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Πεξίιεςε (Abstract) 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, κε ζθνπφ λα 

θαηαζηνχλ πιένλ απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζην αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, 

ζηνρεχνληαο ζηε δηαξθή βειηίσζε θαη ζηελ πνηνηηθή εμαζθάιηζε παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 Σα θχξηα επξήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπλίζηαληαη  ζην φηη νη ΔΓ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε βαζηθνχο ηνκείο (Δπηρεηξήζεηο, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε 

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί θαη εθαξκφδνληαη πξφηππα 

ηππνπνίεζεο (ΣΤΠ - πκθσλίεο Σππνπνίεζεο), ηα νπνία βαζίδνληαη πάλσ ζε αληίζηνηρα 

πξφηππα ηνπ ΝΑΣΟ (North Atlantic Treaty Organization) (STANAG-Standardization 

Agreement), θαζψο θαη Οδεγίεο Δθπαηδεχζεσο, πνπ θαιχπηνπλ ηελ ηππνπνηεκέλε εθηέιεζε 

βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηηο Τπεξεζίεο/Μνλάδεο ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί πνπ πινπνηνχλ, ειέγρνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. Τπάξρεη γεληθά ζεζπηζκέλν νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. ηα 

πιαίζηα ηεο επαχμεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ΔΓ ε ηππνπνίεζε αλαγλσξίδεηαη σο ν  

«πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο» ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ζηελ 

επαχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΔΓ θαη ην ΤΔΘΑ έρεη πξνβεί ζε 

πιήζνο δξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηππνπνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία 

θαη ππεξεζίεο. Ήδε πξφζθαηα εγθαηαζηάζεθε ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο 

θχθινπ δσήο ζηηο Μνλάδεο ψζηε λα παξέρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο. Αθφκε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη δπλαηφλ απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ "θαιψλ" πξαθηηθψλ άιισλ ΔΓ λα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα βειηίσζεο. 

Σέινο θαη εηδηθά ζήκεξα κεηά απφ πέληε ζπλερή έηε κεηψζεσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη αζθαιψο θαη ηνπ ακπληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνβάιιεη σο πην αλαγθαία 

απφ πνηέ ε πηνζέηεζε απφ ηηο ΔΓ ελφο ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ ζα ηηο 

νδεγήζεη ζε αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ, ζε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ ψζηε ε πνηνηηθή εμαζθάιηζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο λα είλαη δεδνκέλε θαη λα 

επηηεινχλ ηελ απνζηνιή ηνπο πην απνδνηηθά κε ην ιηγφηεξν θφζηνο.  



-ii- 

 

 

Περιεχόμενα 

ΔΙΑΓΧΓΗ ................................................................................................................ 1 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ................................................. 4 

1.1. Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πνηόηεηαο................................................... 4 

1.2. Γηαζηάζεηο ηεο Πνηόηεηαο ........................................................... 6 

1.3. Κόζηε  Πνηόηεηαο ....................................................................... 8 

1.4. Δμέιημε ηνπ Διέγρνπ θαη ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ................. 8 

1.5. πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο .......................................... 11 

1.6. Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο - εηξά ISO 9000 .................. 12 

1.7. Μεζνδνινγία ............................................................................. 17 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2
Ο

 : ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ............................................ 18 

2.1. Η θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο ............................ 18 

2.2. Αμηώκαηα θαη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο ................ 19 

2.3. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ΓΟΠ ................................................ 23 

2.4. Λόγνη πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ ....................................................... 24 

2.5. πλερήο βειηίσζε θαη ζηόρνη πνηόηεηαο .................................... 25 

2.6. Έιεγρνο αληαγσληζηηθόηεηαο - ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 

(benchmarking) ........................................................................ 29 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3
Ο

 : ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΙ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ ........ 34 

3.1. Αλαγθαηόηεηα ηεο πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ζηηο ΔΓ .................... 34 



-iii- 

 

3.2. Οιηθή πνηόηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ ....................... 39 

3.3. Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηηο ειιεληθέο ΔΓ - ηζρύνπζα 

θαηάζηαζε ................................................................................ 40 

3.4. Μειέηεο πεξηπηώζεσλ ............................................................... 47 

3.4.1 Καιέο πξαθηηθέο ακεξηθαληθώλ έλνπισλ δπλάκεσλ ................... 47 

3.4.1.1 Γηνηθεηηθή κέξηκλα (logistics) .................................................... 47 

3.4.1.2 Η έθδνζε εγρεηξηδίνπ θξηηήξησλ βειηίσζεο ηεο απόδνζεο ησλ ΔΓ

 ................................................................................................. 48 

3.4.2 Καιέο πξαθηηθέο ειιεληθώλ  έλνπισλ δπλάκεσλ ........................ 51 

3.4.2.1 Γηαδηθαζία πξνκεζεηώλ ............................................................ 51 

3.4.2.2 Πηζηνπνίεζε ππεξεζηώλ ηξαηνύ ............................................. 53 

3.4.2.3 Καηάηαμε ................................................................................. 54 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 : ΥΔΓΙΑΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΟΠ ΣΙ ΔΓ ................... 57 

4.1. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ ................................. 57 

4.2. Δθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ κε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνύ ............ 59 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 : ΤΝΟΦΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ ............................... 63 

5.1 ύλνςε - Γεληθά πκπεξάζκαηα ............................................... 63 

