάλαια σε 4%.
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4.2 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας άρχισε να εφαρμόζεται από το 
1992 ως η μόνη επιλογή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που 
διαμορφώθηκε μετά την απελευθέρωση των αγορών και τη 
μείωση των κρατικών επιδοτήσεων. Η διακήρυξη της πολιτικής 
ποιότητας αναφέρει :

Ή ύπαρξη αλλά και η ανάπτυξη των Χ.Β.Β.Ε. μπορεί μόνο να 
διασφαλιστεί με τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς 
τους.

Επειδή η Εταιρεία μας λειτουργεί σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον αποφασίσαμε να καθιερώσουμε, ως πολιτική μας, τη 
συνεχή επιδίωξη για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην εισαγωγή και 
εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας σε κάθε τομέα της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά.

Θεμελιώδης σ' αυτήν την προσπάθεια -η οποία στοχεύει στην 
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και την καλή 
ποιότητα των προϊόντων- είναι ο ρόλος του προσωπικού της 
Εταιρείας μας.

Καθένας από εμάς, στο πλαίσιο της θέσης του μέσα στην 
επιχείρηση, καλείται να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών και 
επικοινωνίας ώστε να δημιουργήσουμε την Ποιότητα των 
Χ.Β.Β.Ε.

Η Γ ενική Διεύθυνση δεσμεύεται να ηγηθεί της όλης 
προσπάθειας και να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη 
που θα εξασφαλίσει την επιτυχία της”.
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Όπως προκύπτει και από την παραπάνω πολιτική, η 
προσπάθεια για την ολική ποιότητα αρχίζει από την κορυφή 
αλλά απαιτεί τη συμμετοχή όλου του προσωπικού. Για το λόγο 
αυτό ξεκίνησε παράλληλα η διαδικασία εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης των εργαζομένων.

Από τον Απρίλιο του 1992 έως και το Νοέμβριο του 1996 
διοργανώθηκαν συνολικά είκοσι Ημερίδες Ολικής Ποιότητας που 
τις παρακολούθησαν 402 άτομα, δηλαδή ποσοστό 75% του 
συνόλου περίπου.

Διοργανώθηκαν επίσης σεμινάρια για τους Διευθυντές και τους 
Προϊσταμένους Τομέων και Τμημάτων καθώς επίσης και 
συναντήσεις με θέμα την ποιότητα. Φορείς των σεμιναρίων 
ήταν το ΙΒΕΠΕ, η ΕΕΔΕ, η ΣΠΕΕ και η Bureau Veritas.

To 1995 πιστοποιήθηκε το πρώτο για την Εταιρεία σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας. Πρόκειται για την παραγωγή και 
συσκευασία των φθοριοχλωριομένων υδρογονανθράκων που 
απέκτησαν το πιστοποιητικό κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9002 
από την Bureau Veritas Quality International. Παράλληλα 
ετοιμάσθηκε και τέθηκε σε δοκιμαστική εφαρμογή το αντίστοιχο 
σύστημα για τις μονάδες παραγωγής και συσκευασίας.:

• θειικού αργιλίου

• φωσφορικού μονοασβεστίου και διασβεστίου
• υγρών και υδατοδιαλυτών λιπασμάτων
Η πιστοποίηση για τις παραπάνω δραστηριότητες 
ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του 1996.

Το 1996 ήταν ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξυπηρέτησης Πελατών με θετικά αποτελέσματα ως προς την 
ικανοποίηση των πελατών, αλλά και ως προς τον εντοπισμό και 
την εξάλειψη από τη διαδικασία της παραγωγής και της
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συσκευασίας των αιτίων, που ενδέχεται να οδηγούν στην 
εμφάνιση ποιοτικών προβλημάτων.

Ο επόμενος στόχος είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων και η 
εξεύρεση των ενδεδειγμένων λύσεων στα πλαίσια της 
διοίκησης ολικής ποιότητας που σταδιακά εφαρμόζει η 
Εταιρεία. Βασική επιδίωξή της είναι η συμμετοχή όλων των 
εργαζομένων - ιδιαίτερα των ανθρώπων της πρώτης γραμμής - 
για τη βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας αποτελείται από τα 
ακόλουθα επίπεδα :

Πρώτο επίπεδο : Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας που
περιγράφει την πολιτική ποιότητας, το 
σύστημα ποιότητας, τα οργανογράμματα, 
τις τεχνικές και απαριθμεί τις γενικές 
διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ISO 9002 και χρησιμεύει ως μόνιμη πηγή 
αναφοράς για την εφαρμογή του.

Δεύτερο επίπεδο : Γενικές Διαδικασίες, που πραγματεύονται
λεπτομερειακά τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9002, απαντώντας στις ερωτήσεις 
ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ, ΠΟΥ και ΠΩΣ.

Τρίτο επίπεδο : Οδηγίες εργασίας οι οποίες είναι μία
επαρκής περιγραφή των τεχνικών 
λειτουργιών.

