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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η µετάβαση από το πρότυπο ISO 9001:2000 στην νέα του έκδοση ISO 

9001:2008, ανακοινώθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2008, αναστέλλοντας την ισχύ των 

υφιστάµενων πιστοποιητικών από τις 15/11/2010 και έπειτα. Ωστόσο, από το καλοκαίρι 

του 2007 ξεκίνησε η χρηµατοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ που σύντοµα µεταφέρθηκε 

στην πραγµατική οικονοµία της Ευροζώνης και εντέλει στην Ελλάδα. Εν µέσω αυτής 

της εξαιρετικά δυσχερούς συγκυρίας, οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

προβούν σε αναθεώρηση των συστηµάτων διοίκησης ποιότητας τους.   

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, εξετάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο 

των προτύπων ISO 9001, καθώς και τα οφέλη της σχετικής πιστοποίησης. Γίνεται 

σύγκριση µεταξύ της έκδοσης του 2008 και του προηγούµενου προτύπου ISO 

9001:2000 και εντοπίζονται οι κύριες αλλαγές.   

 Στη συνέχεια, η µελέτη περίπτωσης µίας µικροµεσαίας ελληνικής επιχείρησης 

επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία, την αρθρογραφία και τις πρόσφατες έρευνες, 

παρουσιάζοντας στην πράξη τη διαδικασία για τη µετάβαση στη νέα έκδοση, το κόστος 

και τα οφέλη αυτής, αλλά και τις µελλοντικές εκτιµήσεις και ενέργειες των στελεχών της. 

 Τέλος, προτείνεται ο συνδυασµός της πιστοποίησης κατά ISO 9001 µε 

πιστοποιήσεις λοιπών προτύπων ανάλογα µε το πεδίο δραστηριότητας του εκάστοτε 

οργανισµού, αλλά και µε το πρότυπο ISO 31000 που αφορά τη διαχείριση κινδύνων και 

που µπορεί να εφαρµοστεί από οποιονδήποτε οργανισµό δίνοντας του µία κινητήρια 

δύναµη για να αντιµετωπίσει την παρούσα και ενδεχοµένως κάποια µελλοντική 

οικονοµική κρίση.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Τα πρότυπα διοίκησης ποιότητας ISO 9000 του οργανισµού International 

Organization for Standardization που αρχικά παρουσιάστηκαν το 1987 αποτελούν 

εργαλείο των διοικήσεων διαφόρων οργανισµών σε περισσότερες από 160 χώρες 

παγκοσµίως. Η συγκεκριµένη οικογένεια προτύπων βασίζεται στις αρχές της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και απαιτεί την δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 

µε συγκεκριµένες διαδικασίες και στοιχεία τεκµηρίωσης που θα διασφαλίζουν την 

συνεχή διατήρηση ενός δεδοµένου επιπέδου ποιότητας βάσει της πολιτικής ποιότητας 

του εκάστοτε οργανισµού. Η συµβατότητα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9000, 

οδηγεί στη σχετική πιστοποίηση του οργανισµού. Τα άµεσα και τα έµµεσα οφέλη που 

είναι πιθανό να προκύψουν από την συγκεκριµένη πιστοποίηση είναι ποικίλα, αλλά 

εξαρτώνται πάντα από τον ίδιο τον οργανισµό  και για αυτό το λόγο δεν είναι δεδοµένα. 

Από την παρουσίασή τους µέχρι σήµερα, τα πρότυπα ISO 9000 αναθεωρούνται και 

εξελίσσονται µε το πρότυπο ISO 9001 να είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα µε τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις να έχουν ξεπεράσει το ένα εκατοµµύριο. Τον Νοέµβριο του 

2008 παρουσιάστηκε η έκδοση ISO 9001:2008 που βρίσκεται σε ισχύ την παρούσα 

στιγµή και συγκριτικά µε την προηγούµενη έκδοση του 2000 εµφανίζει περισσότερο 

βελτιώσεις παρά σηµαντικές αλλαγές. ∆εν εισάγονται καινούργιες απαιτήσεις, αλλά 

διευκρινίσεις και κάποια στοιχεία που καθιστούν τις απαιτήσεις του προτύπου πιο 

ευέλικτες. Ωστόσο, η µετάβαση των πιστοποιηµένων βάσει ISO 9001:2000 

οργανισµών στη νέα έκδοση είναι υποχρεωτική και µάλιστα από τις 15/11/2010 τα 

παλιά πιστοποιητικά δεν θα βρίσκονται πλέον σε ισχύ.      

 Η υποχρεωτική µετάβαση στην έκδοση ISO 9001:2008 ανακοινώθηκε σε µία 

πολύ κρίσιµη περίοδο για την διεθνή κοινότητα, µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση να 

βρίσκεται σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 2007. Στη χώρα µας, η οικονοµική ύφεση 

έχει ξεκινήσει από το 2009 λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης αλλά και των επί 
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σειρά ετών παθογενειών της ελληνικής οικονοµίας που προϋπήρχαν. Οι επιπτώσεις 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις πολλές και οι νέες συνθήκες, στις οποίες καλούνται να 

προσαρµοστούν, ιδιαίτερα απαιτητικές.   

 Σκοπός της εκπόνησης της συγκεκριµένης µελέτης είναι η διερεύνηση της 

αναγκαιότητας για µετάβαση από το πρότυπο ISO 9001:2000 στη νεότερη έκδοσή του, 

το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε περίοδο 

οικονοµικής ύφεσης. 

  Ειδικότερα οι επιµέρους στόχοι της µελέτης είναι: α) Να παρατεθεί το βασικό 

θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, β) Να 

παρουσιαστούν σύντοµα οι προηγούµενες εκδόσεις του προτύπου ISO 9001 και οι 

λόγοι εισαγωγής της νεότερης έκδοσης, γ) να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι 

αλλαγές και οι προσθήκες που εµφανίζονται στο ISO 9001:2008 συγκριτικά µε την 

προηγούµενη έκδοση, δ) να παρατεθεί το ιστορικό της πρόσφατης παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης και η εµφάνισή της στην Ελλάδα και να εξεταστούν οι επιπτώσεις 

της οικονοµικής κρίσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ε) να αποδειχθούν τα 

πλεονεκτήµατα και τα οφέλη, αλλά και τα κόστη που προκύπτουν για µία µικροµεσαία 

ελληνική επιχείρηση λόγω της υποχρεωτικής  µετάβασης από το ISO 9001:2000 στο  

ISO 9001:2008 και στ) να παρατεθούν προτάσεις σχετικά µε τον ρόλο των προτύπων 

στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΡΟΣ Α’ 

Μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO 9001:2008 

 

2.1. Πρότυπα ISO 9000: Σύντοµη Παρουσίαση 

 

2.1.1. Ιστορικό των Προτύπων 

 Το ISO 9001 αποτελεί ένα πλέον διαδεδοµένο πρότυπο διοίκησης ποιότητας, 

του οποίου η κάλυψη των απαιτήσεων οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίηση και ανήκει 

στην οικογένεια των προτύπων ISO 9000 που πραγµατεύονται την διαχείριση 

ποιότητας. Με την έννοια της ποιότητας να ορίζεται, βάση των συγκεκριµένων 

προτύπων, ως ο βαθµός κατά τον οποίο ένα σύνολο εγγενών  χαρακτηριστικών 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όπου απαιτήσεις νοούνται οι ανάγκες ή οι προσδοκίες του 

πελάτη (Tricker 2010). 

   Ιστορικά, τα πρότυπα ISO 9000 παρουσιάστηκαν το 1987, από τον οργανισµό 

"International Organization for Standardization", µε έδρα την Γενεύη, στην Ελβετία 

(Hunger και Wheelen 1998, Vonderembse και White 1996). Βέβαια ο συγκεκριµένος 

οργανισµός είχε ιδρυθεί από το 1946 κιόλας µε τη συµµετοχή 91 χωρών (Evans και 

Lindsay 1996), ενώ σήµερα αποτελεί τον µεγαλύτερο οργανισµό ανάπτυξης και 

δηµοσίευσης διεθνών προτύπων συµµετέχοντας 163 χώρες (www.iso.org).  Είναι µη 

κυβερνητικός οργανισµός και τα µέλη του ενεργούν διαµεσολαβητικά στις απαιτήσεις 

των επιχειρήσεων και στις ανάγκες των  καταναλωτών και των τελικών χρηστών. 

(Tricker 2010) Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού (www.iso.org) από 

την ίδρυση του µέχρι σήµερα ο οργανισµός έχει εκδώσει περισσότερα από 18.000 

διεθνή πρότυπα που εκτός της διαχείρισης ποιότητας αφορούν την κοινωνική ευθύνη, 

την διαχείριση κινδύνων (risk management), την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και 

εξειδικευµένα τεχνικά ή κλαδικά πρότυπα. 

 Ο κύριος λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε ο συγκεκριµένος οργανισµός και 

εισήχθησαν τα πρότυπα ποιότητας, εντοπίζεται στην αύξηση της διακίνησης προϊόντων 
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µεταξύ των διαφόρων χωρών, δηλαδή στην αύξηση του διεθνούς εµπορίου, αλλά και 

στην συνεχώς αυξανόµενη τάση για ποιότητα στις επιχειρήσεις (Evans και Lindsay 

1996). Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ποιοτικό ένα προϊόν και οι συνθήκες κάτω από 

τις οποίες µπορεί αυτό να παράγεται, κυρίως λόγω των διαφορετικών στοιχείων της 

κουλτούρας και της φιλοσοφίας του κάθε έθνους, συνήθως διαφέρουν από χώρα σε 

χώρα, επηρεάζοντας άµεσα τη σχέση πελάτη - προµηθευτή. Η δηµιουργία ενός 

συνόλου κριτηρίων που αν τηρηθούν επιµελώς, ο οργανισµός θα έχει την ικανότητα να 

δηµιουργήσει και να διατηρήσει ικανοποιηµένους πελάτες, αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη και την τήρηση των προτύπων του ISO 9000 (Hoyle 2007). Άλλωστε τα ISO 

9000 δηµιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τους οργανισµούς ανά τον κόσµο να 

υιοθετήσουν µία κοινή βάση για την εφαρµογή ενός value- added συστήµατος 

ποιότητας (Gupta 2006).  

 Συγκεκριµένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση κοινώς αναγνωρισµένων 

προτύπων ποιότητας, αποτέλεσε άµεση προτεραιότητα ειδικά λόγω της εδραίωσης της 

κοινής αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων. Οι κανονισµοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι απαιτήσεις των προτύπων που εκδίδονται από τον 

International Organization for Standardization είναι στην πλειοψηφία τους 

εναρµονισµένοι, ενώ η απόκτηση  πιστοποιητικού  βάση των προτύπων ISO 9000, 

θεωρούνταν εξαρχής το "εισιτήριο" για την είσοδο των προϊόντων που παράγονται 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά αυτής.(Johnson 2000) 

 Η αρχική έκδοση των προτύπων το 1987 ακολουθούσε τη δοµή του βρετανικού 

προτύπου BS 5750 και είχε επιρροές από τα διάφορα αµερικάνικα πρότυπα που 

προϋπήρχαν. Απαρτίζονταν από πέντε κυρίως πρότυπα και υποστηρίζονταν από 

πολλά άλλα. Πρώτο, το ISO 9000-1 παρουσίαζε τα κριτήρια βάση των οποίων ένας 

οργανισµός θα εφάρµοζε το ISO 9001 ή το ISO 9002 ή το ISO 9003, ανάλογα µε το 

αντικείµενο της δραστηριότητάς του. Το ISO 9001 απευθύνονταν στους οργανισµούς 

που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην 
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εγκατάσταση, στην συντήρηση, στην επιθεώρηση και στον έλεγχο νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Το ISO 9002 σε αυτούς που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην 

παραγωγή, στην εγκατάσταση, στην συντήρηση, στην επιθεώρηση και στον έλεγχο 

αλλά χωρίς την κάλυψη δηµιουργίας νέων προϊόντων, ενώ το ISO 9003 απευθύνονταν 

στους οργανισµούς που δεν δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, όπως είναι οι 

εταιρίες διανοµής ή οι εµπορικοί αντιπρόσωποι και αφορούσε τις τελικές επιθεωρήσεις 

ολοκληρωµένων προϊόντων. Το ISO 9004-1 παρουσίαζε κάποιες κατευθυντήριες 

γραµµές για την βελτίωση της απόδοσης ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

(Vonderembse και White 1996). Ωστόσο, κατά την τρίτη έκδοση του προτύπου, 

δηµιουργήθηκε το ISO 9001:2000 στο οποίο ενσωµατώθηκαν τα ISO 9002 και ISO 

9003, ενώ το ISO 9004-1 µετονοµάστηκε σε ISO 9004. (www.isoqsltd.com, 

Στεφανάκης 2000) Το 2008 αναπτύχθηκε η έκδοση ISO 9001:2008 που βρίσκεται αυτή 

τη στιγµή σε ισχύ και αποτελεί το ένα από τα 18 πρότυπα που ανήκουν στην σειρά ISO 

9000, συµπεριλαµβανοµένων και των υποστηρικτικών εγγράφων όπως είναι τα σχέδια 

της επιτροπής, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές αναφορές (Hoyle 2009). 

 Με τις πιστοποιήσεις να έχουν φτάσει τις 1.064.785 το 2009 έναντι των 46.571 

το 1993, σύµφωνα µε τα στοιχεία του International Organization for Standardization, το 

ISO 9001 αποτελεί ένα από τα δηµοφιλέστερα και πιο αναγνωρισµένα διεθνή 

πρότυπα. Βάσει της ετήσιας έρευνας του οργανισµού (www.iso.org), το 2009 η 

αναγνωσιµότητα του εµφανίζεται να είναι πιο έντονη στην Ευρώπη και στην Άπω 

Ανατολή, ενώ τα τελευταία χρόνια η Κίνα είναι η χώρα µε το µεγαλύτερο πλήθος 

πιστοποιητικών, αλλά και µε το µεγαλύτερο ετήσιο ποσοστό αύξησης αυτών. 

  

 

2.1.2 Βασικές Αρχές και Φιλοσοφία των Προτύπων 

 Αρχικά αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι τα πρότυπα ISO 9000 δεν 

σχεδιάστηκαν για να εγγυώνται ότι τα παρεχόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός 
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οργανισµού είναι υψηλής ποιότητας. Στην πραγµατικότητα σχεδιάστηκαν για να 

πιστοποιούν ότι οι διαδικασίες και τα τεκµήρια χρησιµοποιούνται ώστε να διασφαλίζουν 

πως ένα δεδοµένο επίπεδο ποιότητας  διατηρείται, καθώς και ότι οι συγκεκριµένες 

διαδικασίες αλλά και τα έγγραφα που τις τεκµηριώνουν ακολουθούνται πιστά.( 

Vonderembse και White 1996) Κατά συνέπεια, δεν πιστοποιούνται κατά ISO 9000 τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες, αλλά οι οργανισµοί. (Hoyle 2007)  

 Γενικά, η οικογένεια των προτύπων ISO 9000 βασίζεται στις αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) που υιοθετήθηκε τη δεκαετία 

του 1980 και που προωθεί την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, την  εστίαση στον 

πελάτη και την  συµµετοχή του συνόλου της επιχείρησης. (Στειακάκης και Κατζός 2002, 

Evans and Lindsay 1996) Με κύριο γνώµονα τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

καταγράφηκαν από την ειδική επιτροπή για την ανάπτυξη και την διατήρηση των 

συγκεκριµένων προτύπων, ISO/TC 176 Technical Committee,  οι οκτώ αρχές 

διοίκησης ποιότητας που ενσωµατώνονται στα πρότυπα της οικογένειας ISO 9001. Οι 

οκτώ αυτές αρχές, όπως παρουσιάζονται στην επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού,  

είναι (Tricker 2010, www.iso.org):  

1) Εστίαση στον πελάτη: οι οργανισµοί εξαρτώνται από τους πελάτες και για αυτό θα 

πρέπει να κατανοούν τις υφιστάµενες και τις µελλοντικές τους ανάγκες, να τις 

ικανοποιούν και να προσπαθούν για την exceed τις προσδοκίες των πελατών. 

2) Ηγεσία: οι ηγέτες διασφαλίζουν την ενότητα του σκοπού και της κατεύθυνσης ενός 

οργανισµού. Πρέπει να δηµιουργούν και να διατηρούν ένα επιχειρησιακό περιβάλλον 

οπού οι εργαζόµενοι θα µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες επίτευξης του 

στόχου του οργανισµού.  

3) Συµµετοχή των ανθρώπων: Οι άνθρωποι, σε όλα τα επίπεδα, είναι η ουσία ενός 

οργανισµού και η πλήρης συµµετοχή τους επιτρέπει στις ικανότητες τους να 

χρησιµοποιούνται προς όφελος του οργανισµού.  
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4) ∆ιεργασιακή προσέγγιση στη διοίκηση: Το επιθυµητό αποτέλεσµα πραγµατοποιείται 

πιο αποδοτικά όταν οι δραστηριότητες και οι σχετιζόµενες πηγές διαχειρίζονται σαν 

διεργασία. 

5) Συστηµατική προσέγγιση στη διοίκηση: Ο εντοπισµός, η κατανόηση και η διαχείριση 

αλληλένδετων διεργασιών ως σύστηµα συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότητα και 

στην αποδοτικότητα ενός οργανισµού για την επίτευξη των στόχων του. 

6) Συνεχής βελτίωση: Η συνεχής βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισµού θα πρέπει 

να είναι ένας µόνιµος στόχος για τον οργανισµό. 

7) Λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων: Οι αποτελεσµατικές αποφάσεις βασίζονται 

στην ανάλυση των δεδοµένων και των πληροφοριών. 

 8) Σχέσεις αµοιβαίου οφέλους µε προµηθευτές: Ο οργανισµός και οι προµηθευτές του 

είναι αλληλοεξαρτώµενοι και µία αµοιβαία ευεργετική σχέση δηµιουργεί την ικανότητα 

και στα δύο µέρη να δηµιουργήσουν αξία. 

 Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο µία βασική θεωρία της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας που υιοθετούν στην λειτουργία τους τα πρότυπα ISO 

9000. Η µέθοδος του Plan - Do - Check - Act (Σχεδιάζω - Πραγµατοποιώ - Ελέγχω - 

∆ρω) που έγινε ευρέως γνωστή από τον  Dr. W. Edwards Deming, περιλαµβάνει 

τέσσερις συνεχόµενες κινήσεις, σχηµατίζοντας  µε αυτό τον τρόπο έναν κύκλο, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Στόχος της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας. (Cianfrani, Tsiakals και 

West 2004)  
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Σχήµα 1: The Plan-Do-Check-Act Cycle ( πηγή: http://www.utexas.edu/provost/sacs/admin.html) 

 

 Με τις βασικές αρχές να παραµένουν οι ίδιες στο πέρασµα των χρόνων, τα 

πρότυπα ISO 9000, τείνουν να αλλάζουν στοιχεία της φιλοσοφίας τους από την πρώτη 

µέχρι την τέταρτη και πιο πρόσφατη έκδοσή τους. Η έκδοση του 1987 επικεντρώνονταν 

περισσότερο στην εναρµόνιση µέσω διαδικασιών παρά στην διεργασία της διαχείρισης 

ή διοίκησης της ποιότητας. Η επόµενη έκδοση παρουσιάστηκε το 1994 δίνοντας 

έµφαση στην διασφάλιση της ποιότητας µέσω προληπτικών ενεργειών αντί των 

κλασσικών ποιοτικών ελέγχων του προϊόντος. Ωστόσο, συνέχιζε να απαιτεί την πλήρη 

τεκµηρίωση µέσω καταγεγραµµένων διαδικασιών, αυξάνοντας έτσι την γραφειοκρατία. 

Η έκδοση του 2000 εισάγει την έννοια και την σηµαντικότητα των διεργασιών πλέον 

των διαδικασιών, απαιτεί την συµµετοχή των υψηλόβαθµων στελεχών για την 

ενσωµάτωση της ποιότητας σε όλο το επιχειρησιακό µοντέλο, την παρακολούθηση της 

ικανοποίησης των πελατών και την µέτρηση της απόδοσης και της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης ποιότητας. Η συνεχής αναθεώρηση 

και επικαιροποίηση του προτύπου οδήγησε στην πιο πρόσφατη έκδοση ISO 

9001:2008 που παρέχει διευκρινίσεις σχετικές µε την προηγούµενη έκδοση, αλλά και 
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εισάγει κάποιες νέες απαιτήσεις ώστε να αυξηθεί η συµβατότητα µε το πρότυπο ISO 

14001:2004 που αφορά την περιβαλλοντολογική διαχείριση. (Tricker 2010) 

 Βασική έννοια στα πρότυπα ISO 9000 είναι αυτή του Συστήµατος ∆ιοίκησης ή 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π), αφού αποτελεί το κύριο τεκµήριο για την πιστοποίηση 

ενός οργανισµού. Όπως ορίζει το ISO 9000, είναι ένα σύνολο αλληλένδετων ή 

αλληλεπιδρώντων στοιχείων που  επιτυγχάνουν την πολιτική ποιότητας και τους 

ποιοτικούς στόχους ενός οργανισµού. Από τη στιγµή που ένα Σ∆Π είναι το µέσο για 

την επίτευξη των στόχων του οργανισµού, τότε πεδίο εφαρµογής του είναι 

οποιαδήποτε λειτουργία και δραστηριότητα που συνεισφέρει στους στόχους αυτούς. 

Εποµένως, εµπλέκει όλες τις εσωτερικές λειτουργίες και δραστηριότητες του 

οργανισµού, αλλά και αυτές που αφορούν τις σχέσεις του µε τους προµηθευτές, αφού 

είναι άµεσα εξαρτώµενος από αυτούς για την επίτευξη των στόχων που θέτει. (Hoyle 

2007) 

 Σύµφωνα µε το ISO 9001:2008, ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας αποτελείται 

από το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διεργασίες, τις διαδικασίες ποιότητας, τις περιγραφές 

θέσεων εργασίας και τα έντυπα. Το εγχειρίδιο ποιότητας τεκµηριώνει την πολιτική 

ποιότητας και το κατά πόσο αυτή είναι συµβατή µε το πρότυπο. Οι διεργασίες, βασικές 

και υποστηρικτικές, περιγράφουν τις απαραίτητες δραστηριότητες για την εφαρµογή 

του Σ∆Π βάσει των απαιτήσεων του εγχειριδίου ποιότητας. Οι διαδικασίες διευκρινίζουν 

τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες του Σ∆Π, δηλαδή οι 

διεργασίες. Οι περιγραφές θέσεων εργασίας παρουσιάζουν τις αρµοδιότητες, τις 

υπευθυνότητες καθώς και τα απαραίτητα προσόντα των ατόµων που εφαρµόζουν τις 

διαδικασίες του Σ∆Π. Τέλος, τα διάφορα έντυπα και αρχεία, αποτελούν το εργαλείο 

επιθεώρησης και ελέγχου για την εφαρµογή του Σ∆Π. (Tricker 2010)  

  



∆ιπλωµατική Εργασία ∆.Ταξίδη  Σεπτέµβριος  2011 

Μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO9001:2008 σε περίοδο οικονοµικής κρίσης 

10 

 

2.1.3 Οφέλη Πιστοποίησης 

 Μετά την πολυετή εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας κατά τα 

πρότυπα ISO 9000 από περισσότερους του ενός εκατοµµυρίου οργανισµούς που 

δραστηριοποιούνται σε πλέον των 160 χωρών (www.iso.org), καθώς και µέσα από τις 

σχετικές µελέτες και βιβλιογραφία,  τα προσδοκώµενα οφέλη από την πιστοποίηση 

ενός τέτοιου συστήµατος εµφανίζονται να είναι ποικίλα και διαφέρουν για την 

περίπτωση του εκάστοτε οργανισµού.  

 Λόγω του πλήθους, αλλά και της ευρύτητας του φάσµατος των 

καταγεγραµµένων ωφελειών που καρπώνεται ένας οργανισµός µε την εφαρµογή 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας βάσει των διεθνών προτύπων, πολλών ειδών 

κατηγοριοποιήσεις έχουν καταγραφεί από τους ειδικούς προκειµένου την καλύτερη 

κατανόηση. Μία συνήθης κατηγοριοποίηση είναι αυτή που κατατάσσει τα οφέλη σε 

εσωτερικά, δηλαδή αυτά που εµφανίζονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

και σε εξωτερικά, αυτά που αφορούν το εξωτερικό της περιβάλλον (Κηρυττόπουλος, 

Χατζηστέλιος 2008). Μία δεύτερη προσέγγιση είναι ο διαχωρισµός στα άµεσα, δηλαδή 

στα οφέλη που προκύπτουν µε την εφαρµογή ενός Σ∆Π και στα έµµεσα οφέλη, που 

προκύπτουν µέσα από τη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης και των συνεχών 

ελέγχων (Hoyle 2009). 

 Ωστόσο, µία ενδιαφέρουσα και αρκετά πλήρης προσέγγιση είναι αυτή που 

εµφανίζεται στη δηµοσίευση των κ. Borut Rusjan και Milena Alic (2010), όπου τα οφέλη 

παρουσιάζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 1) οφέλη που σχετίζονται µε τον 

πελάτη, 2) οφέλη που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, 3) οφέλη που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και 4) οικονοµικά οφέλη. 

Περαιτέρω διαχωρισµός γίνεται για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες στα κύρια και 

στα συνεπακόλουθα οφέλη. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας  
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Οφέλη που σχετίζονται µε τον πελάτη 

Κύρια Συνεπακόλουθα 

• Η καλύτερη αξιολόγηση και επιλογή  
προµηθευτών. 
 

• Η βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχοµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
 

• Οι λιγότερες µη συµµορφώσεις των 
παρεχοµένων αγαθών, που κατά 
συνέπεια οδηγεί στην ελαχιστοποίηση 
των παραπόνων  από πλευράς του 
πελάτη. 
 

• Η βελτίωση της επικοινωνίας  και των 
σχέσεων µεταξύ των πελατών και των 
προµηθευτών της επιχείρησης. 

 

• Η αύξηση της ικανοποίησης του 
πελάτη. 
 

• Η βελτίωση της εικόνας (image) της 
εταιρείας. 
 

• Η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων 
πελατών αλλά και προσέγγιση νέων. 
 

• Η αύξηση των πωλήσεων. 
 

Οφέλη που σχετίζονται µε τις διαδικασίες 

Κύρια Συνεπακόλουθα 

• ∆ηµιουργία και χρήση ξεκάθαρων 
διαδικασιών  οι οποίες έχουν 
εντοπισθεί και  καταγραφεί.  

• Βελτίωση του σχεδιασµού και  του 
διαδικασιών έλεγχου της ποιότητας 
όπως και της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. 
 

• Η βελτίωση στον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή των  διαδικασιών. 
 

• Μείωση της φύρας και ελαττωµατικών 
προϊόντων αλλά και καλύτερη χρήση 
αυτών. 
 

• Η µείωση της ανάγκης και του αριθµού  
εξωτερικών ελέγχων από πλευράς 
των πελατών της επιχείρησης. 

• Υψηλότερη παραγωγικότητα. 
  

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
των διαδικασιών. 

•  

Οφέλη που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού  

Κύρια Συνεπακόλουθα 

• Αύξηση του βαθµού των δεξιοτήτων 
του προσωπικού και εφαρµογή αυτών 
στην εργασία και  στο παραγόµενο 
προϊόν. 
 

• Βελτίωση του βαθµού διάχυσης της 
γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων. 
 

• ∆έσµευση του προσωπικού στην 
ποιότητα. 
 

• Καλυτέρευση του εργασιακού ηθικού. 
 

• Συνεχείς βελτίωση της διοίκησης  
ποιότητας. 
 

• Η βελτίωση των εργασιακών κινήτρων 
αλλά και της ικανοποίησης που 
απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι από το 
παραγόµενο έργο. 
 

• Βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος, πιο πρόσφορου για 
παρουσίαση καινοτοµιών και 
δηµιουργία συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων. 
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 Επιπλέον, στη συγκεκριµένη δηµοσίευση επισηµαίνεται ότι τα οικονοµικά οφέλη 

δεν µπορεί να είναι άµεσα µετρήσιµα από  την εφαρµογή και µόνο  του προτύπου και 

πώς αυτά προκύπτουν από τα οφέλη των τριών προηγουµένων κατηγοριών και 

ενδέχεται να είναι:  

Οφέλη που σχετίζονται µε τα οικονοµικά µεγέθη 

Κύρια Συνεπακόλουθα 

• Μείωση του κόστους  η οποία 
επιτυγχάνεται λόγω της µείωσης των 
λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. 
Μείωση που όπως αναφέρθηκε και 
πιο πάνω, προκύπτει από την 
λιγότερη φύρα αλλά  και την καλλίτερη 
χρήση αυτής, την ελαχιστοποίηση  
των ελαττωµατικών  προϊόντων και 
την µείωση των επιπλέον  ποιοτικών 
ελέγχων.   
 

• Αύξηση εσόδων από τις βελτιωµένα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
 

• Βελτίωση της κερδοφορίας. 
 

• Αύξηση ικανοποίησης της διοίκησης. 
 

 

Πίνακας 1: Οφέλη Πιστοποίησης 

 

  Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, σε αυτό το σηµείο το γεγονός ότι τα οφέλη της 

πιστοποίησης ενός Σ∆Π κατά ISO 9001 δεν είναι εγγυηµένα. Ενδέχεται να είναι ποικίλα 

και να επηρεάζουν στο σύνολό της την επίδοση του οργανισµού που το εφαρµόζει. 

Εµφανίζονται, όµως, και περιπτώσεις οργανισµών όπου τελικά τα οφέλη µιας 

πιστοποίησης είναι ασήµαντα ή απέχουν πολύ από τα προσδοκώµενα. Όπως 

επισηµαίνουν σε άρθρο τους αναφορικά µε την εφαρµογή ενός Σ∆Π κατά ISO 9000, οι 

κ. Λεώπουλος και κ. Χατζηστέλιος (2008), "Σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες είναι τα 

κίνητρα που οδηγούν έναν οργανισµό προς την πιστοποίηση και που καθορίζουν το 

επίπεδο της επίδοσής του".  Επιπλέον, αναφέρουν ότι πολλές εταιρίες θεωρούν 

δεδοµένο ότι αµέσως µετά την πιστοποίηση, θα προκύψουν αυτοµάτως οικονοµικά 

οφέλη.  Ο βαθµός επίτευξης των στόχων µέσω της εφαρµογής ενός Σ∆Π 

πιστοποιηµένου κατά ISO 9001, εξαρτάται αποκλειστικά από τον οργανισµό, αφού 
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αυτός σχεδιάζει, εφαρµόζει και βελτιώνει (Tsiotras& Gotzamani, 1996, Gotzamani & 

Tsiotras, 2002). 

 

2.2. Πρότυπο ISO 9001:2000: Η Προηγούµενη Έκδοση 

 

2.2.1. Απαιτήσεις 

 Οι δύο πρώτες εκδόσεις του 1987 και του 1994 χρησιµοποιούσαν δυσνόητους 

όρους, απαιτούσαν µεγάλη γραφειοκρατική εργασία για τους πιστοποιηµένους 

οργανισµούς και ήταν δύσκολα εφαρµόσιµες από τους οργανισµούς παροχής 

υπηρεσιών. Ένα ακόµα προβληµατικό σηµείο των προηγούµενων εκδόσεων που 

δηµιουργούσε σύγχυση ήταν η συνύπαρξη τριών προτύπων ISO 9001, 9002 και 9003. 

Επιπλέον όλων των παραπάνω, η µη απαίτηση βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε τελικά στην έκδοση ISO 9001:2000 

όπου και παρουσιάστηκε µία νέα και πλήρως ανανεωµένη σειρά απαιτήσεων που 

επίλυσε τα προβλήµατα των προηγούµενων εκδόσεων. Η έκδοση του 2000 

επικεντρώνονταν στην αύξηση της συµβατότητας µε τα λοιπά συστήµατα διοίκησης 

αλλά και µε τις διεργασίες µιας επιχείρησης, χρησιµοποιούσε πιο κατανοητή γλώσσα 

και δοµή, διεύρυνε την εφαρµογή του προτύπου σε όλους τους οργανισµούς 

ανεξαρτήτου µεγέθους και αντικειµένου δραστηριότητας και εισήγαγε την απαίτηση της 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης της ικανοποίησης του πελάτη. 

(Tricker 2010, Στεφανάκης 2000)  

 Συγκεκριµένα, το πρότυπο ISO 9001:2000 καθορίζει τις απαιτήσεις "για ένα 

Σ∆Π όπου ένας οργανισµός α) πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παράγει 

διαρκώς ένα προϊόν στα πλαίσια των απαιτήσεων του πελάτη και των ισχυόντων 

κανονισµών και β) στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη µε εφαρµογή 

διεργασιών για συνεχή βελτίωση του συστήµατος και εξασφάλιση της οµοιοµορφίας για 
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τον πελάτη καθώς και ανταπόκριση στους ισχύοντες κανονισµούς (Αρβανιτογιάννης και 

Κούρτης 2002). 

 Βασική διαφορά στην έκδοση του 2000 ήταν το γεγονός ότι εισήγαγε την 

προσέγγιση της διεργασίας για τη δηµιουργία ενός Σ∆Π που θα βασίζει τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης στις ανάγκες των πελατών και όχι στις απαιτήσεις του 

προτύπου. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εξαιρεθούν διαδικασίες αρκεί να µην 

επηρεάζεται η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας (www.praxiom.com) και άρα το 

πρότυπο να είναι εφαρµοστέο από περισσότερους οργανισµούς. Κάθε διεργασία 

σχετίζεται µε δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του 

Σ∆Π. 

 Η δοµή του ISO 9001:2000 βασίζονταν σε πέντε ενότητες, αντί των 20 της 

προηγούµενης έκδοσης. Οι µόνες υποχρεωτικές διαδικασίες ήταν αυτές που 

αφορούσαν τη διαχείριση και την αναβάθµιση του συστήµατος και συγκεκριµένα: οι 

έλεγχοι εγγράφων και αρχείων, οι µη συµµορφώσεις, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και οι 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. (Hoyle 2007) Συνοπτικά, οι πέντε ενότητες του 

προτύπου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

  

Σύστηµα διοίκησης ποιότητας 

(Quality Management System): 

• Γενικές απαιτήσεις   

• Απαιτήσεις Καταγραφής 

Ευθύνη της διοίκησης 

(Management Responsibility): 

• ∆έσµευση της διοίκησης   

• Εστίαση στον πελάτη  

• Πολιτική ποιότητας 

• Προγραµµατισµός  

• Ευθύνες αρµοδιότητες και επικοινωνία 

• Αναθεώρηση ∆ιοίκησης 

∆ιαχείριση πόρων 

(Resource Management): 

• Προµήθεια πόρων  

• Ανθρώπινοι πόροι 

• Υποδοµή   

• Περιβάλλον εργασίας 

Παραγωγή του προϊόντος 

(Products and/or service 

• Σχεδιασµός της παραγωγής του προϊόντος  

• Πελατοκεντρικές διεργασίες 
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realization): • Σχεδιασµός και παραγωγή 

• Αγορές 

• Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών 

• Έλεγχος των συσκευών καταγραφής και 

µέτρησης 

Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 

(Measurement, Analysis and 

Improvement): 

• Καταγραφή και µέτρηση 

• Έλεγχος των µη συµβατών προϊόντων 

• Ανάλυση δεδοµένων 

• Βελτίωση 

 

Πίνακας 2: Ενότητες Προτύπου 

 

2.2.2. Ανάγκη για Νέα Έκδοση 

 Όπως παρουσιάστηκε στην παραπάνω ενότητα, στην έκδοση ISO 9001:2000 

εµφανίστηκαν σηµαντικές αλλαγές και βελτιώσεις για την φιλοσοφία και την εφαρµογή 

του προτύπου που το έκαναν ακόµα πιο δηµοφιλές στη διεθνή αγορά. Βέβαια υπάρχει 

µια µερίδα εµπλεκοµένων µερών που εκφράζουν σκεπτικισµό για την ανάγκη, τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή, για νέα έκδοση (Hoyle 2009). Σύµφωνα, όµως, µε τη 

διαδικασία ανάπτυξης διεθνών προτύπων του International Organization for 

Standardization (www.iso.org), όλα τα πρότυπα αναθεωρούνται µέσα στην επόµενη 

τριετία της αρχικής τους έκδοσης και κάθε πέντε χρόνια µετά την πρώτη αναθεώρηση. 