5.2 Πξνηάζεηο ................................................................................. 64 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ....................................................................................................... 66 

 



-iv- 

 

ΔΛΗΓΑ ΚΟΠΗΜΑ ΚΔΝΖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 ην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ησλ νξγαληζκψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπο είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ αλάπηπμε λέσλ 

πξαθηηθψλ, πηνζέηεζεο πξσηνπφξσλ θηινζνθηψλ θαη γεληθφηεξα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, αλαδεηήζεθαλ πνιιέο δεθαεηίεο γηα 

λα  θαηαζηαιάμνπλ ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, σο θαηαιχηε φισλ ησλ παξαπάλσ. Ζ 

πνηφηεηα κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο, ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ νξγαληζκψλ, κέζσ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο, 

απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δηεχξπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ππαιιήισλ κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαη θαζνιηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε.  

 Ζ ηάζε πξνο ηελ πνηφηεηα έγηλε αηζζεηή πξψηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη πειάηεο 

ζηηο κέξεο καο είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε δεδνκέλε ηηκή, έρνπλ ήδε πξφβιεκα επηβίσζεο. Χο απνηέιεζκα, 

έρνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εθαξκνγή κηαο λέαο θηινζνθίαο ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), ψζηε απηέο λα είλαη ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο. 

 Αλακθηζβήηεηα, ε κεζνδνινγία ηεο ΓΟΠ ζρεδηάζηεθε γηα εθαξκνγή ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξφια απηά, ε ΓΟΠ ζηηο κέξεο καο, πηνζεηείηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν απφ νξγαληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο (ΔΓ), 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ θαηλνηνκία ζηελ εθαξκνγή ηεο, ε νπνία δελ απαηηεί ξηδηθή 

αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο κε κία λέα θαη μέλε 

πξνο ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα κεζνδνινγίαο, απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία 

δηάδνζήο ηεο. Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη νη αξρέο ηεο είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκεο θη 

ειάρηζηα δαπαλεξέο, ζπληεινχλ ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηεο. Ζ νπζηαζηηθή 

αλαγλψξηζε ηεο ΓΟΠ πεγάδεη απφ ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζε θάζε 

δεκφζην νξγαληζκφ λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο κε ίδην ή ρακειφηεξν 

θφζηνο, δηαηεξψληαο κεηαβιεηφ ην χςνο ηεο δεκφζηαο επέλδπζεο, ην θνξνινγηθφ βάξνο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην θφζηνο πνπ πξφθεηηαη λα επσκηζηεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ΔΓ πνιιψλ ρσξψλ έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΓΟΠ ηφζν ζηελ πξνκήζεηα ησλ δηαθφξσλ ακπληηθψλ ηνπο πξντφλησλ φζν θαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Οη Διιεληθέο ΔΓ αθνινπζψληαο ηελ δηεζλή πξαθηηθή, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΓΟΠ, ηελ δηαδηθαζία θαη ηα εξγαιεία ηξνπνπνίεζεο 

θαη βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα.  

 Απηή ε δηαδηθαζία βειηίσζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηεζλψο απνδεθηά 

εξγαιεία, κε ζηφρν "έλα ζηξαηηψηε ηθαλνπνηεκέλν, εθνδηαζκέλν κε πνηνηηθά θαη 

αμηφπηζηα πιηθά, ζηνλ νπνίν ζα παξέρεηαη θαη ε αλάινγε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ψζηε θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ λα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζην θξάηνο". 

 Σν έηνο 2013 έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο σο έηνο 

"Σππνπνίεζεο ησλ Δ.Γ"1 κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ηππνπνίεζεο σο «πνιιαπιαζηαζηή ηζρχνο» ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ 

πφξσλ θαη ζηελ επαχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΔΓ. 

 ηα πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο εμέιημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο φπνπ ην 

θχξην γλψξηζκα ηεο είλαη ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ε ΓΟΠ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ΔΓ κε ζηφρν ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο γξαθεηνθξαηηθέο 

παξαθσιχζεηο.  

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη δνκεκέλε σο εμήο: ην πξψην 

θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πνηφηεηαο κέζσ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα θφζηε πνηφηεηαο. Ζ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο νδεγεί ζηα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα θαη αθνινπζεί ε 

κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ην δήηεκα ηεο ΓΟΠ σο θηινζνθία θαη 

παξνπζηάδεηαη ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, βάζεη ησλ αμησκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ πνπ ηε δηέπνπλ, εμεηάδνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί θαη νη ιφγνη πηνζέηεζεο ηεο 

ΓΟΠ, νη έλλνηεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο, θαζψο ν έιεγρνο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking).    

 ην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη δηεμνδηθφηεξα ε αλαγθαηφηεηα ηεο πνηνηηθήο 

                                            

1 http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809
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εμαζθάιηζεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ απφ ηηο ΔΓ 

ησλ ΖΠΑ θαη εμεηάδεηαη ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ δηαζθάιηζε ηεο ΓΟΠ 

απφ ηηο ειιεληθέο ΔΓ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε κειεηψλ πεξηπηψζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο θαη 

ακεξηθαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο     

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ν ζρεδηαζκφο πινπνίεζεο ηεο ΓΟΠ 

ζηηο ΔΓ θαη ε εθαξκνγή ηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ.     

 ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζχλνςε  θαη θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1.1. Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πνηόηεηαο 

 Αλ θαη νη ξίδεο ηεο πξνζέγγηζεο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο αληρλεχνληαη ζηελ 

Δπξψπε ηνπ 13νπ αηψλα, νπζηαζηηθά ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο θαη 

επηζεψξεζεο ησλ πξντφλησλ εηζήρζεζαλ ηνλ 18ν αηψλα ζηε Βξεηαλία θαη θαζηεξψζεθαλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 1800 ζηα πιαίζηα ηεο Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Χζηφζν, ε πνηφηεηα 

άξρηζε λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

ζηξαηνχ λα εμαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή ζηξαηησηηθψλ πξντφλησλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Ζ πνηφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ εχθνια γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεηηθή ρσξίο 

σζηφζν λα νξίδεηαη κε απφιπηε αθξίβεηα. Δηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία 

ειιεληθή ιέμε "πνηφηεο" κε ξίδα ην "πνίνο - ηη ινγήο" θαη ζεκαίλεη ην πνηφλ, ηε θχζε ή 

ηελ εζσηεξηθή ππφζηαζε ελφο πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα εκπφξεπκα ζε ζρέζε κε ηα νκνεηδή ηνπ. Θεσξεηηθά, ε 

πνηφηεηα είλαη ππνθεηκεληθή έλλνηα, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηνλ θξηηή (Κέθες, 2005). 

 Οη νξηζκνί πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη 

πνιινί, εδψ ζα παξνπζηαζηνχλ απηνί πνπ είλαη πην ραξαθηεξηζηηθνί θαη έρνπλ ηελ 

επξχηεξε δπλαηή εθαξκνγή. Έηζη, πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κπνξνχκε λα 

νλνκάζνπκε: 

α. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο 

ή θαη μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

β. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, πνπ ηθαλνπνηνχλ 

δεδνκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

γ. Σν ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο θαηαζθεπήο, 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπληήξεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ έλα πξντφλ ή ππεξεζία 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

δ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ. 

ε. Πνηφηεηα επίζεο είλαη: 

 (1)  Ο πην ζχγρξνλνο, ελδεδεηγκέλνο, επέιηθηνο θαη απνηειεζκαηηθφο 
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ηξφπνο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 (2)  Καηαιιειφηεηα γηα ρξήζε. 

 (3)  Σν λα θάλεηο θάηη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά θαη θάζε θνξά. 

 (4)  Σν λα πιεξψλεηο γη' απηφ πνπ πξαγκαηηθά παίξλεηο (Τζηόηρας, 

2002). 

 χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Πνηφηεηαο (American Society for Quality- 

ASQ) ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο: «Σν ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

αλαγθψλ ηνπ πειάηε». 

 Έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνπο αιιά θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο νξηζκνχο είλαη απηφο πνπ δίλεηαη απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization - ISO) θαη αλαθέξεη: 

«Πνηφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα ηθαλνπνηεί δεδνκέλεο ή ζπλαγφκελεο αλάγθεο». 

Δπίζεο θαη «Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζχλνιν έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλνπνηεί 

απαηηήζεηο». Με ηνλ φξν "δεδνκέλε" ελλνείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε γηα ζπκθσλία 

ηνπ πξντφληνο κε πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν, ή πξνδηαγξαθή. Με ηνλ φξν "ζπλαγφκελε", 

ελλνείηαη ε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο, φπσο απηέο έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο απφ ηνλ 

"πειάηε". Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, αθνχ 

αλαγλσξίδεηαη ζαλ ππνρξέσζε ηνπ "πξνκεζεπηή", φρη κφλν λα παξάγεη θάηη πνπ ζα 

ηθαλνπνηεί έλα πξφηππν – πξνδηαγξαθή, αιιά θαη λα βεβαησζεί φηη ην πξντφλ πνπ ζα 

παξαρζεί είλαη απηφ πνπ ν πειάηεο πξνζδνθά λα ιάβεη. πλεπψο ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

βεβαηψλεηαη φηη ν πειάηεο έρεη θαηαλνήζεη αθξηβψο πνην ζα είλαη ην πξντφλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο θαη δελ πεξηκέλεη θάηη αλψηεξν απφ απηφ πνπ ζα ηνπ 

παξαδνζεί. 

 Σν θιεηδί γηα ηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ πνηφηεηα 

είλαη θαηά βάζε λα γλσξίδεη πιήξσο ηη ρξεηάδεηαη λα βειηηψζεη θαη θπζηθά λα επηιέμεη ηνλ 

ηξφπν κε ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Τζηόηρας, 2002). 

 Ζ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνλ 

νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Γηα ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε απνηειεί 

απφ ηε κία πιεπξά θαζαξφ θέξδνο θαη απφ ηελ άιιε ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ πνιχ δχζθνια αληηγξάθεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. ε έλα νξγαληζκφ πνηφηεηαο, φπνπ 

θάηη γίλεηαη ζσζηά κε ηελ πξψηε θνξά, ηείλνπλ λα εθιείςνπλ νη πεξηηηνί έιεγρνη, νη 
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επαλαθαηεξγαζίεο, νη θαζπζηεξήζεηο, νη παξεμεγήζεηο θαη ην αλζπγηεηλφ (ηφζν 

ςπρνινγηθά φζν θαη ζσκαηηθά) εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηφζν 

γηα ηελ Γηνίθεζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηεο φζν θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζέινπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ζεβαζκφ 

απφ ηνπο πειάηεο, εξγαζία κε πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλαξξίρεζεο θαη εξγαζηαθή 

αζθάιεηα. 