Τέταρτο επίπεδο : Τεκμήρια και προδιαγραφές που
περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή 
δεδομένων και όλες τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές.
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Ο έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών περιλαμβάνει όλους 
τους πόρους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την 
επίτευξη συνεχούς και σταθερής παραγωγής των καθορισμένων 
προϊόντων.

Η παραγωγή σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
πωλήσεων για μακροχρόνιους σκοπούς, ενώ για βραχυχρόνιους 
σκοπούς σχεδιάζεται σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις.

Χρησιμοποιείται ένα σύστημα καταγραφής με οδηγίες που 
περιλαμβάνει διαγράμματα ροής, διαδικασίες σταματήματος και 
επανεκκίνησης μονάδων και άλλες διαδικασίες ελέγχου. Όλες 
οι κρίσιμες μεταβλητές παρακολουθούνται και καταγράφονται 
από εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, όλα τα όργανα 
μέτρησης και ο εξοπλισμός είναι διακριβωμένα για να 
εξασφαλισθεί η καταλληλότητά τους για τις απαιτήσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος γίνονται για την επιβεβαίωση της 
ποιότητας κατά την παραλαβή των εφοδίων, κατά την 
παραγωγή και, τέλος, κατά το στάδιο πριν τα συσκευασμένα 
προϊόντα τεθούν σε κυκλοφορία.

Όλα τα εισερχόμενα εφόδια και τα υλικά συσκευασίας 
επιθεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν. Η έκταση της 
επιθεώρησης καθορίζεται από τη σημαντικότητα της επίδρασής 
τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και από τις 
υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες. Προδιαγραφές
χρησιμοποιούνται για όλα τα εφόδια, ειδικευμένο προσωπικό 
χρεώνεται με τις ενέργειες επιθεώρησης και ακολουθούνται 
όλες οι απαραίτητες καταγεγραμμένες οδηγίες.

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται με 
δειγματοληψία σε καθορισμένα στάδια και συχνότητες. Τα
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τεστ και οι αναλύσεις διενεργούνται από το Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας σύμφωνα με συγκεκριμένες αναλυτικές μεθόδους. 
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο προσωπικό παραγωγής για 
να κάνει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες.

Όλες οι παρτίδες δοκιμάζονται πριν σταλούν στους πελάτες. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει οπτική εξέταση των κοντέινερ και 
λήψη δειγμάτων καθώς και ανάλυσή τους από το Τμήμα 
Ελέγχου Ποιότητας.

Η παραγωγή προϊόντων ποιότητας αποτέλεσε για τις Χ.Β.Β.Ε. 
βασική στρατηγική επιλογή. Η διείσδυση σε μία αγορά όπου 
κυριαρχούσαν κολοσσοί της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας 
ανάγκασε την Εταιρεία να εφαρμόσει τη στρατηγική αυτή 
επιλογή υποχρεωτικά.

Όπως όλες οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, ακολούθησε την 
εξέλιξη της ποιότητας μεταβαίνοντας σταδιακά από τον 
Ποιοτικό Έλεγχο στη Διασφάλιση Ποιότητας, με στόχο τη 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

4.3 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος τα τελευταία 
χρόνια εφαρμόζεται εν μέρει μόνον στην πράξη η μέτρηση του 
κόστους ποιότητας, όπως αναλύθηκε θεωρητικά στο Κεφάλαιο 
3. Αυτό συμβαίνει διότι η σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση 
του κόστους ποιότητας απαιτεί πολύ καλό συντονισμό 
λογιστικών εγγραφών και ανθρώπων σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει 
λοιπόν μία χρονική περίοδο προσαρμογής ώστε το σύστημα να 
φθάσει στη φάση της ωρίμανσης.
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Η μέθοδος υπολογισμού που ακολουθείται είναι με τη 
δημιουργία και παρακολούθηση των εξής κέντρων κόστους και 
κωδικών εξόδων :

1. Κέντρο Κόστους ‘Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών”

Ο υπεύθυνος αυτού του Κέντρου Κόστους ασχολείται 
κυρίως με τα παράπονα των πελατών της Εταιρείας. Τα 
έξοδα που συγκεντρώνει στο τέλος κάθε μήνα το Κέντρο 
Κόστους κατά κωδικό εξόδου ενσωματώνονται στα Έξοδα 
Διοικητικής Λειτουργίας και στη συνέχεια επιμερίζονται στα 
πωληθέντα προϊόντα με βάση κάποια μεθοδολογία που 
εφαρμόζεται στην Εταιρεία.

2. Κέντρο κόστους "ISO 9002"

Η μέριμνα των υπευθύνων αυτού του Κέντρου Κόστους 
επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων 
βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών ακόμη και για 
διαδικασίες που δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 
μέχρι τώρα.

Τα έξοδα αυτού του Κέντρου Κόστους επιμερίζονται κατά 
50% στα Γενικά Έξοδα Εργοστασίου και κατά 50% στα 
Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας. Στη συνέχεια το μοίρασμα 
στα Προϊόντα Παραγωγής και Πώλησης γίνεται με βάση 
κάποια μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην Εταιρεία.