 Σύµφωνα πάντα µε τον οργανισµό (www.iso.org), οι δύο πιο σηµαντικοί στόχοι 

αυτών των αναθεωρήσεων ειδικά για τα πρότυπα διοίκησης ποιότητας, είναι: 

α) να αναπτύξουν ένα απλοποιηµένο σύνολο προτύπων το οποίο θα είναι εξίσου 

εφαρµόσιµο στους µικρούς, στους µεσαίους, αλλά και στου µεγάλους οργανισµούς, 

 β) ο απαιτούµενος όγκος και το πλήθος των λεπτοµερειών της τεκµηρίωσης να 

συνάδει  µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα των διεργασιών του οργανισµού. 

 Στην περίπτωση του ISO 9001:2000 και έχοντας περάσει µία οκταετία από την 

τελευταία του αναθεώρηση, τον Ιούνιο του 2008 ανακοινώθηκε από τον International 

Organization for Standardization πως τον Οκτώβριο ή τον Νοέµβριο του ίδιου έτους θα 

δηµοσιεύονταν η νέα έκδοση. Στις 20 Αυγούστου του 2008 ανακοινώθηκε η συµφωνία 
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µε το International Accreditation Forum (IAF) για το πλάνο εφαρµογής της οµαλής 

µετάβασης από το ISO 9001:2000 στην νεότερη έκδοση του πιο διαδεδοµένου 

προτύπου διαχείρισης ποιότητας στον κόσµο. (www.iso.org) 

 
2.3.  Πρότυπο ISO 9001:2008: Η Αναβαθµισµένη Έκδοση 
 

2.3.1. Γενικά 

   Στις 15 Νοεµβρίου του 2008, δηµοσιεύτηκε η καινούργια έκδοση του 

προτύπου ISO 9001 από τον International Organization for Standardization. Ωστόσο, 

στη χώρα µας η ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισµού Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ) για την 

εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008 έγινε στις αρχές Μαρτίου του 2009. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η εφαρµογή ξεκινούσε στις 15/11/2009, ενώ από τις 

15/11/2010 όλα τα πιστοποιητικά βάσει της προηγούµενης έκδοσης δεν θα βρίσκονται 

σε ισχύ. (www.elot.gr)  

 Στις ανακοινώσεις και των δύο οργανισµών αναφέρεται ότι στόχος της 

καινούργιας έκδοσης είναι να διασαφηνίσει και να βελτιώσει κάποια θέµατα που 

προέκυψαν από την οκταετή εφαρµογή της έκδοσης ISO 9001:2000 και να διασφαλίσει 

την συµβατότητα του ISO 9001 µε το ISO 14001:2004.  Πλέον του παραπάνω 

επισηµαίνουν, ότι στο ISO 9001:2008 δεν περιλαµβάνονται καινούργιες απαιτήσεις.  

 Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι αλλαγές και οι προσθήκες που 

εµφανίζονται συγκρίνοντας το ISO 9001:2008 µε την προηγούµενη έκδοση ISO 

9001:2000. 

 

2.3.2. Βασικές Αλλαγές και Προσθήκες 

 Συγκρίνοντας τις δύο εκδόσεις τελευταίες εκδόσεις του προτύπου ISO 9001, 

δεν εµφανίζεται να έχει γίνει καµία αλλαγή στις απαιτήσεις που αφορούν το εγχειρίδιο 

λειτουργίας, τη δέσµευση της διοίκησης, την εστίαση στον πελάτη, την πολιτική 

ποιότητας, το σχεδιασµό, την ανασκόπηση από τη διοίκηση, τη διαχείριση πόρων και 
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τις αγορές, ενώ στις υπόλοιπες ενότητες οι αλλαγές στην έκδοση ISO 9001:2008 

εντοπίζονται να είναι (Hoyle 2009, Βέργας 2009, www.iso9001help.co.uk, 

www.praxiom.com): 

 

Γενικά • Η αύξηση της συµβατότητας µε το ISO 14001:2004. 

 • Η παροχή διευκρινίσεων όπου απαιτούνταν για την σωστή ερµηνεία 

των απαιτήσεων. 

 • Εµφανίζεται ένας νέος παράγοντας που θα πρέπει να εξετάζεται κατά 

την ανάπτυξη ενός Σ∆Π που είναι «το οργανωσιακό περιβάλλον, οι 

αλλαγές και οι κίνδυνοι στο περιβάλλον αυτό» (its organizational 

environment, change in that environment, and the risks associated 

with that environment). 

 • Γίνεται αναφορά στην επικείµενη αναθεώρηση του ISO 9004 µέσα στο 

2009. 

   
Πεδίο Εφαρµογής • Προστίθεται η έννοια της κανονιστικής υποχρέωσης (statutory), πέραν 

της έννοιας του νοµοθετήµατος (regulatory) που εµφανίζονταν στην 

προηγούµενη έκδοση και ορίζεται ότι εκτός των νοµοθετικών 

απαιτήσεων σχετικών µε την παραγωγική διαδικασία πρέπει να 

τηρούνται και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως οδηγίες και κανονισµοί 

οργανισµών, ακόµα και αν δεν υπάρχει σχετικός νόµος.  

   
∆ιεργασιακή 

Προσέγγιση 

• Καταργείται η εξαίρεση της παραγωγής των υπο-προϊόντων από το 

Σ∆Π. Θα πρέπει να ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία για κάθε 

επιδιωκόµενο προϊόν που πωλείται ή εµπορεύεται ή ανταλλάσσεται.   

   
Γενικές 

Απαιτήσεις 

• Απαιτείται πλέον η αξιολόγηση για την επιλογή των διεργασιών, 

δηλαδή ο οργανισµός θα πρέπει να µπορεί να επιχειρηµατολογήσει 

γιατί συµπεριλαµβάνει στο Σ∆Π τις συγκεκριµένες διεργασίες, χωρίς 

όµως να απαιτείται κάποιο έγγραφο που να το αποδεικνύει. 

 • Οι διεργασίες θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αναλύονται, ενώ 

δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται. 

 • Εισάγεται η έννοια της υπεργολαβίας και οι σχετικές υπηρεσίες θα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 

για τις προµήθειες. 

   
Απαιτήσεις για 

την Τεκµηρίωση 

• ∆ιασαφηνίζεται ότι µία καταγεγραµµένη διαδικασία µπορεί να 

συνδέεται µε περισσότερα από ένα έγγραφα, καθώς και ότι ένα 

έγγραφο µπορεί να καλύπτει περισσότερες από µία απαιτήσεις. 

   
Έλεγχος • Αποδίδεται ταυτότητα και ελέγχεται η διανοµή στα ελεγχόµενα 
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Εγγράφων εξωτερικά έγγραφα που θεωρούνται από τον οργανισµό απαραίτητα 

για το σχεδιασµό και τη λειτουργία του Σ∆Π. 

   
Έλεγχος Αρχείων • ∆ίνεται περισσότερη έµφαση στην κατάσταση στην οποία πρέπει να 

διατηρούνται τα αρχεία και να ελέγχονται. Στο αγγλικό κείµενο του 

προτύπου ο όρος «χρόνος διατήρησης (retention time)» της 

προηγούµενης έκδοσης έχει αντικατασταθεί από τον όρο «διατήρηση 

(retention)». 

   
Εκπρόσωπος της 

∆ιοίκησης 

• Ο Υπεύθυνος για την τήρηση του Σ∆Π, για την ενηµέρωση της 

Ανώτατης ∆ιοίκησης και για την διασφάλιση της ευαισθητοποίησης του 

προσωπικού σχετικά µε την σηµαντικότητα των απαιτήσεων των 

πελατών πρέπει να αποτελεί µέλος της ∆ιοίκησης του οργανισµού.  

 • Οι εξωτερικοί συνεργάτες – υπεργολάβοι µπορούν να έχουν 

συµβουλευτικό ή βοηθητικό ρόλο.  

   
Ανθρώπινο 

∆υναµικό -  

Γενικά 

• Θα πρέπει πλέον να είναι ικανό (µόρφωση, κατάρτιση, δεξιότητες και 

εµπειρία) όλο το προσωπικό που επηρεάζει άµεσα και έµµεσα την 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για το προϊόν και άρα εκτελεί εργασίες 

στα πλαίσια του Σ∆Π, ενώ στην προηγούµενη έκδοση αναφέρονταν 

µόνο το προσωπικό που επηρέαζε άµεσα.   

 • ∆εν γίνεται κάποια αναφορά σε απαίτηση για υποχρεωτική εκπαίδευση 

ή κατάρτιση εφόσον το προσωπικό θεωρείται ικανό (µόρφωση, 

κατάρτιση, δεξιότητες και εµπειρία). 

   
Υποδοµή • Προστίθενται στην απαίτηση για συντήρηση των υποδοµών τα 

πληροφοριακά   συστήµατα. 

   
Περιβάλλον 

Εργασίας 

• ∆ιευρύνεται η έννοια του περιβάλλοντος εργασίας που αφορά όχι µόνο 

τις συνθήκες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελείται η εργασία. 

   
∆ιεργασίες σε 

Επαφή µε τους 

Πελάτες 

• ∆ιασαφηνίζεται η έννοια των δραστηριοτήτων µετά την παράδοση ως 

ενέργειες στα πλαίσια των υποχρεώσεων για εγγυήσεις, συντηρήσεις, 

και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

   
Σχεδιασµός και 

Ανάπτυξη 

Προϊόντος  

• Οι έλεγχοι ανασκόπησης, επικύρωσης και επαλήθευσης µπορεί να 

διεξαχθούν και να καταγραφούν και µαζί και όχι απαραιτήτως 

ξεχωριστά. 

• Στο τελικό αποτέλεσµα του σχεδιασµού προτείνεται να αναφέρονται 

και οι συνθήκες για την διατήρηση του προϊόντος.   

   
Ταυτοποίηση και 

Ιχνηλασιµότητα 

• Η ταυτότητα του προϊόντος δεν είναι απαραίτητο πλέον να 

µονοσήµαντη. Η ιχνηλασία µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιοδήποτε 

άλλο αρχείο. 
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Ιδιοκτησία του 

Πελάτη 

• Στα στοιχεία ιδιοκτησίας του πελάτη προστίθενται και τα προσωπικά 

δεδοµένα και η πνευµατική ιδιοκτησία και διέπονται από τις σχετικές 

απαιτήσεις. 

   
Έλεγχος του 

Εξοπλισµού 

Παρακολούθησης 

και Μέτρησης 

• Αντικαθίσταται ο όρος «συσκευή» από τον όρο «εξοπλισµός», 

διευρύνοντας µε αυτό τον τρόπο την έννοια της διακρίβωσης.  

• Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται λογισµικό για µετρήσεις και 

ελέγχους, τότε και αυτό θα πρέπει να επαληθεύεται η καταλληλότητά 

του.  

 • ∆ιευκρινίζεται ότι ο διακριβωµένος εξοπλισµός δεν απαιτείται να 

σηµαίνεται και από τον οργανισµό εφόσον, βέβαια, φέρει σχετική 

σήµανση από τον προµηθευτή. 

   
Ικανοποίηση 

Πελατών 

• Ξεκαθαρίζεται ότι η µέτρηση της ικανοποίηση των πελατών µπορεί να 

γίνει µε τη συλλογή σχετικών στοιχείων µέσω διαφόρων ενεργειών και 

όχι υποχρεωτικά µε τη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών.  

   
Εσωτερική 

Επιθεώρηση  

• Υπενθυµίζεται ότι µετά την εσωτερική επιθεώρηση και όταν 

εντοπίζονται µη συµµορφώσεις, τότε υπάρχει το βήµα της διορθωτικής 

ή της προληπτικής ενέργειας για την άρση της µη συµµόρφωσης. 

   
Παρακολούθηση 

και Μέτρηση του 

Προϊόντος 

• Στην προηγούµενη έκδοση υπήρχε σύγχυση σχετικά µε το επόµενο 

βήµα µετά την «απελευθέρωση των υπηρεσιών ή προϊόντων», οπότε 

σε αυτήν διευκρινίζεται ότι είναι ο πελάτης. 

   
Προληπτικές 

Ενέργειες 

• Στην προηγούµενη έκδοση απαιτούνταν η αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας µόνο για τις διορθωτικές ενέργειες. Πλέον 

απαιτείται και για τις προληπτικές ενέργειες. 

 

Πίνακας 3: Αλλαγές Έκδοσης ISO 9001:2008  

 

 

  Συµπερασµατικά, η καινούργια έκδοση δηµιουργήθηκε περισσότερο για να 

διευκολυνθεί η εφαρµογή του προτύπου παρά για να εισάγει νέες απαιτήσεις. Σαφώς 

και εµφανίζεται όχι µόνο βελτιωµένο, αλλά και πιο ευέλικτο. Γι αυτό το λόγο θεωρείται 

πιθανότερο να µην χρειαστούν σηµαντικές αλλαγές στα υφιστάµενα Σ∆Π των 

οργανισµών προκειµένου την πιστοποίησή τους βάση του ISO 9001:2008. 

 Ωστόσο, η χρονική στιγµή κατά την οποία απαιτείται η µετάβαση από το ISO 

9001:2000 στη νέα έκδοση, βρίσκει την παγκόσµια οικονοµία σε κατάσταση ύφεσης και 

τις επιχειρήσεις µε έντονες τάσεις συρρίκνωσης. Στην επόµενη ενότητα γίνεται µία 
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σύντοµη παρουσίασης της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης τόσο σε διεθνές όσο και σε 

ελλαδικό επίπεδο.   
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΡΟΣ Β’ 

Οικονοµική Κρίση: Η Παγκόσµια Πραγµατικότητα στην Ελλάδα 

 

3.1. Η Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση 

Από το κραχ του 1929, όταν η Wall Street κατέρρευσε, τις πετρελαϊκές κρίσεις 

της δεκαετίας του 1970 και τη "Μαύρη ∆ευτέρα" του 1987 µε το µαζικό ξεπούληµα 

µετοχών στα χρηµατιστήρια παγκοσµίως µέχρι και την κρίση στις ασιατικές "τίγρεις" το 

1997 και την "φούσκα" των µετοχών υψηλής τεχνολογίας, οι οικονοµικές κρίσεις 

λαµβάνουν όλο και µεγαλύτερες και πιο παγκοσµιοποιηµένες διαστάσεις. Την παρούσα 

στιγµή η παγκόσµια κοινότητα καλείται να αντιµετωπίσει την πρόσφατη οικονοµική 

κρίση που εξελίσσεται εδώ και τέσσερα χρόνια και που πλήττει τις επιχειρήσεις, 

εγχώριες και διεθνείς στην πλειοψηφία των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

κρατών.  

Το καλοκαίρι του 2007 ξεκίνησε η χρηµατοπιστωτική κρίση από τις ΗΠΑ και 

σύντοµα µεταφέρθηκε στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κυρίως σε αυτό της 

Ευρώπης λόγω των συνεργασιών των τραπεζικών οµίλων. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών & Προβλέψεων της Eurobank EFG που 

δηµοσιεύτηκε τον ∆εκέµβριο του 2009 µε τίτλο  «Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η 

αντιµετώπιση και οι προοπτικές», οι παράγοντες που συνδυαστικά επέφεραν την κρίση 

ήταν «Τα χαµηλά επιτόκια της περιόδου µετά το 2000, τη φούσκα των ακινήτων στις 

Η.Π.Α. και τη συναφή εξάπλωση στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης, την 

παράβλεψη των κινδύνων από µη ορθολογικούς επενδυτές σε επενδύσεις δοµηµένων 

οµολόγων µε βάση τα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης, την υψηλή µόχλευση των 

επενδυτικών τραπεζών µε βραχύχρονο δανεισµό, την ανεπαρκή εποπτεία, καθώς και 

την ενδογενή γένεση µακροοικονοµικών ρίσκων». Οι συνθήκες αβεβαιότητας που 

δηµιουργήθηκαν στην διεθνή χρηµατοπιστωτική αγορά είχαν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, ενώ κάποιες τράπεζες κλήθηκαν να 
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αντιµετωπίσουν προβλήµατα ρευστότητας και ορισµένες να περιέλθουν σε κατάσταση 

αφερεγγυότητας. Ελλείψει κεφαλαίων και µε το κλίµα αβεβαιότητας να εγκαθίσταται 

πλέον οριστικά, η χρηµατοπιστωτική κρίση πέρασε στην πραγµατική οικονοµία µε τις 

τράπεζες να µειώνουν τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Με την 

πτώχευση του αµερικάνικου κολοσσού στο χώρο των επενδυτικών τραπεζών, Lehman 

Brothers το Σεπτέµβριο του 2008, κατέρρευσε το διεθνές εµπόριο και πλήγηκε η 

παραγωγή παγκοσµίως. (Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος, κ.α. 2009) 

Η ένταση της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης είναι διαφορετική σε κάθε κράτος, 

τόσο σε ό,τι αφορά τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας, δηλαδή την ανάπτυξη, την 

απασχόληση και τον πληθωρισµό, όσο και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. (Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών 2010) Ωστόσο, οι επιπτώσεις είναι παγκόσµιας κλίµακας µε την 

παγκόσµια οικονοµία να συρρικνώνεται κατά 2,1% και το εµπόριο αγαθών και 

υπηρεσιών να µειώνεται κατά 12% σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού ∆ιεθνούς 

Εµπορίου (World Trade Organization) και της ∆ιεθνούς Τράπεζας (World Bank) για το 

2009. Τα ποσοστά ανεργίας έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ για την µεταπολεµική εποχή, 

φτάνοντας το 8,7%, γεγονός που σηµαίνει ότι συγκριτικά µε τις αρχές του 2008, στις 

αρχές του 2010 επιπλέον 17 εκατοµµύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι, σύµφωνα µε τον  

Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for Economic 

Co-operation and Development). (Keeley και Love 2010)  

Τόσο η Αµερικανική όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπάθησαν να 

συγκρατηθούν οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, παρεµβαίνοντας και 

τροφοδοτώντας τις αγορές κατά διαστήµατα, δίνοντας τη δυνατότητα να µειωθούν τα 

επιτόκια στη διατραπεζική αγορά (∆ούκας 2008). Στην πραγµατικότητα, όµως, η 

έλλειψη συντονισµένων ενεργειών και η απουσία οργανισµών και σεναρίων για την 

αντιµετώπιση παγκόσµιων κρίσεων, δηµιούργησαν την ανάγκη για την κατασκευή ενός 

νέου παγκόσµιου εποπτικού πλαισίου που είναι πλέον υπό τη αιγίδα των G-20 χωρών. 