 Όηαλ ζε κία εηαηξεία ππάξρεη θαθή πνηφηεηα απηή ράλεη κεγάιν κέξνο απφ ηα 

θαζαξά ηεο θέξδε θαη πξνζβάιινληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο :ε θήκε ηεο, ην θφζηνο θαη ην 

κεξίδην ηεο αγνξάο, ε ππεπζπλφηεηα γηα ην πξντφλ, ε δηεζλήο ηεο εηθφλα. 

 Ζ ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο γηα κηα επηρείξεζε είλαη ζεκειηψδεο. Απνηειεί 

παξάγνληα επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο. θνπφο ηεο είλαη ε επηηπρία ελφο πςεινχ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ (Κέθες, 2005).. 

 Δζσηεξηθνί πειάηεο είλαη ηα ζηειέρε θαη νη απινί εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο 

(Σζηφηξαο, 2002) ελψ εμσηεξηθνί πειάηεο είλαη νη ηειηθνί ρξήζηεο (θαηαλαισηέο) ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 Δλ θαηαθιείδη, κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο φηη ε πνηφηεηα ζήκεξα ζαλ έλλνηα 

θαζνξίδεη ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θάλνπλ έλαλ νξγαληζκφ (ηδησηηθφ ή 

δεκφζην) θαη ηνλ πνιίηε/πειάηε ζπλεξγάηεο κε ζηφρν ηελ ακνηβαία σθέιεηα θαη 

ηθαλνπνίεζε. Σν ζέκα ηεο πνηφηεηαο είλαη πηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο δηνηθήζεηο 

φισλ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ΔΓ αλ θαη αλέθαζελ έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ΔΓ, 

ηνπιάρηζηνλ ζησπεξά.  

1.2. Γηαζηάζεηο ηεο Πνηόηεηαο 

 Ζ ινγηθή καο δηδάζθεη φηη γηα λα κπνξέζεηο λα βειηηψζεηο θάηη, πξέπεη λα 

είζαη ζε ζέζε λα ην κεηξήζεηο. Έηζη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα νξγαληζκφ 

πξέπεη πξηλ γίλεη νπνηνζδήπνηε ζρεδηαζκφο ή πξνζπάζεηα αιιαγψλ, λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο- δηάγλσζεο ηεο ππάξρνπζαο πνηνηηθήο ζηάζκεο. Ζ κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο είλαη ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε βειηίσζε ηεο. 

 Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δελ είλαη ηφζν εχθνιε φζν πνιιέο θφξεο θαίλεηαη. 

Πξηλ γίλεη ινηπφλ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα 

νξηζζνχλ νη δηαηάζεηο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ην πνηεο είλαη νη 

ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη πνζνηηθνπνίεζεο ηνπο. Ζ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο έρεη ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη 
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αλεμάξηεηεο, απηνδχλακεο θαη ε βαξχηεηα θάζε κηαο απφ απηέο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

πειάηεο. Οη αλάγθεο ησλ πειαηψλ είλαη απηέο πνπ θαζνδεγνχλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζην λα 

δψζνπλ ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή δηάζηαζε. Ζ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο έρεη επηά δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο νη ππεχζπλνη πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαζνξίδνληαο 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θαζεκηά. Δηδηθφηεξα απηέο είλαη : 

 α. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά : απηά ρσξίδνληαη ζε πξσηεχνληα θαη 

δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ, φζν θαη ησλ  

 β. Ζ αμηνπηζηία θαη ε αλζεθηηθφηεηα : απηέο ζρεηίδνληαη κε πηζαλέο βιάβεο θαη 

θαηαζηξνθέο ηνπ πξντφληνο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 γ. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο : ε δηάζηαζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 δ. Ζ δηάξθεηα δσήο θαη ε επηζθεπαζηκφηεηα : νη δηαζηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξντφλ πξνζθέξνληαο ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππφζρεηαη 

ν θαηαζθεπαζηήο ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηφ 

λα επηδηνξζσζνχλ κε ηε ζρεηηθή επηζθεπαζηηθή πνιηηηθή. 

 ε. Ζ εμππεξέηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε : απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ην πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηφζν πξηλ 

φζν θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 ζη. Ζ αηζζεηηθή θαη ε εκθάληζε :απηά αληαλαθινχλ πξνζσπηθά εξεζίζκαηα ηνπ 

θαηαλαισηή θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαβιεηέο φπσο ε γεχζε, ε κπξσδηά, ε αθή. 