3. Κόστσα επιστροφής προϊόντων

Στις περιπτώσεις επιστροφής πωληθέντων προϊόντων εκτός 
προδιαγραφών, τα έξοδα αποστολής της επιστροφής των
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προϊόντων χρεώνονται στο συγκεκριμένο προϊόν, σε ειδική 
μερίδα, μειώνοντας τα αποτελέσματά τους.

Στη συνέχεια τα έξοδα συσκευασίας καθώς και τα 
κατεστραμμένα υλικά συσκευασίας (αν πρόκειται για υλικά 
μιας χρήσης) χρεώνονται σε ειδική μερίδα των 
λογαριασμών ‘'Διάφορα Εξοδα Εκμεταλλεύσεως".

Τέλος το χύμα προϊόν επιστρέφει στη μερίδα του (χρέωσή 
του).

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα Κέντρα Κόστους 
μπορούν να δεχθούν χρεώσεις, σε συγκεκριμένο κωδικό 
εξόδου με την περιγραφή "Κόστος Ποιότητας", και να 
υπάρχει έτσι η διαρκής και σωστή ενημέρωση των 
υπευθύνων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΜΕΛΕΤΗ - ΠΙΛΟΤΟΣ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποφασισθηκε να γίνει μία μελέτη με στόχο την εμπειρική 
επαλήθευση της θεωρίας που διέπει το κόστος ποιότητας.

Η προσέγγιση που εφαρμόζεται σ’ αυτήν τη μελέτη 
υπαγορεύτηκε από τη χρήση προκαταρκτικών αριθμητικών 
στοιχείων του Τομέα PROFLUOR. Ο λόγος για τον οποίο 
επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι του εργοστασίου ήταν ότι 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 1996, χρονική περίοδο για την οποία 
μετρήθηκε το κόστος ποιότητας, ήταν σε εφαρμογή το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ακολουθούμενο από διάφορα έξοδα που 
σχετίζονται με αυτό.

Σκοπός της μελέτης-πιλότου είναι η εξακρίβωση και 
ποσοστικοποίηση, έστω και προσεγγιστικά, όλων των θέσεων 
και στοιχείων του κόστους που αφορούν τη Διασφάλιση 
Ποιότητας στο σημαντικό αυτό τμήμα της επιχείρησης. Επίσης 
με την ανάλυση και καταγραφή των συνισταμένων του κόστους 
ποιότητας προσφέρεται μία βάση Bench marking για μεγέθη που 
αφορούν την Ολική Ποιότητα. Τέλος από τη διερεύνηση των 
στοιχείων του κόστους αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα 
συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της 
επιχειρησιακής στρατηγικής.

Ο υπολογισμός του κόστους είναι προσεγγιστικός και έγινε 
κατά βάση με τη βοήθεια στελεχών τόσο στον Τομέα 
PROFLUOR, όσο και με στελέχη των άλλων Τομέων και 
Τμημάτων που εμπλέκονται σε κοινές διαδικασίες όπως π.χ. 
ποιοτικού ελέγχου, προμηθευτών, τεχνικού ελέγχου κ.λ.π.
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανάλυση του κόστους ποιότητας για να γίνει περισσότερο 
αποτελεσματική μπορεί να δοθεί με κατάλληλο τρόπο, 
δημιουργώντας διαφόρους δείκτες.

5.2.1 Δείκτεσ ως npoc το Συνολικό Κόστοσ Διασωάλισπο 
Ποιότπταο (ΠΙΝΑΚΑΣ 51

Κόστος πρόληψης 14.576.000
-—.............................. = ............... ....... = 23,5 %

Σ.Κ.Δ.Π. 61.995.000

Κόστος Ελέγχου 20.376.000
.................................... =................ ........ = 32,9 %

Σ.Κ.Δ.Π. 61.995.000

Κόστος Εσωτ. αστοχιών 26.859.000
------------------------------ =............. ............ = 43,3 %

Σ.Κ.Δ.Π. 61.995.000

Κόστος Εξωτ. αστοχιών 184.000
—-............................... =--------------------- = 0,3 %

Σ.Κ.Δ.Π. 61.995.000

5.3 ΑΛΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κόστος συνολικών αστοχιών 27.043.000
----------------------------- ----------- =--------------------------  = 0,66 %

Κόστος παραγωγής 4.097.000.000

Κόστος πρόληψης 14.576.000
----------------------------------  =--------------------- = 0,29 %

Συνολικές πωλήσεις 5.058.000.000
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Κόστος ελέγχου 20.376.000
--------------------------- ------ =----- --------------- = 0,40 %

Συνολικές πωλήσεις 5.058.000.000

Κόστος συνολικών αστοχιών 27.043.000
-............... -—......... ....... =......... ...........— = 0,53 %

Συνολικές πωλήσεις 5.058.000.000

Συνολικό κόστος 
Διασφάλισης Ποιότητας

Συνολικές πωλήσεις

5.4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Η τιμή της ανθρωποώρας για λόγους ευκολίας υπολογίσθηκε 
σε 8.000 δρχ., σταθερή για όλα τα Τμήματα του εργοστασίου 
που εμπλέκονται στο κόστος ποιότητας. Αυτή η τιμή 
προήλθε από τη μέση σταθμική τιμή της ανθρωποώρας της 
παραγωγής και της συντήρησης για το 1996.