Τον Απρίλιο του 2009, σε συνάντηση των G-20 αποφασίστηκε  ότι στο µέλλον ο 
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συντονισµός για τις κινήσεις σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος θα συντονίζονται από το Financial Stability Board (FSB). (Griffith-Jones, 

Ocampo, Stiglitz 2010) Επιπλέον, η Ευρωζώνη ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός 

µόνιµου µηχανισµού στήριξης για την χρηµατοδότηση των κρατών - µελών της που θα 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους τους (Χαρδούβελης, 

Καραµούζης 2011).  

 

 

3.2. Η Οικονοµική Κρίση στην Ελλάδα 

 

3.2.1. Το Ιστορικό της Ύφεσης 

Η ελληνική κρίση ξεκίνησε µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, όταν 

αποκαλύφθηκε το πραγµατικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και ενηµερώθηκε η ECOFIN, µε 

τους αξιολογικούς οίκους να υποβαθµίζουν διαδοχικά την πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθούν υπερβολικά τα επιτόκια δανεισµού του 

ελληνικού δηµοσίου και η ελληνική οικονοµία να χάνει συνεχώς σε ανταγωνιστικότητα. 

Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας δεν οφείλονταν µόνο στην παγκόσµια κρίση, αλλά 

και στις παθογένειες που προϋπήρχαν επί σειρά ετών, και ήταν "αποτέλεσµα τόσο των 

επιπτώσεων της διεθνούς οικονοµικής κρίσης όσο και των επί σειρά ετών 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών και διαρθρωτικών αδυναµιών της ελληνικής 

οικονοµίας, κυρίως όµως του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας και της οργανωτικής 

ανεπάρκειας του κράτους" (Χαρδούβελης 2011). 

Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν στα µακροοικονοµικά µεγέθη το 2009 

παρουσίαζαν την δυσµενή κατάσταση της Ελλάδας: 

- ο ρυθµός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) µειώθηκε 

 κατά 2%, 

- το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 5,9%,  
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- το δηµόσιο χρέος έφτασε στο 115,1% του ΑΕΠ, έναντι του 99,2% του 2008, 

- το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε έλλειµµα 11,2% του ΑΕΠ, 

- ο πληθωρισµός ανήλθε στο 1,3%, ενώ το 2008 στο 4,2%, 

- το ποσοστό της ανεργίας από το 7,8% που ήταν το 2008, έφτασε το 9,6%,  

ενώ οι προβλέψεις για τις τάσεις για τις τάσεις του 2010 καταγράφονταν 

 δυσµενέστερες. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών 2010) 

Το 2010 ήταν µία χρονιά διαπραγµατεύσεων τόσο µε τους εταίρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και µε το  ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International 

Monetary Fund) προκειµένου η Ελλάδα να αποφύγει την χρεωκοπία. Τελικά τον Μάιο 

υπογράφεται το Μνηµόνιο (Memorandum of Understanding) που αποτελεί την 

επέµβαση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (International Monetary Fund) και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου την διάσωση της ελληνικής οικονοµίας. Σκοπός του 

Μνηµονίου είναι η σύνταξη ενός προγράµµατος µε στόχο την κάλυψη των δανεικών 

αναγκών της Ελλάδας, καθώς και της δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου 

που θα προωθήσει την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της σε 

ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µία σειρά διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων, η εφαρµογή των οποίων θα ελέγχεται σε τριµηνιαία βάση από ειδικό 

κλιµάκιο, την Τρόικα.    

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πρώτου τριµήνου του 2011, η ελληνική οικονοµία 

συνεχίζει να επηρεάζεται από την παγκόσµια κρίση του 2007, ενώ θα καταφέρει να 

µπει σε ρυθµούς ανάπτυξης µετά το 2012 βάσει των προβλέψεων της Τρόικας. 

(Χαρδούβελης, Καραµούζης 2011) 

 

3.2.2. Οι Επιπτώσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

Με το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας να εντείνεται και το κλίµα 

αβεβαιότητας να κυριαρχεί για περισσότερα από 2 χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

καλούνται να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες προκειµένου να διατηρήσουν την 
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βιωσιµότητά τους. Οι συνέπειες της κρίσης που ξεκίνησε το 2007 επηρεάζουν ακόµα το 

διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον µε το εξωτερικό εµπόριο να συρρικνώνεται, την 

κατανάλωση να µειώνεται και την διάθεση ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα να 

περιορίζεται. Ποικίλες ήταν οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για 

τον εντοπισµό των πραγµατικών επιπτώσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το Σεπτέµβριο του 2010 δηµοσιεύτηκε η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 

το Σύνδεσµο Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) το α' εξάµηνο του 

2010 µε δείγµα τα υψηλόβαθµα στελέχη 180 ελληνικών επιχειρήσεων.  Βάσει των 

συµπερασµάτων της έρευνας, η κρισιµότερη επίπτωση της οικονοµικής κρίσης µε 

ποσοστό 64% είναι η δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις που σε συνδυασµό µε την 

τρίτη σηµαντικότερη σε σειρά αξιολόγησης επίπτωση, το υψηλό κόστος κεφαλαίου, 

δυσχεραίνουν σηµαντικά της χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και επιδεινώνουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Επιπλέον, τα οικονοµικά µεγέθη εµφανίζουν αρνητικές 

τάσεις συνεχόµενα από το 2009. Συγκεκριµένα για τον κύκλο εργασιών, το 70% του 

δείγµατος της έρευνας δηλώνει ότι σηµειώνεται µείωση, ενώ παρεµφερείς είναι και οι 

εκτιµήσεις για τα καθαρά κέρδη. Αξιοσηµείωτα είναι και τα συµπεράσµατα για τις 

επενδύσεις, µε τρεις στις πέντε επιχειρήσεις να έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικά 

λιγότερες επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια.    

Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διεξάγει δύο φορές 

το χρόνο έρευνες για τις επενδύσεις στη βιοµηχανία, µε στόχο την αξιολόγηση του 

επενδυτικού κλίµατος στη χώρα. Σύµφωνα µε την έρευνα που διεξήχθη την περίοδο 

Οκτώβριος - Νοέµβριος 2010, εµφανίζεται εξασθένηση της επενδυτικής 

δραστηριότητας που εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί και για το 2011.  Η έντονη προσπάθεια 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, η παρατεταµένη ύφεση, το ελλιπές νοµικό 

πλαίσιο και η πολύ χαµηλή πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις 

αποθαρρύνουν τα επενδυτικά σχέδια. Οι βιοµηχανίες φαίνονται να επενδύουν κυρίως 

στην αντικατάσταση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και στην διεύρυνση της 
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παραγωγικής δυναµικότητας για νέα προϊόντα. Μικρότερο είναι το ποσοστό που 

επενδύει στην διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας για τα ήδη παραγόµενα 

προϊόντα και για την βελτίωση των µεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρµόζονται, ενώ 

ελάχιστο είναι το ποσοστό των ελληνικών βιοµηχανιών που επενδύουν για την 

εισαγωγή νέων παραγωγικών µεθόδων.   

Σχετικά µε τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2009, ο 

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενήργησε έρευνα µεταξύ 197 

επιχειρήσεων - µελών σχετικά µε το ίδιο θέµα, τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. 

Το 83% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι συνέπειες της κρίσης έχουν επηρεάσει 

αρνητικά ή πολύ αρνητικά τη γενικότερη επιχειρηµατικότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο 

κλάδος µε τις µεγαλύτερες αντιστάσεις στην οικονοµική κρίση εµφανίζεται να είναι 

αυτός των τροφίµων και ποτών, όπου οι επενδύσεις και η κερδοφορία εµφανίζονται να 

έχουν επηρεαστεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά για µόλις το 50% του δείγµατος των 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα. Οι 8 στις 10 εµφανίζονται να 

παρουσιάζουν σηµαντική µείωση των καθαρών κερδών µε το εύρος πτώσης να 

κυµαίνεται από 20% µέχρι και 55% σε κλαδικό επίπεδο, καθώς στην συντριπτική 

πλειοψηφία έχει προηγηθεί σηµαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών. Η µείωση 

της ρευστότητας εµφανίζεται εξαιρετικά σηµαντική για το σύνολο των κλάδων, 

υπερβαίνοντας για τις περισσότερες περιπτώσεις το 30%. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

του δείγµατος δήλωσαν ότι τα κρίσιµα προβλήµατα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν, 

επηρεάζουν τόσο την υλοποίηση των προγραµµατισµένων επενδυτικών σχεδίων όσο 

και τη γενικότερη λειτουργία τους. Αξιοσηµείωτη είναι και η διαπίστωση ότι για την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος παρουσιάζεται µείωση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας. Τέλος, οι προβλέψεις όπως καταγράφηκαν από τις 

επιχειρήσεις του δείγµατος της έρευνας εµφανίζονται να είναι απαισιόδοξες για το 

άµεσο µέλλον.  
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Πιο πρόσφατη έρευνα είναι αυτή του Βιοτεχνικού Επιµελητήριου Αθηνών που 

πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2010 σε 1007 επιχειρήσεις - µέλη.  Και σε αυτή 

την έρευνα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85%) δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί 

αισθητά από την οικονοµική κρίση. Η µείωση του τζίρου εµφανίζεται για το 90% των 

επιχειρήσεων. Το 74% δηλώνει ότι αντιµετωπίζει προβλήµατα χρηµατοδότησης από 

τράπεζες και το 77% καθυστερήσεις πληρωµών από πελάτες. Μεγάλο είναι και το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιµετωπίζει προβλήµατα στις πληρωµές των 

υποχρεώσεών του, ενώ το 26% δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί σε µείωση προσωπικού. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, οι σηµαντικότερες 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις εµφανίζονται να είναι: α) 

η µείωση του κύκλου εργασιών, β) η πτώση των καθαρών κερδών, γ) η αποθάρρυνση 

των επενδυτικών πρωτοβουλιών και δ) τα προβλήµατα ρευστότητας. Σηµειωτέον ότι οι 

παραπάνω επιπτώσεις έχουν αντίκτυπο και στην λειτουργία των επιχειρήσεων, όπου 

τα προϋπάρχοντα της κρίσης προβλήµατα γίνονται πλέον εµφανή στα πλαίσια του 

γενικότερου κλίµατος αµφιβολίας και απαισιοδοξίας. Οι συνεχείς πιέσεις των αγορών 

απαιτούν την συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων.     
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4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η Περίπτωση Ελληνικής Μικροµεσαίας Τεχνικής Εργοληπτικής Εταιρίας 

 

4.1. Γενικά   

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η περίπτωση µίας µικροµεσαίας τεχνικής 

εργοληπτικής εταιρίας της Βορείου Ελλάδος. Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι 

να αναλύσει τις συνθήκες και τις απαιτήσεις για τη µετάβαση από την έκδοση του 

προτύπου πιστοποίησης ποιότητας ISO 9001:2000 στην έκδοση ISO 9001:2008, 

καθώς επίσης και η εξέταση της αναγκαιότητας και των πιθανών οφελειών αυτής της 

µετάβασης κατά τη διάρκεια µίας περιόδου οικονοµικής κρίσης για την ελληνική 

οικονοµία. 

 Η συγκεκριµένη εταιρία αναλαµβάνει έργα κτιριακού και βιοµηχανικού 

αυτοµατισµού, καθώς και µηχανολογικές εφαρµογές σε γραµµές παραγωγής. 

∆ραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα από το 1996 και 

παρουσίαζε ταχύτατη ανάπτυξη µέχρι την έναρξη της οικονοµικής κρίσης. Η εταιρία 

ήταν πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 από το 2007, ενώ το 

2010 επανεξετάστηκε βάση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, λόγω της 

υποχρεωτικής αλλαγής της έκδοσης του προτύπου. Στις παρακάτω ενότητες 

παρουσιάζονται η µεθοδολογία της έρευνας, η ερευνητική διαδικασία και τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

4.2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η περίπτωση της συγκεκριµένης εταιρίας θα εξεταστεί στη συνέχεια ως µελέτη 

περίπτωσης (case study) και αποτελεί την ποιοτική έρευνα της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας. Η επιλογή της συγκεκριµένης εταιρίας έγινε λόγω του µεγέθους, του 

αντικειµένου και της κατάστασης αυτής. Συγκεκριµένα, αποτελεί µία µικροµεσαία 
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εταιρία, όπως και το µεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εταιριών, που 

δραστηριοποιείται στο χώρο των εργολαβιών που είναι άµεσα συνυφασµένος µε τις 

επενδύσεις και ειδικεύεται στα έργα αυτοµατισµού, γεγονός που κάνει το προϊόν της 

σύγχρονο και ευέλικτο. Σχετικά µε την κατάσταση της εταιρίας, αναφέρεται ότι 

βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης µέχρι την έναρξη της οικονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα, ενώ θεωρεί ότι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα στο οποίο οφείλεται η 

ταχύτατη ανάπτυξή της, αποτελεί η ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Επίσης, σηµειώνεται το γεγονός ότι τα προϊόντα της εταιρίας είναι κατά 

παραγγελία και εξειδικευµένα για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, γεγονός που 

απαιτεί ειδική κοστολόγηση ανά έργο και χρόνο από την ηµεροµηνία της προσφοράς 

µέχρι την αποδοχή της από τον πελάτη. Το πελατολόγιο της εταιρίας αποτελείται 

κυρίως από µεγάλες βιοµηχανίες και µεγάλες τεχνικές εταιρίες που σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτούν την ύπαρξη κάποιου πιστοποιητικού για την τήρηση 

συστήµατος ποιότητας προκειµένου να ξεκινήσουν συνεργασία.  

Για τις ανάγκες της έρευνας και της συγκέντρωσης των απαιτούµενων 

στοιχείων, χρησιµοποιήθηκαν τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς πληγές 

πληροφοριών. Συγκεκριµένα,  διενεργήθηκαν δύο προσωπικές συνεντεύξεις µε την 

Υπεύθυνη Ποιότητας και µε τον εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης της εταιρίας και 

εξετάστηκαν τα δύο εγχειρίδια ποιότητας (κατά ISO 9001:2000 και  ISO 9001:2008). 

Επιπλέον, σηµαντικές πληροφορίες συλλέχθηκαν και από διάφορες ιστοσελίδες 

τεχνικών περιοδικών και σχετικών φορέων, αλλά και από την ιστοσελίδα της υπό 

µελέτη εταιρίας. 

 

4.3. Ερευνητική ∆ιαδικασία 

 Αρχικά, έγινε η επικοινωνία µε την Υπεύθυνη Ποιότητας για την έγκριση της 

συµµετοχής της στην έρευνα και παρελήφθησαν τα δύο εγχειρίδια ποιότητας. Για την 

καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε την εταιρία, πραγµατοποιήθηκε έρευνα στο διαδίκτυο 
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για αναφορές τόσο σε ιστοσελίδες τεχνικών περιοδικών όσο και λοιπών σχετικών 

φορέων. Επιπλέον, σηµαντικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και από την ιστοσελίδα 

της υπό µελέτη εταιρίας. Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο ότι είχε προηγηθεί η έρευνα 

ποικίλων δευτερογενών πηγών πληροφοριών που παρατίθενται στα τρία παραπάνω 

κεφάλαια και αποτελούν την θεωρητική προσέγγιση του θέµατος της παρούσας 

διπλωµατικής, απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση των αναφερόµενων εννοιών. 

Κατόπιν προσεχτικής µελέτης των παραπάνω στοιχείων, διαµορφώθηκαν οι 

ερωτήσεις που θα πλαισίωναν τις συνεντεύξεις των δύο στελεχών της εταιρίας. 

Προτιµήθηκε το εργαλείο της δοµηµένης συνέντευξης έτσι ώστε να γίνει η συλλογή 

ορισµένων πληροφοριών για το συγκεκριµένο αντικείµενο µέσα σε όσο το δυνατόν 

λιγότερο χρόνο. Κρίθηκε σηµαντικό να γίνει οικονοµία χρόνου για τα δύο στελέχη της 

εταιρίας που θα καλούνταν να συµµετέχουν από τη στιγµή που οι συνεντεύξεις θα 

πραγµατοποιούνταν σε ώρα εργασίας. Για την καλύτερη οργάνωση, έγινε διαχωρισµός 

των ερωτήσεων σε τέσσερις θεµατικές ενότητες (Ιστορικά στοιχεία, Γενικά – Απόψεις, 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008). Συγκεκριµένα, 

οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν κάποιες διευκρινίσεις για το ιστορικό της εταιρίας, αλλά 

και για τις διαδικασίες και τα οφέλη της πιστοποίησης τόσο κατά ISO 9001:2000 όσο 

και κατά  ISO 9001:2008. Επιπλέον, ζητήθηκε η άποψη των δύο έµπειρων στελεχών 

για κάποιους προβληµατισµούς σχετικούς µε την πιστοποίηση και την οικονοµική 

κρίση. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήθηκε το πλάνο συνέντευξης που παρατίθεται στα 

παραρτήµατα της παρούσης. 

Στην διαδικασία συνέντευξης κρίθηκε σηµαντικό να κληθούν να συµµετάσχουν 

δύο συγκεκριµένα στελέχη της εταιρίας. Η Υπεύθυνη Ποιότητας γιατί λόγω των 

αρµοδιοτήτων της επιβλέπει και διασφαλίζει την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος και επίσης διότι ήταν αυτή  που ανέλαβε τον επανασχεδιασµό του. Ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος που είχε διατελέσει Υπεύθυνος Ποιότητας της εταιρίας από το 
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2007 µέχρι και τον Ιούλιο του 2008, αλλά και επειδή ήταν ο δηµιουργός της πολιτικής 

ποιότητας και ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας.     