 δ. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο: απηή πξνέξρεηαη απφ αλεπαξθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα κε βαζίδεη ηελ 

επηινγή ηνπ ζε αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο αιιά ζε θαζαξά 

ππνθεηκεληθά.(Σζηφηξαο, 2002) 

 Ζ έκθαζε πνπ ζα δνζεί απφ ηηο ΔΓ ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή πξνκεζεηψλ πνπ αθνινπζνχλ. Ο 

γεληθφηεξνο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζθνξά κεγαιχηεξεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο. ην ηειεπηαίν, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη φρη κφλν ην θφζηνο αγνξάο ηνπ 

πξντφληνο , αιιά θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο 

πνπ απηφ ζα ππεξεηεί ηνλ αγνξαζηή. Γηα κηα ζχγρξνλε ζπλεπψο επηρείξεζε πνπ επηζπκεί 

λα είλαη αληαγσληζηηθή θαη λα είλαη πξνκεζεπηήο ησλ ΔΓ, ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ 
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κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ θχθιν δσήο ελφο πξντφληνο. Ζ αληίιεςε απηή επλνεί ηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, δηφηη κφλν κε απηά ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ελφο είδνπο. 

1.3. Κόζηε  Πνηόηεηαο 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία ηα θχξηα θφζηε πνηφηεηαο: 

 α. Κφζηε πξφιεςεο: αθνξά ηα θφζηε πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο 

πξφιεςεο θαη κείσζεο ησλ αζηνρηψλ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 β. Κφζηε ακνηβψλ: αθνξά ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη 

ησλ επηζεσξήζεσλ. 

 γ. Δζσηεξηθέο αζηνρίεο: αθνξά ηα θφζηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία φκσο εληνπίδνληαη πξηλ παξαδνζνχλ ζηνλ πειάηε. 

 δ. Δμσηεξηθά θφζηε: αθνξά ηα θφζηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξάδνζε 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε (επηζηξνθέο, ππνβάζκηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

επηρείξεζεο). 

 Γηα ηα ηξία πξψηα θφζηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπο, αιιά γηα 

ηα εμσηεξηθά θφζηε είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα γίλεη αθξηβήο εθηίκεζε (Μπιέζηνο, 2003). 

1.4. Δμέιημε ηνπ Διέγρνπ θαη ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

 Ζ εμειηθηηθή πνξεία ησλ ζπζηεκάησλ έιεγρνπ - δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ε 

νπνία πινπνηήζεθε απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε ζηφρν ηνλ θαιχηεξν θαη 

απνδνηηθφηεξν δπλαηφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ κε ηε δηαδνρηθή αιιεινπρία ηεζζάξσλ ζηαδίσλ: 

 α. Δπηζεψξεζε: ην ζηάδην απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκε ιφγνο γηα 

πξνεγκέλν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αθνχ ν πνηνηηθφο έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη 

βαζίδεηαη ζηελ απιή επηζεψξεζε θαη ζην δφγκα "Απνδνρή - Απφξξηςε". Ζ πξσηαξρηθή 

κνξθή ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, ε επηζεψξεζε, ζπλίζηαην ζε κηα απιή ζχγθξηζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε ηηο δεδνκέλεο πξσηνγελείο κνξθέο 

πξνδηαγξαθψλ. 

 β. Πνηνηηθφο Έιεγρνο: Ο έιεγρνο πνηφηεηαο, φπσο εκθαλίζηεθε θαη 

εθαξκφζηεθε ζε νξηζκέλεο βηνκεραλίεο, είλαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηερληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο βάζεη 
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νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Με ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν δειαδή γίλεηαη επηζεψξεζε ηνπ 

πξντφληνο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ θαη εθηεινχληαη νη αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 

ζηελ πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ην αξρηθφ ζρέδην ή ηηο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο. 

 γ. Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο: Ζ αδπλακία ηνπ απινχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη εληνπίδεη ειαηηψκαηα θαηαζθεπήο ή ζρεδηαζκνχ ζην ηειηθφ 

πξντφλ, δειαδή κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νπφηε ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο έρεη θαηαβιεζεί θαη ε επαλφξζσζε ηνπ είλαη πνιχ δχζθνιε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, νδήγεζαλ ζε πξψηε 

θάζε ηνπ κεγάινπο νξγαληζκνχο ζηελ πηνζέηεζε θαη θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο. Απηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε παξαγσγή 

είλαη πνηνηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα, ν πειάηεο ή ν θαηαλαισηήο ζα παξαιάβεη ην πξντφλ 

φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, είλαη ην 

ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ ή ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ζα πιεξεί νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Σα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο βξήθαλ αξρηθά εθαξκνγή ζην 

ζηξαηησηηθφ, ζην δηαζηεκηθφ θαη ζην κεραλνινγηθφ ηνκέα. Χο αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ε πηνζέηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο πξνδηαγξαθήο MIL-Q- 9858 

απφ ηηο ΖΠΑ γηα ηε δέζκεπζε ησλ βηνκεραληψλ-πξνκεζεπηψλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηξαηνχ 

θαη ε ίδξπζε ηεο Οκάδαο Δμνπιηζκνχ 259 (A/C 250) ηνπ ΝΑΣΟ, σο ππεχζπλεο γηα ηα 

πιηθά εμνπιηζκνχ ηεο ζπκκαρίαο, ε νπνία εηζεγήζεθε θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ 

AQAP2. Ζ ηξαηησηηθή Αληηπξνζσπεία Σππνπνίεζεο ηνπ ΝΑΣΟ ππνρξέσζε ηα 

Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο ησλ ρσξψλ- κειψλ ηνπ λα πηνζεηήζνπλ ηε Γηαζθάιηζε 

Πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ηνπο πνπ  πξννξίδνληαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ζπκκαρίαο, κε βάζε 

ηελ πξνδηαγξαθή STANAG3 4107. Σν 1987 ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO- 

                                            

2 Allied Quality Assurance Publication (AQAP). Πξφηππν πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΝΑΣΟ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο απαηηείηαη λα εθαξκφδνληαη απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο, θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ακπληηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε 

STANAG 4107. 