2. Επειδή η αποτίμηση ορισμένων κατηγοριών του κόστους 
ποιότητας για τις οποίες δεν υπήρξε λογιστική εγγραφή έγινε 
a posteriori βασιζόμενη σε εκτιμήσεις και προσεγγίσεις των 
διαφόρων στελεχών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγεί σε 
μεγάλο σφάλμα μέτρησης γι’ αυτές τις χρεώσεις.

3. Το κόστος ποιότητας των προϊόντων που είναι εκτός 
προδιαγραφών και ανακυκλώνονται, προσεγγίσθηκαν για το 
1996 σε 1% της Παραγωγής. Αφορά περιπτώσεις που δεν 
καταγράφησαν (οι καταγραμμένες περιπτώσεις έχουν 
κοστολογηθεί επακριβώς και απεικονίζονται σε άλλη 
κατηγορία στοιχείων κόστους) και το κόστος προέρχεται

61.995.000
-----------------  = 1,22 %

5.058.000.000
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βασικά από το γεγονός ότι δεν υπήρχε αργούσα 
δυναμικότητα στην Παραγωγή PROFLUOR.

4. Κατά τον υπολογισμό η καταγραφή των χρεώσεων στους 
πίνακες των διαφόρων κατηγοριών του κόστους ποιότητας 
έγινε με ακρίβεια χιλιάδας.

5.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο επιμερισμός του Συνολικού Κόστους Διασφάλισης Ποιότητας
(Σ.Κ.Δ.Π.) κατά κατηγορία στον Τομέα PROFLUOR, για το έτος
1996, αξιολογείται ως εξής :

1. Ο Τομέας δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 43,3%, του 
συνολικού κόστους ποιότητας για ελαχιστοποίηση των 
εσωτερικών αστοχιών, ενώ για τις εξωτερικές αστοχίες 
μόλις το 0,3%.

2. Το ποσοστό του κόστους πρόληψης ως προς τις συνολικές 
πωλήσεις είναι πολύ μικρό και ανέρχεται σε 0,29% καθώς 
επίσης και το ποσοστό του κόστους ελέγχου ως προς τις 
συνολικές πωλήσεις είναι πολύ μικρό και ανέρχεται σε 
0,40%.

3. Τα ποσοστά του κόστους πρόληψης και ελέγχου ως προς το 
συνολικό κόστος ποιότητας είναι πολύ υψηλά και ανέρχονται 
σε 23,5% και 32,9% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται ως ένα 
βαθμό στο γεγονός ότι οι χρεώσεις για πρόληψη και έλεγχο 
ήταν αυξημένες για το 1996, δεύτερη χρονιά εφαρμογής του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

4. Τα ποσοστά του κόστους των συνολικών αστοχιών ως προς 
το κόστος παραγωγής και ως προς τις συνολικές πωλήσεις 
είναι πολύ χαμηλά και ανέρχονται σε 0,66% και 0,53% 
αντίστοιχα.
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5. Το ποσοστό του συνολικού κόστους διασφάλισης ποιότητας 
ως προς τις συνολικές πωλήσεις είναι πολύ χαμηλό και 
ανέρχεται σε 1,22%.

Εν κατακλείδι είναι φανερό ότι τα ποσοστά του Συνολικού 
Κόστους Διασφάλισης Ποιότητας όσο και των επιμέρους 
κατηγοριών του ως προς τις συνολικές πωλήσεις είναι πολύ 
χαμηλά. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το γεγονός αυτό 
δηλώνει ότι ο Τομέας PROFLUOR εισέρχεται σε μία χρονική 
περίοδο ωρίμανσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
Το οριακό σημείο εισόδου στην περίοδο αυτή χαρακτηρίζεται 
από το σχεδόν μηδενισμό του κόστους εξωτερικών αστοχιών, 
ενώ το ποσοστό του Σ.Κ.Δ.Π. ως προς τις συνολικές πωλήσεις 
μειώνεται δραστικά σε ποσοστά κάτω του 8%. Δεν είναι 
δυνατή η ακριβής χρονική τοποθέτηση του σταδίου της 
ωρίμανσης, αλλά στατιστικές που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
αρκετές, διαφορετικού μεγέθους εταιρείες, δείχνουν ότι 
χρειάζονται 1,5 έως 2,5 χρόνια, ανάλογα βέβαια με τη φύση 
των προϊόντων και τις προσπάθειες για βελτίωση και εφαρμογή 
του ποιοτικού συστήματος (σε διαφορετική περίπτωση η 
χρονική περίοδος επιμηκύνεται ακόμη και διαιωνίζεται).