Οι δύο συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στα γραφεία της εταιρίας αρχικά µε 

την Υπεύθυνη Ποιότητας και στη συνέχεια µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω ερευνητική διαδικασία 

παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα.  

 

4.4. Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας 

 

4.4.1. Σύντοµη Παρουσίαση Εταιρίας  

Η εταιρία Συστήµατα Αυτοµατισµού Ελλάδος ΕΠΕ είναι µια τεχνική εργοληπτική 

επιχείρηση µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996 από έναν µηχανολόγο 

µηχανικό και έναν ηλεκτρολόγο µηχανικό µε µεγάλη εµπειρία στο χώρο των 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και αυτοµατισµών. Σκοπός της εταιρίας όπως 

αναφέρεται ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα της, είναι «η αύξηση της παραγωγικότητας των 

πελατών της, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους». 

Από την έναρξη της εταιρίας µέχρι σήµερα η εταιρική φιλοσοφία επικεντρώνεται 

στην εξυπηρέτηση και στην ικανοποίηση των πελατών της σε συνδυασµό µε την 

παροχή καινοτόµων λύσεων. Σηµειωτέον ότι το 1997, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

σε µία εποχή όπου τον εκσυγχρονισµό των γραµµών παραγωγής µονοπωλούσαν 

ξένες εταιρίες, εγκατέστησε µε µεγάλη επιτυχία και χαµηλό κόστος, ολοκληρωτικό 

αυτόµατο έλεγχο παραγωγής, σε µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία. 

Τα έργα που ανέλαβε τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της αφορούσαν 

αποκλειστικά την εγκατάσταση, την αυτοµατοποίηση και τον εκσυγχρονισµό 

βιοµηχανικών γραµµών παραγωγής. Ωστόσο, οι συνεχείς επενδύσεις της εταιρίας τόσο 

για την εξέλιξη των ανθρώπινων πόρων της όσο και για την εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών, η διαρκής προσπάθεια για προϊόντα υψηλής ποιότητας και η ολοένα 
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αυξανόµενη αναγνώρισή της από την αγορά, οδήγησαν στην ταχύτατη ανάπτυξή της. 

Το 2003, η εταιρία διευρύνει το αντικείµενο εργασιών της, αναλαµβάνοντας έργα 

ανάπτυξης ειδικών εφαρµογών αυτοµατισµού πέραν των αυτοµατισµών σε 

βιοµηχανικές γραµµές παραγωγής. Ένα χρόνο µετά, ολοκληρώνει επιτυχώς το πρώτο 

έργο κτιριακού αυτοµατισµού και αναπτύσσει καινούργιο εξειδικευµένο τµήµα εντός της 

εταιρίας µε σκοπό την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Από το 2006 µέχρι σήµερα 

το τµήµα BMS (Building Management System) έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 26 

έργα. Στο σύνολό τους τα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρία από την ίδρυσή της µέχρι 

σήµερα ανέρχονται στα 178 και δεν αναφέρθηκε καµία περίπτωση ελλιπούς 

παράδοσης έργου. 

Οι πελάτες της εταιρίας είναι κυρίως βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών όπως και 

τεχνικές εταιρίες ιδιωτικών έργων. Επίσης σηµαντικό ρόλο στο πελατολόγιο της έχουν 

βιοµηχανίες ζωοτροφών, κονσερβών, πλαστικών, συσκευασίας, κ.α. Στην περίπτωση 

των εταιριών ιδιωτικών έργων, η υπό µελέτη εταιρία αναλαµβάνει υπεργολαβίες στα 

αντικείµενα του βιοµηχανικού και του κτιριακού αυτοµατισµού, ενώ στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις της γίνεται απευθείας ανάθεση για έργα βιοµηχανικού ή κτιριακού 

αυτοµατισµού και µηχανολογικών εφαρµογών. Παρατηρώντας την ενότητα της 

ιστοσελίδας της εταιρίας όπου παρουσιάζονται τα έργα που έχει αναλάβει, γίνεται 

αντιληπτό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πελατών εµπιστεύονται την εταιρία για 

περισσότερες από µία φορές.    

Η εταιρία στελεχώνεται από απόφοιτους ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 

που προέρχονται τόσο από τον τεχνικό χώρο όσο και από το χώρο της διοίκησης 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, σηµαντικό ποσοστό των εργαζοµένων κατέχει µεταπτυχιακό 

δίπλωµα στη διοίκηση επιχειρήσεων, γεγονός που εδραιώνει µία φιλοσοφία συνεχούς 

ενίσχυσης των οργανωτικών δοµών της εταιρίας. Άλλωστε ο ανθρώπινος παράγοντας 

θεωρούνταν πάντα, µε βάση την κουλτούρα της, «ο ισχυρότερος συντελεστής 
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επιτυχίας» της εταιρίας που «κυριαρχεί τόσο στην οργάνωση και την υποδοµή, όσο και 

στην λειτουργία και ανάπτυξη» αυτής, όπως επισηµαίνεται στην εταιρική ιστοσελίδα.   

 

4.4.2. Σύντοµη Αναφορά στα Οικονοµικά Στοιχεία και Μεγέθη Εταιρίας 

Σχετικά µε την επίδοση της εταιρίας,  αναφέρεται ότι από την ίδρυσή της µέχρι 

και τη χρήση 2009 ήταν πάντοτε κερδοφόρος µε συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών. 

Ειδικά, όµως, από το 2004 και έπειτα εµφανίζει  σηµαντική ανάπτυξη µε το µέσο ετήσιο 

όρο αύξησης του κύκλου εργασιών γι αυτό το διάστηµα να είναι στο 40%, το µέσο όρο 

ανάληψης έργων να ξεπερνάει τα 20 ετησίως και το προσωπικό από τα 5 άτοµα το 

2003 να φτάνει τα 9 το 2006, τα 11 το 2007 και τα 16 το 2009.  Οι πελάτες της, µόλις 

16 στο σύνολό τους µέχρι τις αρχές του 2004, έφτασαν τους 140 τον Σεπτέµβριο του 

2010.   

Η σηµαντική ύφεση της ελληνικής οικονοµίας το 2009 δεν αποτέλεσε αρχικά 

εµπόδιο για την σταθερή ανάπτυξη της υπό µελέτη εταιρίας, όπως φαίνεται και από τα 

οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας. Η χρήση έκλεισε µε αύξηση του κύκλου εργασιών 

65% έναντι του προηγούµενου έτους, 2008, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 30%. 

Σύµφωνα µε τα στελέχη της εταιρίας, η θετική αυτή κατάσταση της εταιρίας οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα έργα που υλοποίησε το 2009 είχαν προσφερθεί και συµφωνηθεί µε 

τους πελάτες σε προηγούµενες χρήσεις, καθώς και στο γεγονός ότι οι βασικοί της 

πελάτες προέρχονταν από τον κλάδο των τροφίµων και των ποτών που είχε την 

µικρότερη πτώση συγκριτικά µε τους λοιπούς. Ωστόσο και όπως επισήµανε η ∆ιοίκηση 

της εταιρίας, από το 2009 υπήρχαν καθυστερήσεις από τους πελάτες στην κάλυψη των 

απαιτήσεων λόγω προβληµάτων ρευστότητας.   

Το 2010 οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης ήταν αναπόφευκτες πλέον 

ακόµα και για τις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Η εδραίωση κλίµατος αβεβαιότητας 

στην κοινωνία, η µείωση της εγχώριας κατανάλωσης και η σηµαντική αύξηση του 

κόστους δανεισµού από τις τράπεζες αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες για 
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την µείωση των επενδύσεων και κατά συνέπεια για τη µείωση της ζήτησης των 

προϊόντων της υπό µελέτη εταιρίας. Το αποτέλεσµα για την υπό µελέτη εταιρεία ήταν 

µέχρι τα τέλη του 2010, ο κύκλος εργασιών να µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος και να φτάσει τελικά τα επίπεδα του 2007 µε πιθανή κάποια µικρή 

αύξηση, ενώ τα κέρδη ήταν ελάχιστα συγκριτικά µε αυτά που καταγράφηκαν το 2009. 

Το ποσοστό αποδοχής προσφορών από τους πελάτες µειώθηκε τον τελευταίο χρόνο, 

ενώ η ζήτηση για έργα µεγάλων επενδύσεων τείνει να εξαλειφθεί. Αντίθετα, ζήτηση 

εµφανίζουν κυρίως  τα έργα προσθηκών και βελτιώσεων υφιστάµενων συστηµάτων και 

εγκαταστάσεων. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε επιβεβαιώσεις τόσο της Υπεύθυνου Ποιότητας όσο και 

της ∆ιοίκησης, η εταιρία πιστή στη δέσµευσή της για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δεν 

πραγµατοποίησε καµία µείωση µέχρι στιγµής σε οποιοδήποτε σχετικό παράγοντα, 

όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό και οι λοιποί εταιρικοί πόροι, καθώς και οι 

προδιαγραφές α' υλών, προµηθευτών και υπεργολάβων, παρόλη την πίεση της 

αγοράς για µείωση στα έξοδα και στα κόστη. Αντιθέτως, επιµένει να προσπαθεί για την 

αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της µέσα από την ανάπτυξη εξειδικευµένων 

ποιοτικών προϊόντων, όπως δηλώνεται στην πολιτική ποιότητας της εταιρίας.             

  

4.4.3. Πολιτική Ποιότητας Εταιρίας 

Η υπό µελέτη εταιρία θεωρεί την ποιότητα ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και 

εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική ποιότητας από την ίδρυσή της κιόλας, µε τις βασικές 

αρχές της να παραµένουν οι ίδιες. Η πολιτική που εφαρµόζει η εταιρία έχει 

επιβραβευθεί επανειληµµένα µέσω της συνεχούς υποστήριξης και πίστης των πελατών 

της. Ωστόσο από το 2006 και όταν ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησής της κατά ISO 

9001:2000, η εταιρία ανέλυσε σε µεγαλύτερο βαθµό και κατέγραψε την πολιτική 

ποιότητας που εφάρµοζε και που δεσµεύεται να εφαρµόζει. 
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 Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο ποιότητάς της, η εταιρία παρέχει λύσεις κτιριακού και 

βιοµηχανικού αυτοµατισµού και µηχανολογικών εφαρµογών σε τρία στάδια - 

σχεδιασµός, ανάπτυξη και εγκατάσταση – που στοχεύουν στην καινοτοµία και στην 

αποτελεσµατικότητα. Ιδιαίτερης σηµασίας και κρισιµότητας κρίνονται οι υψηλές 

προδιαγραφές, η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η 

επίτευξη του στόχου, η άµεση εξυπηρέτηση και η αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη, 

η λειτουργικότητα, η λεπτοµέρεια, η ανταγωνιστικότητα και το συνολικό αποτέλεσµα. 

 ∆έσµευση της εταιρίας αποτελεί η συστηµατική κάλυψη των ειδικών αναγκών των 

πελατών της, οι οποίες εξυπηρετούνται απαντώντας άµεσα και αποτελεσµατικά σε 

κάθε απορία τεχνικής φύσεως, βελτιώνοντας τα προϊόντα µε βάση τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες που προκύπτουν και προτείνουν οι πελάτες, και παραδίδοντας στο 

συµφωνηµένο χώρο και χρόνο, στην πλέον συµφέρουσα τιµή. 

 Επιπλέον, στην πολιτική ποιότητας της υπό µελέτη εταιρίας ειδική µνεία γίνεται 

στους ποιοτικούς στόχους που τίθενται, παρακολουθούνται, µετρούνται και 

ανασκοπούνται σε συνεχή βάση, στη στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό που 

εκπαιδεύεται σε συνεχή βάση και που εργάζεται σε ένα ειδικά διαµορφωµένο 

περιβάλλον και στην κατοχή της µέγιστης δυνατής τεχνογνωσίας µέσω της συνεχούς 

παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο και της 

προσπάθειας για βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόµενων προϊόντων. Σχετικά µε τους 

προµηθευτές, η εταιρία δεσµεύεται να επιλέγει αξιόπιστες και αναγνωρισµένες εταιρίες 

– συνεργάτες, έτσι ώστε να χρησιµοποιεί στα έργα της πρώτες ύλες που θα 

εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ποιότητας και λειτουργικότητας. Για τους πελάτες της η 

εταιρία δεσµεύεται να προσπαθεί για την αδιάλειπτη µεταξύ τους επικοινωνία και τη 

συνεχή αναβάθµιση των παρεχόµενων προϊόντων που βασίζονται και στις δικές τους 

προτάσεις βελτίωσης, καθώς και της διαχείρισης των προσωπικών τους δεδοµένων 

σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.  
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 Για την τήρηση της πολιτικής ποιότητας, η υπό µελέτη εταιρία έχει αναπτύξει και 

εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

ISO 9001 για το οποίο είναι πιστοποιηµένη. 

 

4.4.4. Ιστορικό Πιστοποιήσεων Εταιρίας 
 

Ο ρόλος της ποιότητας στην στρατηγική της υπό µελέτη εταιρίας εµφανίζεται 

τόσο στον σκοπό όσο και στις αξίες της, αλλά µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2006 δεν είχε 

γίνει κάποια οργανωµένη προσπάθεια ανάλυσης και καταγραφής των διεργασιών και 

των διαδικασιών της εταιρίας µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας. Αναφέρθηκαν κατά τις συνεντεύξεις, δύο περιπτώσεις κατά τις 

οποίες πιθανοί πελάτες ζήτησαν την πιστοποίηση της εταιρίας σύµφωνα µε το διεθνές 

πρότυπο ISO 9001 ως προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας.   

Τον Φεβρουάριο του 2006 το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη 

του επιχειρησιακού προγράµµατος ανταγωνιστικότητας Άξονας 2 – Μέτρο 2.5 – ∆ράση 

2.5.2 «Πιστοποιηθείτε» το οποίο επιδοτούσε το 50% της δαπάνης για την πιστοποίηση 

εταιριών µεταποίησης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 µεταξύ άλλων 

προτύπων. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτέλεσε σηµαντικό έναυσµα και 

παρακίνηση για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

για την υπό µελέτη εταιρία. Εκτός από την κρατική συµµετοχή στο κόστος αυτής της 

ενέργειας, σηµαντική ήταν και η κατεύθυνση που παρείχε σχετικά µε τις διαδικασίες 

που απαιτούνται για την πιστοποίηση µιας εταιρίας, τόνισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η 

απειρία της εταιρίας απαιτούσε την συνεργασία µε ειδικό σύµβουλο και τον Σεπτέµβριο 

του ίδιου έτους, η εταιρία ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000, η 

οποία χωρίστηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε την αναδιοργάνωση των 

διεργασιών της εταιρίας και τον επανασχεδιασµό της αλυσίδας αξίας µε στόχο τη  

βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής οργάνωσης, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

διαθέσιµων πόρων και τη µείωση του λειτουργικού κόστους. Στο δεύτερο στάδιο έγινε η 



∆ιπλωµατική Εργασία ∆.Ταξίδη  Σεπτέµβριος  2011 

Μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO9001:2008 σε περίοδο οικονοµικής κρίσης 

37 

 

καταγραφή και η πιστοποίηση των ανανεωµένων διεργασιών προκειµένου να 

διασφαλιστεί και για τους πελάτες-συνεργάτες ότι τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα 

προϊόντα της εταιρίας σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και παρέχονται πάντοτε µέσα από 

τις ίδιες διαδικασίες και χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης και την 

έκδοση του πιστοποιητικού τον ∆εκέµβριο του 2007.  

Σύµφωνα µε τις υπαγορεύσεις του προτύπου, πραγµατοποιήθηκαν από τον 

φορέα πιστοποίησης δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης µε στόχο τη διαβεβαίωση 

της τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου βάσει του συστήµατος διοίκησης 

ποιότητας της αρχικής πιστοποίησης. Οι παρατηρήσεις των επιθεωρητών εντοπίζονταν 

σε θέµατα προσθηκών και βελτιώσεων και ποτέ δεν σηµειώθηκε κάποια παρατήρηση 

µη εφαρµογής. 

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2009 ανακοινώθηκε η επιβεβληµένη αλλαγή του 

προτύπου από ISO 9001:2000 σε ISO 9001:2008 µέχρι τις 15/11/2010, γεγονός που 

σήµαινε για την υπό µελέτη εταιρία, όπως και για όλες τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις, 

ότι µέχρι το Σεπτέµβριο του 2010 έπρεπε να έχουν αναθεωρήσει το σύστηµα διοίκησης 

ποιότητας βάση των απαιτήσεων της νέας έκδοσης του προτύπου. 

Σε συνεργασία µε εξειδικευµένο σύµβουλο, η Υπεύθυνη Ποιότητας και η  

∆ιοίκηση της εταιρίας, τροποποίησαν το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας (Σ∆Π) που 

εφαρµόζονταν στην εταιρία από τον Αύγουστο του 2007. Με σηµαντικές αλλαγές στον 

γραπτό λόγο, το αναθεωρηµένο Σ∆Π της υπό µελέτη εταιρίας εφαρµόστηκε το 

Νοέµβριο του 2010 και επιθεωρήθηκε βάση του προτύπου ISO 9001:2008 στις 

24/11/2010. Στην αναφορά επιθεώρησης δεν αναφέρθηκε καµία µη συµµόρφωση ή 

αδυναµία. Εποµένως από το Νοέµβριο του 2010, η εταιρία είναι πιστοποιηµένη κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Ωστόσο και επειδή το νέο σύστηµα εφαρµόζονταν για 

σχεδόν ένα µήνα µέχρι την ηµεροµηνία της επιθεώρησης, σηµαντικά θα είναι τα 
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ευρήµατα της ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης που θα πραγµατοποιηθεί τον 

Οκτώβριο του 2011.     