3 Standardization Agreement (STANAG) 4107. Πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία ηππνπνίεζεο 

θαηά ΝΑΣΟ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε φπσο 

γηα ηα πάζεο θχζεσο παξαγφκελα απφ απηά ζηξαηησηηθά πιηθά, νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

ηνπο, ή άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο λα εμαζθαιίδνπλ Κξαηηθφ Πνηνηηθφ Έιεγρν θαη έθδνζε 
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International Organization for Standardization)4 εμέδσζε ηα πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο δειαδή ηε ζεηξά ISO 9000. 

 δ. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξία, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δπλακηθνχ (έκςπρνπ θαη άςπρνπ) ηεο εηαηξίαο κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο. 

 

                                            

ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ δαπάλε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ εθηειείηαη ρσξίο 

επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, εθηφο αληίζεηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο 

4 Ζ νλνκαζία ηνπ νξγαληζκνχ ISO πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε "ίζνο" (ISO) γηα λα 

δειψζεη ηελ επηδίσμε θαζνξηζκνχ εληαίσλ θαη νκνηνγελψλ πξνηχπσλ. Σν ISO δελ 

απνηειεί αθξσλχκην ηεο επίζεκεο νλνκαζίαο ηνπ (International Standardization 

Organization). Δπηιέρζεθε θαζψο, εάλ επηιεγφηαλ άιιε νλνκαζία, ζα δηέθεξε ζηηο 

δηάθνξεο γιψζζεο (IOS ζηα αγγιηθά, ΟΗΝ ζηα γαιιηθά). Σειηθά έγηλε απνδεθηφ ην 

ειιεληθφ "ίζνο", ψζηε λα ηνληζηεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Παξάιιεια, ε 

επηινγή απηή ζέιεη λα απνδείμεη φηη ηα πξφηππα απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο 

εμίζνπ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο ή ηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε. 

ρεδηάγξακκα 1: Δμέιημε ηεο ΓΟΠ 
 

 

Πεγή: Φχραο Ν., Γηοίθεζε ηες Ποηόηεηας, Δθδ. Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, Πάηξα 2000, 

ει. 14 
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1.5. πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

 Σν ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο 

είλαη ε πιήξεο θαηά ην δπλαηφ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

ελφο νξζνινγηθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο. Έλα ηέηνην 

χζηεκα νθείιεη λα αζπαζηεί θαη λα εθθξάζεη ηηο αξρέο ηεο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επεθηείλεη νξζνινγηθά γηα λα ιεηηνπξγήζεη δπλακηθά θαη λα 

βαδίζεη ζηε ιεσθφξν ηεο επηηπρίαο, ζηε ιεσθφξν ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. 

 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο (Quality Assurance) είλαη κε απιά ιφγηα, ζσζηή θαη 

νξγαλσκέλε δηαρείξηζε. χζηεκα Γηαζθάιηζεο (Γηνίθεζεο) Πνηφηεηαο (Quality 

Assurance System) νλνκάδνπκε ηελ νξγάλσζε, ηα αλαγθαία κέζα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Γηα λα δηαζθαιηζζεί 

επνκέλσο ε πνηφηεηα είλαη απαξαίηεην αξρηθά λα εμαζθαιηζζεί φηη φιεο νη πξνδηαγξαθέο 

θαη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία είλαη επαξθψο γλσζηέο 

θαη θαηαλνεηέο απφ φινπο φζνπο ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ έλα ηέηνην ζχζηεκα. Με 

άιια ιφγηα, νη εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα 

παξνπζηάδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα θαη λα κελ ππάξρνπλ πεξηνρέο 

ακθηβνιηψλ θαη παξεμεγήζεσλ. (Τζηόηρας, 2002). 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηή ηφζν ε 

έλλνηα ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο φζν θαη νη δηάθνξεο πνιχ ρξήζηκεο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη ζηα ππάξρνληα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Κάζε πξνζπάζεηα ρσξίο 

απηφ ην ππφβαζξν είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία πξηλ αθφκε αξρίζεη. Ζ απνηπρία απηή 

δελ ζα έρεη κφλν δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο αιιά παξάιιεια ζα γεκίζεη κε 

απνγνήηεπζε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πίζηεςαλ πξαγκαηηθά ζε απηφ ην ζχζηεκα. ην ζεκείν 

απηφ θαιφ είλαη λα μεθαζαξηζηεί αξρηθά ηη δελ είλαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Ζ δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο ινηπφλ δελ είλαη: 

α. Έιεγρνο πνηφηεηαο ή επηζεψξεζε. 

β. Γξαζηεξηφηεηα ππεξβνιηθνχ ειέγρνπ. 

γ. Τπεχζπλε γηα κεραλνινγηθέο απνθάζεηο. 

δ. Παξαγσγφο καδηθψλ πνζνηήησλ ραξηηνχ ή δαίκνλαο γξαθεηνθξαηίαο. 

ε. Πεξηνρή δεκηνπξγίαο πςεινχ θφζηνπο. 