5.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναφέρονται μόνο στη 
χρονική περίοδο του έτους 1996 και επειδή δεν έχουν 
διαχρονική σημασία υπάρχει κίνδυνος να είναι περιστασιακά. 
Είναι απαραίτητη λοιπόν η εφαρμογή ενός συστήματος 
μέτρησης κόστους ποιότητας κατά κατηγορία. Με αυτόν τον 
τρόπο θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή και θα μπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα διαχρονικά. Τέλος το 
σύστημα αυτό μπορεί να εμπλουτισθεί με προϋπολογιστικά 
στοιχεία, ώστε λογιστικά να μπορούν να υπολογισθούν 
αποκλίσεις.
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2. Ένα σύστημα μέτρησης κόστους ποιότητας μπορεί εύκολα 
να εφαρμοσθεί σε όλους τους τομείς και υπηρεσίες της 
επιχείρησης. Ειδικά για τη μέτρηση του κόστους ποιότητας 
στις υπηρεσίες της Συντήρησης έχει διαμορφωθεί ειδική 
μεθοδολογία ονομαζόμενη “SIMPLIQUALITY” σύμφωνα με 
τους Βρετανικούς κανονισμούς BS 5750.

3. Με βάση τα στοιχεία του κόστους ποιότητας και το βαθμό 
που συνεισφέρει το καθένα στο συνολικό κόστος, 
αξιολογούμενα με τη μέθοδο PARETO, μπορούμε να εξάγουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα.
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτήν την αρχή, οι προσπάθειες 
βελτίωσης της Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να 
κατευθύνονται στα λίγα αλλά σημαντικά αίτια παρά στα 
πολλά και ασήμαντα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
βαθμολογούνται και να συντάσσονται σχετικά διαγράμματα, 
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό τί γίνεται στην 
επιχείρηση. Αυτό μπορεί να γίνει για κάθε Τομέα του 
εργοστασίου ή για κάθε προϊόν αρχίζοντας από αυτά που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗ
(ΔΡΧ.)

Α1 Κόστος διατήρησης του Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας 11.439.000

Α2 Κόστος Μελετών Ποιότητας 944.000

A3 Κόστος εκπαίδευσης για την Ποιότητα 
και διατήρηση στοιχείων 397.000

Α4 Κόστος εσωτερικών επιθεωρήσεων 1.296.000

Α5 Κόστος αξιολόγησης προμηθευτών 100.000

Α6 Κόστος Επιθεώρησης Συμβολαίων 400.000

ΣΥΝΟΛΟ 14.576.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗ
(ΔΡΧ.)

Β1 Κόστος ελέγχου εισερχομένων 2.307.000

Β2 Κόστος ελέγχου Παραγωγής και 
Τελικών Προϊόντων 1.559.000

Β3 Κόστος Εκδοσης Πιστοποιητικών
Ποιότητας 6.815.000

Β4 Κόστος προληπτικής συντήρησης και 
διακρίβωσης οργάνων 3.785.000

Β5 Κόστος εργαστηριακών και ειδικών 
ελέγχων 5.910.000

ΣΥΝΟΛΟ 20.376.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗ
(ΔΡΧ.)

Γ1 Κόστος Αχρήστων (Scrap) 3.600.000

Γ2 Κόστος επανακατεργασίας-επισκευών 1.700.000

Γ3 Κόστος επανελέγχων 4.613.000

Γ4 Κόστος διακοπών παραγωγής 13.800.000

Γ5 Κόστος υποβαθμισμένων προϊόντων

Γ6 Κόστος δέσμευσης παρτίδων 3.146.000

ΣΥΝΟΛΟ 26.859.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗ
(ΔΡΧ.)

Δ1 Κόστος επισκευών εντός πλαισίων 
εγγύησης 120.000

Δ2 Κόστος επιστροφών - αντικαταστάσεων

Δ3 Κόστος διαχείρισης για διερεύνηση 
παραπόνων 64.000

Δ4 Κόστος αστικών ευθυνών και
αποζημιώσεων

ΣΥΝΟΛΟ 184.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ
(ΔΡΧ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 14.576.000 23,5

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 20.376.000 32,9

ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 26.859.000 43,3

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 184.000 0,3

ΣΥΝΟΛΟ 61.995.000 100,0
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΣΤΟΧΙΩΝ

0,3% ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

32,9%



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο παραδοσιακός τρόπος υπολογισμού του κόστους ποιότητας, 
όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2, βασίζεται στο διαχωρισμό 
του κόστους σε τέσσερις κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση 
μπορεί να αποβεί δύσκολη και μη ικανοποιητική για διαφόρους 
λόγους :

α) Μία καταχώρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε 
περισσότερες από μία κατηγορίες π.χ. το κόστος 
επιθεώρησης σχεδίασης ανήκει στο κόστος πρόληψης. Ομως 
ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι ελέγχου ή ακόμη, εάν εισαχθεί 
για να πιάσει κατασκευαστικά λάθη, θα μπορούσε να ανήκει 
ακόμη και στο κόστος εσωτερικών αστοχιών.

β) Η πραγματική αξία του συστηματικού υπολογισμού του 
κόστους ποιότητας είναι η δυνατότητα που μας δίνεται ώστε 
να αξιολογήσουμε την απόδοση της διαδικασίας και όχι να 
αντικαταστήσουμε το κόστος μίας κατηγορίας με κόστος 
μίας άλλης κατηγορίας.