 

4.4.5. Οφέλη από την Τήρηση Σ∆Π κατά το ISO 9001:2000, 
 

Κατά τις συνεντεύξεις µε την Υπεύθυνη Ποιότητας και µε το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της εταιρίας εξετάστηκαν και τα οφέλη που εκτιµούν ότι αποκόµισε η εταιρία 

από την ανάπτυξη, την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και την τήρηση του αρχικού 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. 

Σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας, επισηµάνθηκε και από τους 

δύο ότι τα οφέλη ήταν ποικίλα και προέκυψαν από την πρώτη κιόλας φάση. Ο 

σχεδιασµός του Σ∆Π ξεκίνησε µε την διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης, όπου 

εντοπίστηκαν οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 

του προτύπου. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων ενός οργανισµού και γι αυτό το λόγο στην περίπτωση των µικρών 

επιχειρήσεων όπως αυτή της υπό µελέτη εταιρίας, δίνουν την κατευθυντήρια γραµµή 

και µεταδίδουν σηµαντική τεχνογνωσία για τα θέµατα οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

εν λόγω εταιρία θεωρεί ότι οι αλλαγές που έγιναν συνέβαλαν σηµαντικά στην 

οργάνωσή της.       

Για πρώτη φορά καταγράφηκαν περιγραφές για τις θέσεις εργασίας και τις 

διαδικασίες της εταιρίας. Έστω και µε τη µορφή οργανωτικών µονάδων, οι περιγραφές 

θέσεων εργασίας αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια της εταιρίας να αναλύσει τις 

εργασίες και να καθιερώσει συγκεκριµένες υπευθυνότητες και αρµοδιότητες για τα 

στελέχη της, γεγονός που ωφέλησε τόσο την ενδο-εταιρική επικοινωνία όσο και την 

αποτελεσµατικότητα των διαφόρων εργασιών. Επιπλέον και όπως τόνισε η Υπεύθυνη 

Ποιότητας, µε αυτό τον τρόπο εντοπίστηκαν  και οι όποιες ανάγκες για επιπλέον ή 

διαφορετική στελέχωση της εταιρίας. 
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Η καταγραφή αρχικά των διεργασιών και στη συνέχεια των διαδικασιών 

αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα στάδια για την εν λόγω εταιρία, γιατί έπρεπε να 

καλύπτεται όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και γιατί µέχρι τότε οι διαδικασίες 

διατυπώνονταν είτε προφορικά είτε µέσω e-mails χωρίς όµως να υπάρχουν κάπου 

συγκεντρωµένες. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η ίδια διεργασία ή εργασία 

γίνονταν µε περισσότερες από µία διαδικασίες ανάλογα µε το άτοµο που καλούνταν να 

την εκτελέσει. Με την ευκαιρία αυτή έγινε η ανάλυση των διαδικασιών προκειµένου να 

γίνουν συγκεκριµένες, λιγότερο πολύπλοκες, εύκολα κατανοητές και σαφείς. Οι 

διαδικασίες όπως τελικά καταγράφηκαν αποτέλεσαν ένα χρήσιµο εγχειρίδιο λειτουργίας 

για τους εργαζόµενους και συντέλεσαν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας της εταιρίας. Η εταιρία κλήθηκε να καταλήξει στις βέλτιστες πρακτικές 

και προδιαγραφές ποιότητας προκειµένου τα προϊόντα της να χαρακτηρίζονται από 

σταθερή ποιότητα και αξιοπιστία µέσα από την τήρηση ενός συγκεκριµένου Σ∆Π. 

Το επόµενο σηµαντικό βήµα για την πιστοποίηση βάση ISO 9001:2000 που 

επέφερε σηµαντικά οφέλη για την εταιρία ήταν η µελέτη και η ανάπτυξη ειδικών 

εγγράφων και αρχείων για τον έλεγχο του τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών, αλλά και 

ενός µοντέλου παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης του Σ∆Π. Μέσω των 

εντύπων που δηµιουργήθηκαν, ξεκίνησε για πρώτη φορά η καταγραφή συγκεκριµένων 

στοιχείων και δεδοµένων µε έναν συλλογικό τρόπο και έτσι δηµιουργήθηκε ένα 

ιστορικό αρχείο, όπου κανείς µπορεί να ανατρέξει για να συλλέξει χρήσιµες 

πληροφορίες. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη 

για σηµαντικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης που επέφεραν σηµαντικές βελτιώσεις στο 

Σ∆Π της εταιρίας.  

Ιδιαίτερη µνεία και από τα δύο στελέχη της εταιρίας έγινε στα οφέλη λόγω της 

µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Όπως αναφέρουν, µέχρι την υιοθέτηση της 

πρακτικής της αποστολής ερωτηµατολογίων ικανοποίησης πελατών λόγω της 

πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000, οι επισηµάνσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια 
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των πελατών εκφράζονταν µόνο προφορικά και εντελώς περιστασιακά. ∆εν υπήρχε 

κάποιο συγκεκριµένο σύστηµα µέτρησης και ανάλυσης. Ωστόσο, από το 2007 και 

σύµφωνα µε το Σ∆Π της εταιρίας, αποστέλλονται µία φορά το χρόνο ειδικά 

ερωτηµατολόγια στους πελάτες, οι απαντήσεις των οποίων αναλύονται και 

αξιολογούνται και τελικά αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφόρησης για την 

ικανοποίηση των πελατών, αλλά και για την επίτευξη των στόχων που θέτει η εταιρία. 

Επιπλέον, η ανάλυση αυτή χρησιµοποιείται σαν µέσο και στην στρατηγική του 

marketing της εταιρίας, αφού δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της µε τον τίτλο «∆είτε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας ικανοποίησης πελατών! - ∆είτε γιατί µας προτιµούν οι 

πελάτες µας».    

Γενικά, η εταιρία πιστεύει ότι η πιστοποίηση βάση του διεθνούς προτύπου 

αποτέλεσε το έναυσµα για τον σχεδιασµό και την συστηµατοποίηση των διαδικασιών 

της, τον καθορισµό συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων για τα στελέχη της, τη δηµιουργία 

συγκεκριµένων εντύπων για τη συλλογή στοιχείων και τη συνεχή παρακολούθηση των 

ποιοτικών της αποτελεσµάτων. Με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόµενων προϊόντων, επιτεύχθηκαν πιο σταθερές οργανωτικές δοµές και πιο 

ασφαλείς διοικητικές πρακτικές, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της εταιρίας. Έγινε µία αξιοσηµείωτη αναβάθµιση στην εταιρία, 

σηµειώνει η Υπεύθυνη Ποιότητας. 

Ωστόσο, θετικά ήταν τα αποτελέσµατα από την τήρηση ενός Σ∆Π κατά ISO 

9001:2000 και στο εξωτερικό περιβάλλον της συγκεκριµένης εταιρίας. Σύµφωνα µε τα 

δύο στελέχη της εταιρίας, η πιστοποίηση βάση ενός τόσο διαδεδοµένου προτύπου 

βελτίωσε την εικόνα της τόσο προς τους προµηθευτές – συνεργάτες όσο και για τους 

πελάτες της. H πιστοποίηση αποτέλεσε απόδειξη τόσο για την ικανότητα της εταιρίας 

να παρέχει σταθερά ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και για την προσπάθεια της 

να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών µέσω ενός συγκεκριµένου οργανωτικού 

µοντέλου. Το πιστοποιητικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ενώ το σήµα του 
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πιστοποιητικού εισήχθη και στα επίσηµα εξωτερικά έντυπα. Χρησιµοποιήθηκε, δηλαδή, 

για λόγους marketing δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρία να τονίσει την ποιότητα των 

προϊόντων της αλλά και του επιπέδου οργάνωσής της. 

Επιπλέον, κατά τις συνεντεύξεις αναφέρθηκαν τέσσερις περιπτώσεις νέων 

πελατών που απαιτούσαν την πιστοποίηση βάση ISO 9001 ως προϋπόθεση για την 

έναρξη συνεργασίας. Ειδικά οι τεχνικές εταιρίες που αναλαµβάνουν µεγάλα ιδιωτικά 

έργα, στις οποίες η εν λόγω εταιρία δρα υπεργολαβικά, απαιτούν την επίδειξη του 

πιστοποιητικού µαζί µε την κατάθεση προσφοράς. Αλλά και πελάτες της εταιρίας που 

προέρχονται από τον χώρο της βιοµηχανίας τροφίµων κα ποτών, πιστοποιηµένοι οι 

ίδιοι κατά ISO 9001, ζήτησαν όχι µόνο το πιστοποιητικό, αλλά και το εγχειρίδιο 

ποιότητας. Κατά συνέπεια, το πιστοποιητικό αποτέλεσε το «εισιτήριο εισόδου» για 

νέους πελάτες, αλλά και κρίσιµο στοιχείο για την συνέχιση της συνεργασίας µε 

υφιστάµενους πελάτες.  

Επίσης, η πλειοψηφία των ανταγωνιστών της εταιρίας και κυρίως οι µεγάλες 

πολυεθνικές ήταν ήδη πιστοποιηµένες, γεγονός που τους απέδιδε ένα σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Από τη στιγµή που η υπό µελέτη εταιρία πιστοποιήθηκε, 

ενίσχυσε τη θέση της, ενώ συγκριτικά µε τους µη πιστοποιηµένους ανταγωνιστές της, 

απέκτησε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Συνολικά, οι εκπρόσωποι της εταιρίας εκτιµούν ότι η τήρηση και η πιστοποίηση 

κατά ISO 9001:2000 ισχυροποίησαν τη θέση της εταιρίας στην αγορά. 

 

4.4.6. Αλλαγές και Προσθήκες στο Σ∆Π για τη Συµβατότητά του µε το ISO 

9001:2008 

 Το Σ∆Π που αναπτύχθηκε το 2007 και πιστοποιήθηκε βάση του προτύπου ISO 

9001:2000 αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια της εταιρίας για την επίσηµη καταγραφή 

των διεργασιών και των διαδικασιών της, ενώ η αναθεώρηση του 2010 που 

πιστοποιήθηκε βάση του προτύπου ISO 9001:2008 αποτέλεσε µία πιο συγκροτηµένη 
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προσπάθεια όχι µόνο για την εναρµόνιση µε τις καινούργιες απαιτήσεις, αλλά και για 

τον ανασχεδιασµό και τη βελτίωση των εργαλείων και του γραπτού λόγου του Σ∆Π της 

εταιρίας. Σηµαντικές αλλαγές και προσθήκες έγιναν στο εγχειρίδιο ποιότητας, στις 

διεργασίες, στις διαδικασίες, στα έντυπα, στο οργανόγραµµα και στις περιγραφές 

θέσεων εργασίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.4.6.1. Εγχειρίδιο Ποιότητας  

 Το Εγχειρίδιο Ποιότητας ήταν το πρώτο εργαλείο που αναθεωρήθηκε αφού 

αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία δοµείται το Σ∆Π. Με την πολιτική 

ποιότητας να παραµένει η ίδια και στα δύο εγχειρίδια ενισχύεται το γεγονός ότι η 

πολιτική ποιότητας της εταιρίας είναι πλήρης και σταθερή στην πάροδο των χρόνων. Η 

δοµή των εγχειριδίων παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές, µε το νέο να εµφανίζεται 

περισσότερο άρτιο και εµπεριστατωµένο, όπως φαίνεται σύντοµα από τα περιεχόµενα: 

 

 

Εγχειρίδιο Ποιότητας (Ηµ.Ισχύος:08/2007) 

 

Εγχειρίδιο Ποιότητας (Ηµ.Ισχύος: 01/11/10) 

1 Συντµήσεις – Ορισµοί 1 Ορισµοί & Συντµήσεις 

2 Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 

3 Η εταιρία 3 Η Εταιρία 

3.1 Σύντοµη παρουσίαση 3.1 Σύντοµη Παρουσίαση 

3.2 Οργάνωση  3.2 Οργανωτική ∆οµή 

4 Στρατηγική Ποιότητας 4 Στρατηγική Ποιότητας 

4.1 Γενικά 4.1 Γενικά 

4.2 Πολιτική Ποιότητας 4.3 Πολιτική Ποιότητας 

5 Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας: Παρουσίαση 5 Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας: Παρουσίαση 

5.1 Σκοπός 5.1 Σκοπός 

5.2 Πεδίο εφαρµογής 5.2 Πεδίο εφαρµογής 

5.3 Προδιαγραφές Σ∆Π 5.3 Προδιαγραφές Σ∆Π 

5.4 ∆οµή Συστήµατος Ποιότητας 5.4 ∆οµή Συστήµατος Ποιότητας 

5.4.1 Γενικά 
6 Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας: ∆ιαχείριση 

και λειτουργία 

5.4.2 Περιγραφή ∆οµής Σ∆Π 6.1 Γενικά 

6 Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας: ∆ιαχείριση 

και λειτουργία 
6.2 Οργάνωση ∆ιαχείρισης Συστήµατος 
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6.1 Γενικά 
6.2.1 Εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης (Υπεύθυνος 

Ποιότητας) 

6.2 Οργάνωση ∆ιαχείρισης Συστήµατος 6.2.2 Εσωτερική Επικοινωνία 

6.2.1 Εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης (Υπεύθυνος 

Ποιότητας) 
6.3 Μέτρηση & Αλληλεπίδραση ∆ιεργασιών 

6.2.2 Εσωτερική Επικοινωνία 6.4 Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Σ∆Π 

6.3 Μέτρηση και αξιολόγηση Σ∆Π 6.4.1 Ικανοποίηση των πελατών 

6.4 Παρακολούθηση Σ∆Π 6.4.2 Εσωτερική Επιθεώρηση 

6.4.1 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 6.4.3 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 

6.4.2 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 6.5 Βελτιώσεις Σ∆Π 

6.5 Βελτίωση Σ∆Π 6.6 ∆ιαχείριση Εγγράφων 

6.6 ∆ιαχείριση Εγγράφων 6.7 ∆ιαχείριση Αρχείων 

6.7 ∆ιαχείριση Αρχείων 7 ∆ιαχείριση Πόρων 

7 Βιβλιογραφία 7.1 ∆ιάθεση Πόρων 

 7.2 Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 
7.3 Εσωτερική Υποδοµή & Εργασιακός 

Χώρος  

 8 Υλοποίηση Προϊόντων 

 8.1 Σχεδιασµός της Υλοποίησης Προϊόντων 

 8.2 ∆ιεργασίες Σχετιζόµενες µε τον Πελάτη 

 8.3 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη του Προϊόντος 

 8.4 Αγορές - Προµήθειες 

 8.5 ∆ιαχείριση & Εκτέλεση Έργων 

 Παράρτηµα Α: Οργανόγραµµα 

 Παράρτηµα Β: Αλληλεπίδραση ∆ιεργασιών 

 Παράρτηµα Γ: Κάτοψη Χώρων 

 

Πίνακας 4: Περιεχόµενα Εγχειριδίων Ποιότητας 08/2007 & 01/11/10  

 

Συγκεκριµένα, στο νέο εγχειρίδιο προστίθενται ειδικές ενότητες για την Μέτρηση & 

Αλληλεπίδραση των ∆ιεργασιών, την Ικανοποίηση των Πελατών, τη ∆ιαχείριση Πόρων 

και την Υλοποίηση Προϊόντων.  

 

4.4.6.2. ∆ιεργασίες & ∆ιαδικασίες 

 Στο εγχειρίδιο ποιότητας του 2007 δεν γίνεται καµία αναφορά στην 

αλληλεπίδραση των διεργασιών του Σ∆Π και σε κάποιο σύστηµα µέτρησης της 



∆ιπλωµατική Εργασία ∆.Ταξίδη  Σεπτέµβριος  2011 

Μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO9001:2008 σε περίοδο οικονοµικής κρίσης 

44 

 

επίδοσης αυτών. Ωστόσο στο εγχειρίδιο του 2010 γίνεται πλέον συγκεκριµένη αναφορά 

και αναπτύσσεται ειδικό σύστηµα µέτρησης, όπως απαιτείται πλέον από το πρότυπο 

ISO 9001:2008, βάση του οποίου οι διεργασίες πρέπει να έχουν επιλεχτεί για 

συγκεκριµένους λόγους, να παρακολουθούνται και να αναλύονται.   

 Επιπλέον, στο προηγούµενο εγχειρίδιο δεν υπήρχε ενότητα για την 

Ικανοποίηση των Πελατών αν και υπήρχε διαδικασία για τη µέτρηση αυτής, σύµφωνα 

µε την Υπεύθυνη Ποιότητας της εταιρίας, τα αποτελέσµατα της οποίας ανακοινώνονταν 

στην ιστοσελίδας της εταιρίας. Σύµφωνα, όµως, µε τη νεότερη έκδοση του προτύπου η 

διενέργεια έρευνας ικανοποίησης πελατών είναι υποχρεωτική και γι αυτό πλέον έχει 

ενσωµατωθεί στο Σ∆Π της εταιρίας.  

 Μία ακόµη προσθήκη λόγω της αλλαγής των απαιτήσεων είναι αυτή της ειδικής 

ενότητας για την ∆ιαχείριση Πόρων, όπου αναφέρεται η καταλληλότητα τόσο του 

ανθρώπινου δυναµικού και του εξοπλισµού όσο και του εργασιακού χώρου και της 

εργασιακής υποδοµής. Ειδική µνεία γίνεται και στον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας.  