ζη. Παλάθεηα γηα φια ηα πξνβιήκαηα. 
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 Απηά πνπ πξαγκαηηθά ραξαθηεξίδνπλ ην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 α. Απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο έγηλαλ ζ'απηφ. 

 β. Απνηειεί επηθνπξηθφ παξάγνληα ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 γ. Δίλαη ην θαιχηεξν κέζν γηα λα θηηαρηεί θάηη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά. 

 δ. Δίλαη κία πνιχ πγηείο κνξθή δηνίθεζεο. 

 ε. Δίλαη ππεπζπλφηεηα γηα φινπο.  

 Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο δε ζρεηίδεηαη 

νχηε ππφζρεηαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Σν νπζηαζηηθφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ζα εγθαζηδξχζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

Πνηφηεηαο θαη ε αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο. (Τζηόηρας, 2002). 

1.6. Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο - εηξά ISO 9000 

 ηελ πνξεία πξνο ηελ Οιηθή Πνηφηεηα έλαο νξγαληζκφο πξέπεη πξψηα λα 

πεξάζεη απφ κεηαβαηηθά ζηάδηα, μεθηλψληαο θαη εθαξκφδνληαο έλα ζχζηεκα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα λα ην αλαβαζκίζεη ρξεζηκνπνηψληαο έλα άιιν χζηεκα 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη ηέινο λα εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ηνλ ηειηθφ ζηφρν. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ππάξρνπλ ηα δηεζλή πξφηππα ISO (International Organization for 

Standardization). 

 Πξφηππα (standards) είλαη φια εθείλα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο θαη πεξηέρνπλ θαλφλεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ πξψησλ πιψλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη (Κέθεο, 2005). 

 Πηζηνπνίεζε (certification) νλνκάδεηαη ε έθδνζε γξαπηήο δηαβεβαίσζεο 

(πηζηνπνηεηηθνχ) απφ έλαλ αλεμάξηεην νξγαληζκφ (θνξέα) φηη έρεη ειέγμεη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη έρεη επηβεβαηψζεη φηη απηφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε έλα πξφηππν. 

 Πξφηππα γηα ηα πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ππάξρνπλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα. Σν 1962 ε NASA ζπλέηαμε ην NPC200-2, ην νπνίν αθαηξνχζε ηα θξηηήξηα γηα 

ηνπο πξνκεζεπηέο-ππεξγνιάβνπο ζε δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο πξνγξάκκαηα. Απηφ 

νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ Ακεξηθάληθνπ Πξνηχπνπ MIL-Q- 9858, ην νπνίν εθδφζεθε ην 

1963. Αξγφηεξα ην 1970, ην Βξεηαληθφ MOD (Ministry of Defense) εηζήγαγε ην DEF - 
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Stan 05-08. ηε ζπλέρεηα ην 1984 εκθαλίζηεθαλ ηα πξφηππα AQAP - AQAP 1, AQAP 4, 

AQAP 9, ελψ ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ εμέδσζε έλαλ "Οδεγφ γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο" ην "BS 4891". 

 Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζηεθαλ θαη άιια πξφηππα γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 

Πνηφηεηαο φπσο ην Πξφηππν BS 5750, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ην 1979. Απηφ ην πξφηππν 

πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πξνηχπσλ ISO, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1946 ζηε 

Γελεχε ηεο Διβεηίαο. ηε ζπλέρεηα, ην 1987 εθδφζεθε ζε δηεζλή θιίκαθα ε ζεηξά 

πξνηχπσλ ISO 9000. Σαπηφρξνλα ην BS 5750: 1979 εμειίρζεθε ζε BS 5750: 1987. ^ 

πξφηππν ISO 9001 αλαζεσξήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1994, γηα δεχηεξε ζηηο 15.12.2000 

θαη πην πξφζθαηα ζηηο 15.11.2008,
 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο  1: Αλάπηπμε Πξνηχπσλ Πνηφηεηαο 

 

  Σν πξφηππν ISO 9001:2008 πξνδηαγξάθεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη βειηίσζε ελφο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) κηαο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ επαχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, κέζσ ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δπηπιένλ εζηηάδεηαη ζηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηεο ζηα 

πξνκεζεπφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο. 
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Οη αξρέο Γηνίθεζεο ηεο Πνηφηεηαο
5
 ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα πξφηππα ISO 

9000:2000 θαη ISO 9000:2008 είλαη νη παξαθάησ νθηψ: 

α. Δπητείρεζε εζηηαζκέλε ζηολ πειάηε: Οη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ ηνπο πειάηεο 

ηνπο θαη γη' απηφ πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο ηνπο, λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο ηθαλνπνηνχλ θαη λα πξνζπαζνχλ αθφκε θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. 

β. Ηγεζία: Οη εγέηεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ εληαίν ζθνπφ θαη θαηεχζπλζε ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Απηνί είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

γ. Αλζρώπηλε Σσκκεηοτή: Οη άλζξσπνη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα επίπεδα, 

απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο επηρείξεζεο θαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπο δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. 

δ. Προζέγγηζε Γηαδηθαζηώλ: Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη πην 

απνδνηηθά φηαλ νη ζρεηηδφκελνη πφξνη θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαρεηξίδνληαη σο κηα 

δηαδηθαζία. 