Εναλλακτικά έχει προταθεί ένα άλλο μοντέλο υπολογισμού του 
κόστους ποιότητας, ονομαζόμενο “process cost model”. 
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η οποία δίνεται από το British 
Standards 6143, θεωρείται κόστος συμμόρφωσης (cost of 
conformance) το κόστος πρόληψης, το κόστος ελέγχου και όλο 
το βασικό κόστος της διαδικασίας, ενώ όλο το κόστος αστοχίας 
θεωρείται κόστος μη συμμόρφωσης (cost of nonconformance). Η 
ειδοποιός διαφορά είναι ότι το κόστος συμμόρφωσης δεν
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λαμβάνεται σαν δεδομένο αλλά σαν μία ευκαιρία για βελτίωση 
(το μοντέλο αυτό περιέχεται στο APPENDIX Β).

6.2 ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανάλυση και ο έλεγχος του κόστους ποιότητας μέσα από 
διάφορα λογιστικά στοιχεία είναι ένα νέο ρεύμα που κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
Είναι πολύ φυσικό να απασχολούν τόσο έντονα τους managers, 
αφού επηρεάζουν τόσο πολύ την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. Ενώ είναι σχετικά εύκολο να υπολογισθεί π.χ. 
το κόστος αστοχίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογισθούν 
άλλες διαστάσεις του κόστους ποιότητας (intagible quality costs) 
όπως κόστος μη ικανοποίησης του πελάτη, κόστος απώλειας 
πελατών, κόστος επιχειρησιακής φθοράς και δυσφήμισης. 
Όλα αυτά μαζί δίνουν μία συνισταμένη που ονομάζεται 
κρυμμένο κόστος ποιότητας (hidden quality costs) που δεν μπορεί 
εύκολα να υπολογισθεί, αλλά έχει τρομακτική επίπτωση στην 
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και γιαυτό συνήθως 
αγνοείται. Είναι γνωστή η ρήση στελέχους ποιότητας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας FORD ότι ικανοποιημένοι πελάτες λένε 
για το αυτοκίνητό τους σε 8 άλλα άτομα, ενώ δυσαρεστημένοι 
πελάτες παραπονούνται σε άλλους 22.

Το θέμα αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό δεδομένου ότι έχει 
ξεκινήσει η παγκοσμιοποίηση των αγορών και επομένως η 
μείωση του κόστους παραγωγής είναι απαραίτητη συνθήκη για 
την επιβίωση των εταιρειών.

Μία προσέγγιση στο κρυμμένο κόστος ποιότητας δίνει ο Dr. 
Genichi Taguchi χρησιμοποιώντας εξισώσεις δευτέρου βαθμού 
για τη σύνδεση των αποκλίσεων από τις προδιαγραφές με το 
αντίστοιχο κόστος κακής απόδοσης και χαμηλής αξιοπιστίας . 
Η θεώρηση των εξισώσεων αυτών είναι εμπειρική και 
φιλοσοφική με χαρακτηριστικές σταθερές που εξαρτώνται από
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τη φύση της επιχείρησης, ονομάζονται TAGUCHIS 
ASSYMETRIC QUALITY LOSS FUNCTIONS, και των οποίων η 
ανάλυση είναι πέρα από τους στόχους αυτής της μελέτης.

Είναι όμως σαφές ότι το κρυμμένο κόστος ποιότητας 
αντιμετωπίζεται σαν κόστος ευκαιρίας, αφού η επιχείρηση δεν 
χάνει πραγματικά χρήματα από την ποιότητα του προϊόντος. 
Αυτός είναι βασικά ο λόγος που αυτή η προσέγγιση του 
Κόστους δέχεται πολλή αμφισβήτηση και είναι έξω από τον 
κλασικό τρόπο σκέψης των λογιστικών συστημάτων.

6.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους ποιότητας δεν 
μπορούν να υπαγορευθούν από τη διοίκηση της Επιχείρησης. 
Πρέπει να κατακτηθούν με την επίπονη διαδικασία της επίλυσης 
των προβλημάτων που υπάρχουν.

Το πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός των προβλημάτων 
ποιότητας, και σαν πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση 
εννοείται μία περιοχή στην οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό 
κόστος ποιότητας. Κάθε τέτοια περιοχή δίνει την ευκαιρία για 
αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη αλλά και των κερδών.

Στις οδηγίες που δόθηκαν, με διάφορες προτάσεις για το 
κόστος της ποιότητας, διαμορφώθηκε μία τέτοια προσέγγιση. Η 
εφαρμογή τους ωστόσο θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν 
γίνεται σε συνδυασμό με μία κατάλληλη στρατηγική της 
επιχείρησης, που προτείνεται από μία επιτροπή και 
υποστηρίζεται από σαφείς διαδικασίες κοστολόγησης της 
ποιότητας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση μίας επιχείρησης σε κάποια 
δεδομένη στιγμή θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
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Ωστόσο σε όλες τις επιτυχημένες προσεγγίσεις υπάρχουν
μερικά βασικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν :

α) Επιδίωξη της διαχείρισης. Το προσωπικό ενδιαφέρον και
δέσμευση της διαχείρισης για την επίτευξη αποδεκτής
ποιότητας με τον πιο οικονομικό τρόπο.