 Σχετικά µε την Υλοποίηση των Προϊόντων, στο καινούργιο εγχειρίδιο γίνεται 

πλήρης παρουσίαση σε ξεχωριστές ενότητες µε αναφορά στις σχετικές διαδικασίες, 

ενώ στο προηγούµενο οι σχετικές διεργασίες (σχεδιασµός, προµήθεια και διαχείριση & 

εκτέλεση έργων) αναφέρονταν µόνο στο οργανόγραµµα χωρίς να γίνεται κάποια 

περαιτέρω παρουσίαση.  Η πρώτη ενότητα αφορά τον Σχεδιασµό της Υλοποίησης των 

Προϊόντων, όπου γίνεται διαχωρισµός σε δύο φάσεις διασαφηνίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο τη µεθοδολογία, το ρόλο των εµπλεκόµενων στελεχών,  αλλά και την µεταξύ 

τους επικοινωνία. Στην επόµενη ενότητα, ∆ιεργασίες Σχετιζόµενες µε τον Πελάτη, 

παρουσιάζεται το επίπεδο επικοινωνίας αλλά και η ανάγκη για συµµετοχή του πελάτη 

στα στάδια της υλοποίησης του προϊόντος. Η τρίτη ενότητα αφορά το Σχεδιασµό και 

την Ανάπτυξη του Προϊόντος που αποτελεί συνέχεια της δεύτερης φάσης της πρώτης 

ενότητας εφόσον γίνει η ανάθεση του έργου από τον πελάτη στην εταιρία. Η επόµενη 

ενότητα, Αγορές – Προµήθειες, φέρει τις περισσότερες αλλαγές κυρίως λόγω της 
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απαίτησης της καινούργιας έκδοσης του προτύπου για την ενσωµάτωση στο Σ∆Π και 

των προµηθειών που προέρχονται από υπεργολάβους. Η υπό µελέτη εταιρία 

διατηρούσε σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής προµηθευτών αγορών α’ υλών, αλλά 

δεν συµπεριλαµβάνονταν και οι υπεργολάβοι στους οποίους η εταιρία αναθέτει 

συγκεκριµένες εργασίες, όπως συνηθέστατα είναι οι ηλεκτρολογικές, για τα έργα που 

αναλαµβάνει. Στο αναθεωρηµένο Σ∆Π αναπτύχθηκε ειδικό σύστηµα επιλογής 

υπεργολάβων µε την αξιολόγηση συγκριµένων παραγόντων (ποιότητα υπηρεσιών, 

χρόνος παράδοσης, τιµή, ευελιξία, συνέπεια και εµπορική αξιοπιστία), ενώ ξεχωριστό 

σύστηµα τηρείται για τους προµηθευτές α’ υλών µε διαφορετικά κριτήρια (ποιότητα 

προϊόντων, χρόνος παράδοσης, τιµή και εµπορική αξιοπιστία). Η επιλογή γίνεται 

προκειµένου η τήρηση του Σ∆Π της εταιρίας να γίνεται και από τους υπεργολάβους 

της. Η τελευταία σχετική µε την Υλοποίηση των Προϊόντων ενότητα στο καινούργιο 

εγχειρίδιο είναι αυτή για τη ∆ιαχείριση & Εκτέλεση Έργων, όπου παρουσιάζονται 

διαδικαστικά θέµατα όπως και θέµατα υπευθυνοτήτων. Μικρότερες αλλαγές που 

αφορούν κυρίως τη βελτίωση του παλαιότερου Σ∆Π πραγµατοποιήθηκαν στα θέµατα 

προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη Ποιότητας της 

εταιρίας, επανασχεδιάστηκε το έντυπο Μη Συµµορφώσεων όπου προστέθηκε ειδικό 

πεδίο για την αξιολόγηση της επάρκειας της διορθωτικής ενέργειας εφόσον βέβαια 

αυτή απαιτείται και δηµιουργήθηκε ειδικό έντυπο στο οποίο όχι µόνο καταγράφονται οι 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, αλλά και αξιολογείται το αποτέλεσµά τους.   

 Οι παραπάνω αλλαγές στο εγχειρίδιο ποιότητας του πιστοποιηµένου κατά ISO 

9001:2008 συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, απαιτούσαν και τις ανάλογες αλλαγές 

και προσθήκες στις διαδικασίες καθώς και στα συνδεδεµένα σε αυτές έντυπα και 

αρχεία. Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη Ποιότητας της εταιρίας, επανεξετάστηκαν στο 

σύνολό τους και επανασχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή τήρηση του 

Σ∆Π. Πιο συγκεκριµένα, οι αλλαγές που χρειάστηκαν τόσο στις διαδικασίες όσο και στα 

έντυπα, ανά κύρια διεργασία, συνοψίζονται στον Πίνακα 5, παρακάτω: 
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 ∆ιαδικασίες Έντυπα 

Παρακολούθηση & 

Αξιολόγηση Σ∆Π 
Αναθεώρηση Αναθεώρηση 

Βελτίωση Σ∆Π Αναθεώρηση Αναθεώρηση 

∆ιαχείριση Εγγράφων & 

Αρχείων 
Επανασχεδιασµός Προσθήκες 

∆ιαχείριση Πόρων Επανασχεδιασµός Αναθεώρηση 

Σχεδιασµός & Υλοποίηση 

Προϊόντων 
Επανασχεδιασµός Καµία αλλαγή 

∆ιεργασίες Σχετιζόµενες µε 

τον Πελάτη 
Ανάπτυξη - 

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη 

Προϊόντος 
Επανασχεδιασµός 

Επανασχεδιασµός & 

Προθήκες 

Αγορές - Προµήθειες Επανασχεδιασµός 
Επανασχεδιασµός & 

Προσθήκες 

∆ιαχείριση & Εκτέλεση 

Έργων 
Αναθεώρηση Αναθεώρηση 

   

 

Πίνακας 5: Αλλαγές ∆ιαδικασιών και Εντύπων ανά ∆ιεργασία  

 

 
4.4.6.3. Οργανόγραµµα & Περιγραφές Εργασίας 

  Στο αρχικό οργανόγραµµα δίνονταν έµφαση στις διεργασίες, γεγονός που 

δηµιουργούσε σύγχυση στο επίπεδο της επικοινωνίας ενώ το καινούργιο 

οργανόγραµµα αναφέρεται στις θέσεις εργασίας αποσαφηνίζοντας τα θέµατα ιεραρχίας 

και επικοινωνίας, όπως φαίνεται στα δύο παρακάτω σχήµατα.  
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Σχήµα 2: Οργανόγραµµα Σ∆Π κατά ISO 9001:2000 

 

Σχήµα 3: Οργανόγραµµα Σ∆Π κατά ISO 9001:2008 

 

1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ∆Π
7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΡΓΩΝ

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5. MARKETING / 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Με βάση το ανανεωµένο οργανόγραµµα επαναπροσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες και οι 

υπευθυνότητες της εκάστοτε θέσης. 

 

4.4.7. Αποτίµηση Κόστους Μετάβασης από το Πρότυπο ISO 9001:2000 στο ISO 

9001:2008 

 Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε η εταιρία, το κόστος για την µετάβαση και 

την πιστοποίηση του συστήµατος διοίκησης ποιότητας από το ISO 9001:2000 στην 

επόµενη έκδοσή του καθορίστηκε από την αµοιβή του εξωτερικού συµβούλου, την 

αµοιβή του φορέα πιστοποίησης, αλλά και από τον ενδοεπιχειρησιακό χρόνο που 

απαιτήθηκε από τα στελέχη της εταιρίας.   

 Συγκεκριµένα, το κόστος του εξωτερικού συµβούλου ανήλθε στα € 3.500,00 και 

του φορέα πιστοποίησης στα € 1.300,00, ενώ τα έξοδα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας 

υπολογίστηκε στα € 150,00. Συνολικά, η εταιρία κλήθηκε να πληρώσει € 4.950,00 για 

την αναθεώρηση και επαναξιολόγηση του συστήµατος διοίκησης ποιότητας κατά ISO 

9001:2008, ενώ στην περίπτωση της απλής επιθεώρησης για επαναξιολόγηση βάση 

του προτύπου ISO 9001:2000, τότε το συνολικό κόστος θα περιορίζονταν στα € 

1.300,00. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, το γεγονός ότι η εταιρία πρέπει να 

υπολογίσει στους προϋπολογισµούς των επόµενων δύο ετών, € 700,00 ανά έτος για 

την 1η και 2η εποπτική επιθεώρηση του συστήµατος, εφόσον επιθυµεί να διατηρήσει το 

πιστοποιητικό. 

 Ωστόσο, σηµαντικότατο κόστος στην περίπτωση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων αποτελεί ο απαιτούµενος χρόνος ενασχόλησης των ανθρωπίνων πόρων, 

δεδοµένου ότι συνήθως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν διατηρούν θέση Υπευθύνου 

Ποιότητας, αλλά κάποιο από τα στελέχη καλύπτει µαζί µε τις υπόλοιπες αρµοδιότητές 

του και αυτή τη θέση. Στην Συστήµατα Αυτοµατισµού Ελλάδος η θέση Υπευθύνου 

Ποιότητας καλύπτεται από το ίδιο άτοµο που στελεχώνει και τη θέση Υπευθύνου 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών.  Ειδικά διανύοντας µία περίοδο οικονοµικής 
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δυσχέρειας, η απορρόφηση του Υπευθύνου των Οικονοµικών µίας επιχείρησης σε 

άλλης φύσεως θέµατα, εµπεριέχει σηµαντικό κόστος και πιθανούς κινδύνους. Ο χρόνος 

που απαιτήθηκε για την αναθεώρηση του συστήµατος διοίκησης ποιότητας της εταιρίας 

έτσι ώστε να είναι συµβατό µε την καινούργια έκδοση του προτύπου υπολογίστηκε 

κατά προσέγγιση σε 150 ανθρωποώρες.  

 Ένας ακόµη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αποτίµηση του 

κόστους  µετάβασης από το πρότυπο ISO 9001:2000 στο ISO 9001:2008 είναι αυτός 

της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρίας για τη σωστή και 

πλήρη εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. ∆εδοµένου ότι στην εταιρία 

απασχολούνται 15 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό και ότι ο µέσος χρόνος ανά άτοµο 

εκτιµήθηκε στις 4 ώρες, τότε το συνολικό κόστος εκπαίδευσης αποτιµάται στις 60 

ανθρωποώρες.    

 Στο σύνολό τους τα παραπάνω αναφερόµενα κόστη και έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρία για την αναθεώρηση του συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας και την πιστοποίησή του βάση του προτύπου ISO 9001:2008 κρίθηκαν από 

τη ∆ιοίκηση σηµαντικά, αλλά συγχρόνως και απαραίτητα για την εφαρµογή της 

πολιτικής ποιότητας και γι αυτό το λόγο διέθεσε τους απαραίτητους πόρους. Ωστόσο, 

όπως τόνισαν και τα δύο στελέχη, πέραν του παραπάνω κόστους, προέκυψαν ποικίλης 

µορφής οφέλη για την εταιρία µέσω της υποχρέωσης για µετάβαση από την 

παλαιότερη στη νεότερη έκδοση του προτύπου.     

 

4.4.8. Οφέλη από τη Μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO 9001:2008  

 Τόσο ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όσο και η Υπεύθυνη Ποιότητας εµφανίζονται 

κατά τις συνεντεύξεις να επισηµαίνουν το γεγονός ότι η υποχρεωτική επαναξιολόγηση 

του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας ανάγκασε την εταιρία να εξετάσει τα δυνατά και 

τα αδύνατα σηµεία του. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στην πλήρη αναθεώρηση του 
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υφιστάµενου συστήµατος µε ταυτόχρονο στόχο την εναρµόνιση του µε τις νέες 

απαιτήσεις του προτύπου. 

 Η αλλαγή µε τις σηµαντικότερες συνέπειες ήταν αυτή του επανασχεδιασµού του 

οργανογράµµατος της εταιρίας που δεν είχε ανανεωθεί από το 2007 παρόλο το ότι δεν 

αφορούσε συγκεκριµένα τµήµατα και θέσεις εργασίας, αλλά διεργασίες όπως 

Υποστήριξη Λειτουργίας, Οικονοµική ∆ιαχείριση, Marketing / Πωλήσεις, Σχεδιασµός και 

Προµήθειες. Στο καινούργιο οργανόγραµµα αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι θέσεις 

εργασίας του οργανισµού. Το γεγονός αυτό συντέλεσε στο να γίνει για πρώτη φορά 

σαφής ιεράρχηση των καναλιών επικοινωνίας των µελών της εταιρίας και της ροής των 

πληροφοριών. Επίσης, προβάλλονται οι σχέσεις µεταξύ των θέσεων εργασίας και 

γίνεται ο διαχωρισµός σε τµήµατα, ενώ το προηγούµενο οργανόγραµµα παρουσίαζε 

συγκεχυµένα τις οργανωτικές µονάδες δηµιουργώντας παρανοήσεις σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες και τις υπευθυνότητες. Σε πολλές περιπτώσεις εµπλέκονταν ταυτόχρονα 

περισσότερα άτοµα χωρίς, όµως, αυτό να απαιτείται και έτσι δεν επιτυγχάνονταν η 

αποτελεσµατική διάθεση των ανθρώπινων πόρων. Η συγκεκριµενοποίηση των θέσεων 

εργασίας οδήγησε αυτόµατα στην δηµιουργία συγκεκριµένης περιγραφής για την κάθε 

θέση.   

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την Υπεύθυνη Ποιότητας, από την  µελέτη και την 

ανάλυση των δεδοµένων και των πληροφοριών που προέκυψαν από τις περιγραφές 

των θέσεων εργασίας, δηµιουργήθηκαν και οι προδιαγραφές των σχετικών εργασιών, 

δηλαδή οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας που 

απαιτούνται από ένα άτοµο για να εκτελέσει επιτυχώς την εκάστοτε εργασία. Με αυτόν 

τον τρόπο έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά της εταιρίας, η καταγραφή των 

απαιτήσεών της σε ανθρώπινους πόρους για την πλήρη και κανονική λειτουργία της. 

Προέκυψαν οι ανάγκες που καλείται να καλύψει η εταιρία τόσο για την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων της όσο και για τις επιπλέον προσλήψεις προσωπικού.    
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Επιπλέον, µία από τις απαιτήσεις που προστέθηκαν στην τελευταία έκδοση του 

προτύπου ISO 9001 και που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, είναι αυτή της 

προσθήκης των υπεργολαβιών. Η υπό µελέτη εταιρία αναθέτει υπεργολαβίες για την 

πλειοψηφία των έργων που αναλαµβάνει και κατά συνέπεια οι εξωτερικοί συνεργάτες 

αποτελούν σηµαντικό µέρος των προµηθευτών της και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρίας. Παρόλα αυτά και όπως 

επισήµανε η Υπεύθυνη Ποιότητας, δεν υπήρχε σύστηµα αξιολόγησης των 

υπεργολάβων που να διασφαλίζει την σωστή επιλογή τους. Τέτοιο σύστηµα 

δηµιουργήθηκε στο αναθεωρηµένο Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρίας και 

αποτελεί πλέον ένα χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση και την µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας των προµηθευόµενων υπηρεσιών και όχι µόνο των 

προµηθευόµενων Α’ υλών. Οι υπηρεσίες ενσωµατώθηκαν στην διαδικασία 

προµηθειών, όπου διασαφηνίζεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η επιλογή των 

υπεργολάβων, η κατάρτιση και η υποβολή της παραγγελίας, αλλά και η παραλαβή και 

ο έλεγχος των προµηθευόµενων υπηρεσιών. 

Γενικά, για τις διαδικασίες και τα έντυπα που αναθεωρήθηκαν και προστέθηκαν 

κατά την δηµιουργία του ανανεωµένου Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας που 

πιστοποιήθηκε βάση του ISO 9001:2008, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος εκτιµά ότι 

πραγµατοποιήθηκε µία αξιόλογη προσπάθεια αναβάθµισης µε άµεσο αντίκτυπο στις 

λειτουργίες της εταιρίας. Στις διαδικασίες αποσαφηνίστηκαν τα αµφισβητήσιµα σηµεία, 

ενώ στα έντυπα γίνεται εξοικονόµηση του απαιτούµενου για την συµπλήρωσή τους 

χρόνου, παρόλο το ότι σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερα στοιχεία 

που στην πλειοψηφία τους αφορούν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών, αλλά βάση του νέου προτύπου και των 

προληπτικών ενεργειών, σαφώς όταν αυτές απαιτούνται. Σχετικά µε την αξιολόγηση 

της αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων ενεργειών, η Υπεύθυνη Ποιότητας της 

εταιρίας πιστεύει ότι αποτελούν τη βάση για την συνεχή βελτίωση του συστήµατος, 
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καθώς και ότι οι προληπτικές είναι εξίσου σηµαντικές µε τις διορθωτικές ενέργειας. 

Εκτιµά ότι µε αυτό τον τρόπο θα προκύψουν κρίσιµα συµπεράσµατα για την απόδοση 

της εταιρίας και για τον προγραµµατισµό των µελλοντικών της κινήσεων και 

αποφάσεων. 

Συνολικά, και όπως επισηµαίνουν και τα δύο στελέχη της εταιρίας, η 

υποχρεωτική µετάβαση από την έκδοση ISO 9001:2000 στην έκδοση ISO 9001:2008, 

αποτέλεσε την αφορµή για τον πλήρη ανασχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας που οδήγησε στην βελτίωση της οργανωσιακής δοµής της αλλά και στην 

ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός 

που θα ωφελήσει την εταιρία και σε σχέση µε το εξωτερικό της περιβάλλον. Μέσω των 

βελτιώσεων αυτών θα επιτευχθεί και η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της, 

που αποτελεί σηµαντικό λόγο για την διατήρηση πιστών πελατών. Ειδικότερα σε 

περίοδο γενικότερης οικονοµικής ύφεσης, η διατήρηση πιστών πελατών αποτελεί έναν 

από τους στόχους της εταιρίας, όπως επισηµάνθηκε στις συνεντεύξεις.  

 Επιπλέον, µέσω του νέου συστήµατος εκτιµάται ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση 

των πόρων της εταιρίας. Το γεγονός αυτό εµφανίζεται να επηρεάζει την αποδοτικότητα, 

αλλά και την αποτελεσµατικότητα της εταιρίας προς το παρόν σε µικρό βαθµό, αφού 

εφαρµόζεται µόλις για δύο µήνες. Σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο η αύξηση 

αυτών των δύο παραγόντων αναµένεται να οδηγήσει τελικά στην µείωση του κόστους 

παραγωγής και λειτουργίας, που αποτελεί και έναν από τους στόχους που έχουν τεθεί 

από τη ∆ιοίκηση. Η επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου θα επιτρέψει στην εταιρία να 

µειώσει τις τιµές πώλησης, όπως απαιτείται από την αγορά λόγω της οικονοµικής 

κρίσης.  

Τέλος, τα δύο στελέχη της εταιρίας επισήµαναν ότι τα οφέλη της πιστοποίησης 

κατά ISO 9001 ήταν εµφανή από την πρώτη κιόλας πιστοποίηση, όπως 

παρουσιάστηκαν σε παραπάνω ενότητα. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά µεγεθύνονται κατά τη 
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διάρκεια µίας περιόδου οικονοµικής ύφεσης όταν οι πιέσεις από την αγορά και τον 

ανταγωνισµό αυξάνονται σε τόσο υψηλό βαθµό.   