β) Διαδικασα κοστολόγησης της ποιότητας. Ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση μιας συνεχούς διαδικασίας για τον καθορισμό, 
την καταγραφή και την ανάλυση του κόστους της ποιότητας.

γ) Ομάδα εργασίας για το κόστος ποιότητας. Η συγκρότηση 
μιας ομάδας εργασίας για το κόστος ποιότητας η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη συνολική διεύθυνση, τον συντονισμό, και την 
εξασφάλιση καθορισμού και επίτευξης στόχων που 
αποσκοπούν στην ελάττωση του κόστους ποιότητας.

δ) Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση της ποιότητας και της
κοστολόγησης της ποιότητας, σαν μία ενότητα, στα
προγράμματα εισαγωγής και εκμάθησης νέων μεθόδων. 
Όλοι πρέπει να αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις 
της ποιότητας και να αναγνωρίζουν ότι επιτυγχάνοντας και 
διατηρώντας καλή φήμη σχετικά με την ποιότητα 
επηρεάζουν σημαντικά την επιτυχία και την ανάπτυξη της 
εταιρείας καθώς και καθενός που εργάζεται σ’ αυτήν.

ε) Αναβάθμιση της συνείδησης για το κόστος ποιότητας. Η 
παρουσίαση χαρακτηριστικών δαπανών/απωλειών ποιότητας 
με απλά λόγια σε όλο το προσωπικό. Η παρουσαση αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, επίδειξη 
ελαττωματικών προϊόντων τα οποία φέρουν ετικέτα με την 
αξία τους ή διαγράμματα δαπανών 
επανακατεργασίας/ελαττωματικών ανά τμήμα και ανά ημέρα, 
αναφέροντας ταυτόχρονα ένα τρόπο επίλυσης του 
προβλήματος.
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στ)Συμμετοχή στο κόστος ποιότητας. Αποδοχή της άποψης ότι 
ιδέες για τη μείωση των δαπανών ποιότητας μπορούν να 
προέλθουν από οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης. 
Εισάγεται ένα κατάλληλο σχήμα για τη μέγιστη συμμετοχή 
των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Αυτό θα περιλαμβάνει 
μέσα για την προώθηση, εισαγωγή, αποδοχή, συζήτηση, 
αξιολόγηση και ενεργοποίηση αυτών των ιδεών. Ομάδες 
εργασίας για το κόστος της ποιότητας ή "κύκλοι ποιότητας" 
σε όλη την έκταση της επιχείρησης θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη αυτού του σκοπού.

Οι θεωρητικοί της Ολικής Ποιότητας αλλά και οι Ιάπωνες, 
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι επιχειρηματίες που την εφάρμοσαν, 
μας εφιστούν την προσοχή στους παράγοντες που αναφέρονται 
στη συνέχεια.

1) Αύξηση της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας 
σημαίνει δραστική μείωση των ελαττωματικών προϊόντων. 
Υπάρχει αύξηση λοιπόν και της παραγωγικότητας (διότι δεν 
νοείται φυσικά μέσα στα παραγόμενα προϊόντα να 
συνυπολογίζονται και τα ελαττωματικά).

2) Μείωση των ελαττωματικών προϊόντων σημαίνει 
εξοικονόμηση διαθέσιμων πόρων, όπως π.χ. εργατοώρες (που 
άλλως θα αναλώνονταν στην επισκευή των ελαττωματικών), 
πρώτες και βοηθητικές ύλες και ενέργεια (που δεν 
πετιούνται πλέον μαζί με τα άχρηστα προϊόντα) καθώς και 
παραγωγικές ώρες του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Μειώνεται επομένως το κόστος και αυξάνεται η 
παραγωγικότητα.

3) Όταν η ποιότητα σταθεροποιηθεί σε υψηλά ποσοστά, ο 
έλεγχος και διαλογή των παρτίδων παραγωγής μπορεί να 
ελαττωθεί, με αντίστοιχη μείωση του κόστους.
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4) Σε συνθήκες υψηλής ποιότητας προϊόντων, ο ρυθμός 
παραγωγής είναι αναμφίβολα πιο "στρωτός" (αύξηση 
παραγωγικότητας) και το κόστος καθυστέρησης στις 
επόμενες γραμμές παραγωγής δραστικά μικρότερο (π.χ. δεν 
καθυστερεί το τμήμα συναρμολόγησης ή συσκευασίας).

5) Όταν γνωρίζουμε ότι ελέγχουμε την ποιότητα των 
προϊόντων, μπορούμε πλέον να προγραμματίζουμε μικρότερο 
ποσό διαθέσιμων πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και 
ανταλλακτικών. Μειώνεται συνεπώς το σχετικό κόστος των 
“στοκαρισμένων” χρημάτων.
Επίσης, μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των
αποθηκευμένων έτοιμων προϊόντων, εφαρμόζοντας τεχνικές 
JUST IN TIME.