     

4.4.9. Μελλοντικές Εκτιµήσεις και Ενέργειες 

Έχοντας επισηµάνει τα οφέλη της πιστοποίησης κατά ISO 9001 για την 

συγκεκριµένη εταιρία, τα δύο στελέχη τίθενται υπέρ της συνέχισης της τήρησης του 

συγκεκριµένου πιστοποιητικού ακόµα και αν µέσα στον επόµενο χρόνο απαιτηθεί η 

εξέταση του τηρούµενου συστήµατος διοίκησης ποιότητας µε νέα έκδοση. Εκτιµούν ότι 

οι επενδύσεις στην ποιότητα θα ενδυναµώσουν την εταιρία και µε αυτό τον τρόπο όχι 

µόνο θα επιβιώσει, αλλά και θα εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση. 

Στόχος της εταιρίας είναι η διατήρηση αλλά και η ενίσχυση της πολιτικής 

ποιότητας µε την εντατικοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών. Ειδικότερα, έχουν 

προγραµµατιστεί τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήµατος κάθε τρεις µήνες 

καθώς και ενίσχυση της συµµετοχής της διοίκησης. Τα αποτελέσµατα των 

επιθεωρήσεων θα κοινοποιούνται  στη διοίκηση, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται στις 

περιπτώσεις µη συµµορφώσεων οι οποίες θα εξετάζονται διεξοδικά έτσι ώστε οι 

απαιτούµενες βελτιώσεις του συστήµατος να γίνονται άµεσα.   

Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη Ποιότητας, η εταιρία εξετάζει το ενδεχόµενο 

πιστοποίησης βάσει του προτύπου  ΕΛΟΤ EN ISO 22000 που αφορά τα συστήµατα 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων για όλους τους οργανισµούς που 

συµµετέχουν στην αλυσίδα τροφίµων, άρα και για τους προµηθευτές, και αυτό γιατί η 

πλειοψηφία των πελατών της υπό µελέτη εταιρίας προέρχεται από τη βιοµηχανία 

τροφίµων και ποτών.  Άλλωστε, στο άµεσο µέλλον, θεωρείται πολύ πιθανό η 

συγκεκριµένη πιστοποίηση να είναι απαραίτητη για την ανάθεση έργων από τη 

βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Ολοκληρώνοντας την µελέτη της περίπτωσης µιας µικροµεσαίας ελληνικής 

επιχείρησης σχετικά µε τη µετάβαση από το πρότυπο ISO 9001:2000 στο πρότυπο 

ISO 9001:2008 και έχοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο το όποιο παρουσιάστηκε στο 

πρώτο µέρος της εργασίας, µπορούµε να συνοψίσουµε τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν τόσο για την υπό µελέτη επιχείρηση, όσο και γενικότερα για τις 

πιστοποιηµένες επιχειρήσεις. 

Λόγω της αναθεώρησης του προτύπου το Νοέµβριου του 2008 αλλά και της 

ανακοίνωσης του οργανισµού τυποποίησης σύµφωνα µε την οποία από τις 15/11/2010 

όλα τα πιστοποιητικά της προηγούµενης έκδοσης θα έπαυαν να ισχύουν, η υπό µελέτη 

επιχείρηση, όπως και όλοι οι πιστοποιηµένοι οργανισµοί,  "αναγκάστηκε" να 

προχωρήσει στην αναθεώρηση και στην εκ νέου πιστοποίηση του συστήµατος 

διοίκησης ποιότητας κατά τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2008. Η χρήση του 

όρου "αναγκάστηκε" γίνεται διότι, λειτουργώντας ήδη ως πιστοποιηµένη και 

απολαµβάνοντας τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται, η παύση της πιστοποίησης θα είχε 

σηµαντικές επιπτώσεις κυρίως στο εξωτερικό της περιβάλλον, δηλαδή στην εικόνα της, 

αλλά και στην δυνατότητά της να συνεργάζεται µε άλλους οργανισµούς που 

προαπαιτούν την τήρηση του συγκεκριµένου πιστοποιητικού. 

Τα οφέλη που προκύπτουν τόσο από την εφαρµογή ενός συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας όσο και από την πιστοποίηση αυτού από ένα διεθνή φορέα, 

όπως επισηµάνθηκαν από την υπό µελέτη επιχείρηση, αλλά και από την βιβλιογραφία, 

ποικίλουν και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον οργανισµό, αφού σχεδιάζονται, 

εφαρµόζονται και βελτιώνονται αποκλειστικά από τον ίδιο. Κατά συνέπεια, εφόσον ένας 

οργανισµός αποδεχθεί την αναγκαιότητα τήρησης, και άρα συµµόρφωσης στο νέο 

πρότυπο, ενός τέτοιου συστήµατος είναι πιθανότερο να εντατικοποιήσει τις σχετικές µε 

την πολιτική ποιότητας ενέργειες παρά να τις καταργήσει. Η υπό µελέτη εταιρία 
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εµφανίζεται να έχει ενισχύσει αυτές τις ενέργειες συγκριτικά µε την αρχική της 

πιστοποίηση κατά  ISO 9001:2000 έχοντας αποκτήσει µία µικρή σχετικά εµπειρία τριών 

ετών.  

Συγκρίνοντας τις απαιτήσεις της πρόσφατης έκδοσης ISO 9001:2008 µε αυτές 

της προηγούµενης έκδοσης του προτύπου, οι αλλαγές δεν κρίνονται ιδιαίτερα 

σηµαντικές. Εµφανίζονται κάποιες προσθήκες, όπως είναι η αναφορά στη συντήρηση 

των υποδοµών και των πληροφοριακών συστηµάτων, η έννοια της υπεργολαβίας που 

θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν προµήθεια, τα προσωπικά δεδοµένα και η 

πνευµατική ιδιοκτησία που συµπεριλαµβάνονται στα στοιχεία του πελάτη και η 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και για τις προληπτικές ενέργειες. Ωστόσο, 

παρέχονται σηµαντικές διευκρινίσεις για την σωστή ερµηνεία των απαιτήσεων του 

προτύπου, προσθέτοντας ευελιξία στην εφαρµογή του και αυξάνοντας την 

συµβατότητά του µε το ISO 14001, πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για τους 

λόγους αυτούς, η µετάβαση από την προηγούµενη στην τρέχουσα έκδοση, δεν 

προβλέπεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους ήδη πιστοποιηµένους οργανισµούς, ενώ σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως σε αυτή της υπό µελέτης επιχείρησης που εξέλαβε 

την υποχρέωση αυτή σαν µία ευκαιρία για την επανεξέταση του τηρούµενου 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, µπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς του.   

Αναφορικά µε το κόστος της µετάβασης για την εκ νέου πιστοποίηση του 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας αποτιµήθηκε για την υπό µελέτη εταιρία περί τα 

4.950,00 € ως άµεσο κόστος για την επιχείρηση, όταν µία ετήσια εποπτική αξιολόγηση 

ενός ήδη πιστοποιηµένου συστήµατος θα κόστιζε µόνον 1.300,00 €. Στην ουσία 

δηλαδή το επιπλέον κόστος από την υποχρεωτική µετάβαση ανήλθε στα 3.650,00 € 

που για τα οικονοµικά µεγέθη της συγκεκριµένης εταιρίας δεν θεωρείται κρίσιµο. Το 

σηµαντικότερο, βέβαια, κόστος για την επιχείρηση που µελετήθηκε ήταν αυτό της 

απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναµικού που εκτιµήθηκε σε περισσότερες από 150 
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ανθρωποώρες, απαραίτητες για την ανάπτυξη του νέου συστήµατος και για την 

εκπαίδευση σχετικά µε την εφαρµογή του. Σαφώς και το συγκεκριµένο κόστος, 

ενδέχεται να αυξάνεται σηµαντικά για έναν µεγαλύτερο οργανισµό, ή να θεωρείται 

κρίσιµο για έναν µικρότερο, αυξάνοντας τελικά το απαιτούµενο κόστος της µετάβασης.    

Ωστόσο, η παγκόσµια συγκυρία τη δεδοµένη χρονική στιγµή έχει επηρεάσει 

σηµαντικά τα κριτήρια αξιολόγησης του κόστους παγκοσµίως. Με την οικονοµική κρίση 

που έχει ξεκινήσει από το 2007 και που έχει επηρεάσει τις αγορές σε ολόκληρη την 

υφήλιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικά για την περίπτωση της χώρας µας, όπου η 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της µειώνεται συνεχώς από το 2009 µέχρι και 

σήµερα, οι παθογένειες της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, έχουν οδηγήσει την επιχειρηµατικότητα σε καίριο σηµείο. Οι 

επιπτώσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στην µείωση του κύκλου 

εργασιών, στην πτώση των καθαρών κερδών, στη συρρίκνωση των επενδύσεων και 

στα προβλήµατα ρευστότητας. ∆εδοµένης αυτής της κακής συγκυρίας, η υποχρεωτική 

µετάβαση από το ISO 9001:2000 στο ISO 9001:2008 θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

γεννώµενη σε λάθος χρόνο. 

Βέβαια, ο σχεδιασµός και η τήρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 

ενδεχοµένως να λειτουργήσει και ως εργαλείο για την αντιµετώπιση της κρίσης εφόσον 

αυτό τεθεί ως στόχος. Μπορεί να συµβάλει στη µείωση του κόστους και στην βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας µέσα από την επανεξέταση της λειτουργικότητας των 

διαδικασιών της επιχείρησης, αλλά και την καλύτερη κατανόηση του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη και στην καλύτερη 

αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, ειδικά µέσα από την εξέταση των αρµοδιοτήτων 

τους. Η υπό µελέτη εταιρία εκτιµά ότι οι επενδύσεις στην ποιότητα θα ενισχύσουν την 

θέση της εταιρίας και θα καταφέρει να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση.  
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Επιπλέον, µέσω της απόκτησης ενός πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας οι 

ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να αποκτήσουν ένα πλεονέκτηµα για την επέκταση 

των δραστηριοτήτων τους στις αγορές του εξωτερικού, όπου το πιστοποιητικό είναι 

προαπαιτούµενο, ενισχύοντας την εικόνα τους.  Ειδικά αν το συνδυάσουν και µε 

κάποια άλλη πιστοποίηση, όπως αυτή της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001, 

της ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ISO 22000, ή της ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών ISO 27001, πέραν της πιστοποίησης ∆ιαχείρισης Ποιότητας.   

Τέλος, προτείνεται για µελλοντική αξιολόγηση και έρευνα, η εφαρµογή, από τις 

επιχειρήσεις του νέου προτύπου ISO 31000, το οποίο αφορά τη διαχείριση κινδύνων 

και το οποίο µπορεί να βοηθήσει τους οργανισµούς ανεξαρτήτου µεγέθους ή τοµέα 

δραστηριοτήτων να διαχειριστούν αποτελεσµατικά κάθε είδους κινδύνους. 

Συγκεκριµένα, η διαχείριση κινδύνων αφορά στον εντοπισµό, την αξιολόγηση και την 

ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς και στον σχεδιασµό ενεργειών που στοχεύουν στην 

ελαχιστοποίηση των αντίκτυπων των ατυχών γεγονότων. Σκοπός του ISO 31000:2009 

είναι να παρέχει τις αρχές και τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές, τη βασική 

µεθοδολογία, για τη αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων. Ο συνδυασµός των 

πιστοποιήσεων κατά  ISO 9001 και ISO 31000 µέσω της τεχνογνωσίας και της 

µεθοδολογίας που παρέχουν τα δύο πρότυπα, ενδέχεται να συµβάλει σηµαντικά στην 

επιβίωση ενός οργανισµού ειδικά σε περίοδο οικονοµικής κρίσης που συνεπάγεται την 

ύπαρξη ποικίλων ατυχών γεγονότων. 
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ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

για τις ανάγκες της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα 

«Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  9001:2000 ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 9001:2008 ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 

 

Ενότητα 1: Ιστορικά στοιχεία  

Ερώτηση 1: Ποια ήταν η σηµαντικότερη περίοδος ανάπτυξης της εταιρίας;  

Ερώτηση 2: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του website, η εταιρία έχει αναλάβει 178 έργα. Αναφέρεται 
κάποια περίπτωση ελλιπούς παράδοσης έργου; 

Ερώτηση 3: Η εταιρία υπήρξε πάντα κερδοφόρος; 

Ερώτηση 4: Θα µπορούσατε να αναφέρετε συγκεκριµένα µεγέθη για την αύξηση του κύκλου 
εργασιών και για την αύξηση του αριθµού του προσωπικού; 

Ερώτηση 5: Υπήρξαν επιπτώσεις από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης στη ζήτηση των 
προϊόντων; 

Ερώτηση 6: Υπήρξαν επιπτώσεις στα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας; 

Ερώτηση 7: Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί λόγοι για τις παραπάνω επιπτώσεις; 

Ερώτηση 8: Προβήκατε σε κάποια µείωση οποιουδήποτε παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα 
λόγω της οικονοµικής κρίσης; 

 

Ενότητα 2: Γενικά - Απόψεις 

Ερώτηση 1: Πόσο σηµαντική θεωρείτε την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη; 

Ερώτηση 2: Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας είναι πολυτέλεια ή 
ανάγκη για µία µικροµεσαία επιχείρηση; 

Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι η πιστοποίηση ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας χρήζει κοινής 
αποδοχής από την αγορά; 

Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι τα πρότυπα διοίκησης ποιότητας βοηθούν - καθοδηγούν ή δεσµεύουν  µία 
µικροµεσαία επιχείρηση; 

Ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι ένα πιστοποιητικό βάση ενός διαδεδοµένου προτύπου µπορεί να 
αποτελέσει δυνατό σηµείο µίας επιχείρησης και να δηµιουργήσει ευκαιρίες σε περίοδο οικονοµικής 
κρίσης;  

 

Ενότητα 3: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 

Ερώτηση 1:  Σύµφωνα µε το website, η εταιρία ξεκίνησε τη διαδικασία για την πιστοποίηση το 
Σεπτέµβριο του 2006. Πότε πιστοποιήθηκε τελικά; 

Ερώτηση 2: Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η εταιρία επέλεξε να πιστοποιηθεί; 



Ερώτηση 3: Η πολιτική ποιότητας που αναφέρεται στο εγχειρίδιο ποιότητας αποτελούσε στρατηγική 
της εταιρίας και πριν την ανάπτυξη του Σ∆Π; 

Ερώτηση 4: Η ανάπτυξη και η πιστοποίηση του Σ∆Π υλοποιήθηκε αποκλειστικά µε πόρους της 
εταιρίας; 

Ερώτηση 5: Σύµφωνα µε το website, η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Τι ακριβώς αφορούσαν 
οι δύο φάσεις; 

Ερώτηση 6: Κατά την επιθεώρηση για την πιστοποίηση του Σ∆Π, υπήρχαν παρατηρήσεις για 
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου; 

Ερώτηση 7: Στις ετήσιες επιθεωρήσεις από τον φορέα πιστοποίησης αναφέρθηκαν κάποιες 
παρατηρήσεις για τη µη τήρηση του Σ∆Π; 

Ερώτηση 8: Ποια πιστεύετε ότι ήταν τα οφέλη για την εταιρία από την πιστοποίηση του Σ∆Π;  

 

Ενότητα 4: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 

Ερώτηση 1:  Για ποιο λόγο αποφασίσατε να πιστοποιηθείτε µε την καινούργια έκδοση; 

Ερώτηση 2: Το εγχειρίδιο ποιότητας εµφανίζεται σηµαντικά αλλαγµένο από την πρώτη έκδοση της 
πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000. Έγινε πλήρης αναθεώρηση; 

Ερώτηση 3: Ποιες αξιολογείτε  ότι ήταν οι σηµαντικότερες αλλαγές ή προσθήκες στο νέο εγχειρίδιο; 

Ερώτηση 4: Προέκυψαν αποκλειστικά λόγω των καινούργιων απαιτήσεων του προτύπου; 

Ερώτηση 5: Στις διαδικασίες και στα έντυπα (δεν αναλύονται στο εγχειρίδιο) έγιναν αναθεωρήσεις ή 
προσθήκες; 

Ερώτηση 6: Το οργανόγραµµα φαίνεται τελείως διαφοροποιηµένο από το αρχικό. Ποιοι ήταν οι 
λόγοι που οδήγησαν σε αυτό; 

Ερώτηση 7: Πόσο στοίχισε στην εταιρία η µετάβαση από την προηγούµενη στην καινούργια έκδοση 
του προτύπου; 

Ερώτηση 8: Πόσο αποτιµάται τον χρόνο ενασχόλησης του Υπευθύνου Ποιότητας για την ανάπτυξη 
του καινούργιου Σ∆Π και το χρόνο για την απαιτούµενη εκπαίδευση όλου του προσωπικού; 

Ερώτηση 9: Πόσο αναγκαία κρίθηκε από τη ∆ιοίκηση η ανάπτυξη καινούργιου Σ∆Π; 

Ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι τελικά η εταιρία ωφελήθηκε από την υποχρεωτική µετάβαση στην 
καινούργια έκδοση του προτύπου; 

 

Ενότητα 5: Μελλοντικές εκτιµήσεις και ενέργειες  

Ερώτηση 1:  Σε περίπτωση που µέσα στον επόµενο χρόνο προκύψει ανάγκη για επαναξιολόγηση 
του Σ∆Π της εταιρίας µε καινούργια έκδοση, πχ ISO 9001:2011, θα προχωρήσετε σε νέα 
πιστοποίηση; 

Ερώτηση 2: Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην πιστοποίηση κατά κάποιο άλλο πρότυπο; 



Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι η αγορά ή οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία θα απαιτήσει 
µελλοντικά την πιστοποίηση κάποιου επιπλέον προτύπου; 

Ερώτηση 4: Πέραν των απαιτήσεων του προτύπου σκοπεύει η επιχείρηση να εισάγει κάποιες 
ενέργειες ή πολιτικές σχετικές µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας; 

 

  

 

  