6) Όταν παράγεται προϊόν υψηλής ποιότητας, που συμφωνεί με 
τις προδιαγραφές και ικανοποιεί τον πελάτη, αισθάνονται 
ικανοποίηση (και ασφάλεια) τα άτομα που συμμετέχουν στην 
παραγωγική διαδικασία, από το Διευθυντή έως τον απλό 
τεχνίτη. Τούτο βελτιώνει το εργασιακό κλίμα και 
συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Αντίθετα, παρατηρείται συχνά, όπου υπάρχουν προβλήματα 
ποιότητας, να δημιουργούνται τριβές ανάμεσα στη Διοίκηση και 
το προσωπικό, ανάμεσα στα διάφορα τμήματα παραγωγής και 
ελέγχου, ανάμεσα στο προσωπικό το ίδιο. Η σχετική “γκρίνια” 
δεν υπήρξε ποτέ, όπως όλοι ξέρουμε, θετικός παράγοντας για 
την παραγωγικότητα.

6.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σήμερα η ανάλυση και ο έλεγχος του κόστους ποιότητας 
αντιμετωπίζεται με όλο και περισσότερη προσοχή από στελέχη 
της Διοίκησης των Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Η ιδιαίτερη
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έμφαση που δίνεται, οφείλεται στις διεθνώς ασκούμενες 
πιέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας με όσο το δυνατό 
μικρότερο κόστος στην αρένα της παγκοσμιοποίησης του 
ανταγωνισμού.

Υπάρχουν διάφορες απόψεις και προβληματισμοί όσον αφορά 
την κατηγοριοποίηση ή την πρακτική που πρέπει να ακολουθεί 
στην μέτρηση του κόστους της ποιότητας, αλλά δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία για τη χρησιμότητα της τελευταίας.

Ένα πρόγραμμα υπολογισμού του κόστους ποιότητας σε μία 
Επιχείρηση είναι μακροχρόνιο και επίπονο. Όμως, αποτελεί το 
πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η 
Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας, για την ουσιαστική ένταξη 
της ποιότητας στο Business Plan της Εταιρείας.
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Foreword

This Part of BS 6143 has been prepared under the direction 
of the Quality, Management and Statistics Standards Policy 
Committee. It is a revision of BS 6143 : 1981 'Guide to the 
determination and use of quality related costs' which is 
withdrawn.
This edition has been extensively revised and expanded 
in order to satisfy the developing requirements of both 
manufacturing and service industries. It is for this reason 
that the standard is now published in two Parts.

Part 1 Process cost model (to be published)
Part 2 Prevention, appraisal and failure model

Part 1, the process cost model, sets out a method for apply
ing quality costing to any process or service. It recognizes 
the importance of process measurement and process owner
ship. The categories of quality costs have been rationalized 
to the cost of conformance and the cost of non-conformance. 
This serves to simplify classification. The method depends 
on the use of process modelling and the standard gives 
guidelines on useful techniques. The application of the 
process control model is compatible within the concept of 
total quality management.
Part 2, the prevention, appraisal and failure model, is a 
revised version of the traditional method of product quality 
costing in manufacturing industries. Improvements have been 
made in the light of experience and it is recognized that 
successful practitioners may wish to continue with this 
approach. Continuation of this approach does not preclude 
the simultaneous development of the process cost model.

Compliance with a British Standard does not of itself confer 
immunity from legal obligations.
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Guide

0 Introduction
Traditionally quality performance has been reported to 
management in terms of rejection and defective material 
reports. This vital information is often difficult to analyse 
and interpret in terms of costs. As a result, cost saving 
opportunities may be overlooked. Successful business 
requires financial planning and control. It is advisable that 
quality failures be presented in financial terms.
Initially, the following two important facts should be 
appreciated:

(a) failures, however caused, reduce profits;
(b) preventive quality control activities and the appraisal 
of quality standards cost money to operate.

These costs can be regarded as quality related costs and in 
iimple terms can be classified as follows:

(1) prevention costs;
(2) appraisal costs;
(3) internal failure costs;
(4) external failure costs.

nvestment in prevention can substantially reduce internal 
nd external failure costs. Furthermore, reductions in 
xternal complaints are important not only to reduce costs 
ut to maintain purchaser goodwill and company morale, 
’his is illustrated in figure 1.

The pattern of quality cost varies from company to company 
and the relationships shown in figure 1 are schematic repre
sentations of the trends to be expected in quality costs as 
awareness of quality and improvement activities increase. 
Figure 1 illustrates how an increased awareness of the cost to 
the organization of quality failure leads first to an increase 
in appraisal of product quality. Then, as appraisal together 
with investigation points to features/elements where 
improvement can be made to product design/process/systems, 
more is spent on prevention. Finally as preventive action 
takes effect the prevention appraisal and failure proportions 
of the costs realign and all costs reduce.
Additional resources are usually allocated for quality related 
activities if it can be clearly demonstrated that by so doing 
profitability will be increased. Effective quality management 
can provide a significant contribution to profit, and evidence 
shows that resources deployed to identify, reduce and 
control failure costs gives a benefit in terms of improved 
quality, increased profitability and enhanced competitive
ness.
However it cannot be expected that unlimited resources will 
be available and there should be supporting financial infor
mation to demonstrate that action to improve quality is 
justified and to direct attention to the most urgent (i.e. cost 
effective) improvements.
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