ε. Προζέγγηζε Σσζηήκαηος: Ο θαζνξηζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο αιιειεμαξηψκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηφρνπ, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφ- ηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

ζη. Σσλετής Βειηίφζε: Ζ ζπλερήο βειηίσζε απνηειεί κφληκν ζηφρν γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

δ. Λήυε Αποθάζεφλ Βάζεη Γεγολόηφλ: Ζ δηακφξθσζε απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε ινγηθή αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

                                            

5
 Σζηφηξαο Γ. Γ.,ζει. 104 -105  
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ε. Στέζεης Ακοηβαίας Ωθέιεηας κε ηοσς Προκεζεσηές: Οη ζρέζεηο ακνηβαίαο 

σθέιεηαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

θαη ησλ δχν λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία. 

Απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο, κπνξεί θάπνηνο λα αληηιεθζεί φηη ην λέν πξφηππν ISO 

9001 αληηπξνζσπεχεη έλα πξαγκαηηθφ βήκα πξνφδνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, κηα 

θαη ζηνρεχεη ζηε "δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε" θαη φρη απιά ζηε " 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο". Καζνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο (δηνίθεζεο) ηεο πνηφηεηαο ψζηε λα πξνζθέξεη 

εκπηζηνζχλε φηη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ηα 

πξντφληα. Έηζη, κεηαθέξεη ηελ πξνζνρή ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ "ζπκκφξθσζε" ζηελ 

"απνηειεζκαηηθφηεηα" ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο
6
. 

Ο Διιεληθφο εζληθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ). Ο ΔΛΟΣ έρεη αλαπηχμεη ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο (δηνίθεζεο) ηεο πνηφηεηαο, βαζηδφκελνο ζηε ζεηξά 

πξνηχπσλ EN 29000/ ISO 9000, αλάινγν κε ηα ζπζηήκαηα ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ.  ηελ Διιάδα, ν κνλαδηθφο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπφλεζε, 

έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ είλαη ν ΔΛΟΣ
7
. 

ηελ ακπληηθή βηνκεραλία ηα Πξφηππα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο είλαη γηα ηηο ρψξεο 

ηνπ ΝΑΣΟ  ε ζεηξά AQAP 2000
 
ζχκθσλα κε ηελ STANAG 4107, ε νπνία πηνζεηήζεθε 

θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ 

(ΓΓΑΔΔ), ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα ηελ ειιεληθή ακπληηθή βηνκεραλία. Ζ πνιηηηθή ησλ AQAPs 

παξέρεη ην πιαίζην, γηα ηελ πξνζέγγηζε ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, δηακέζνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πξντφληνο. 

       AQAP (Allied Quality Assurance Publication)  
 

                                            

9
 Σζηφηξαο Γ. Γ., ζει. 105. 

7 ΔΛΟΣ - Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο, www.elot.gr 

http://www.elot.gr/
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ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

AQAP 2110 
Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ρεδίαζε, Αλάπηπμε 

θαη Παξαγσγή 

AQAP 2120 Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα Παξαγσγή 

AQAP 2130 
Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα Δπηζεψξεζε θαη 

∆νθηµή 

AQAP 2131 
Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα Σειηθή 
Δπηζεψξεζε 

AQAP 2105 
Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ∆ηαλεµεµέλα ρέδηα 

Πνηφηεηαο 
 

AQAP 150 
Απαηηήζεηο ∆ηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα Αλάπηπμε 

Πξνγξακκάησλ 
 

AQAP 160 
Δλζσκαησκέλεο Απαηηήζεηο Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ γηα 

Πξνγξάκκαηα δηαµέζνπ ηνπ Κχθινπ Εσήο. 
 

Πεγή: NATO STANDARDIZATION AGENCY - NSA, "STANAG 4107 - Mutual Acceptance of 

Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications", Edition 

8, 6 July 2007, Annex B, ζει.Β-1. 

ρεδηάγξακκα 2: Παξνχζα Μνξθή ησλ Πξνηχπσλ εηξάο AQAP 2000 (Πξφηππα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο ηνπ ΝΑΣΟ) 
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 Οη Διιεληθέο ΔΓ ζήκεξα είλαη απνδέθηεο πξντφλησλ λέαο ηερλνινγίαο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ απφιπηα ηελ πξναλαθεξζείζα ζεηξά λέσλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ. Όηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πιηθνχ ζηηο ΔΓ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αξκφδηαο Κξαηηθήο Αξρήο, ηφηε απνθηάηαη ε εκπηζηνζχλε φηη 

εθπιεξνχληαη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαπάλσ 

πιηθνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη Κξαηηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο. Αξκφδηα Κξαηηθή 

Αξρή ζηε ρψξα καο γηα ηε δηελέξγεηα Κξαηηθήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηα πιηθά πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ ειιεληθή ακπληηθή βηνκεραλία ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

Κξαηηθήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Ακπληηθνχ Τιηθνχ/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΔ γηα ινγαξηαζκφ θαη 

ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ ΔΓ είλαη ε ΓΓΑΔΔ/ΓΑΧΠ (βάζεη ηνπ ΠΓ 73/2006, ΦΔΚ 76, 

Κεθάιαην Β', Άξζξν 12, ζει. 803) κέζσ ησλ κνλίκσλ (ΜΟΔΠ) θαη ησλ επηζθεπηφκελσλ 

(ΔΟΔΠ) επηηξνπψλ ηεο (ζχκθσλα κε ηελ ΠαΓ 0-11/2007/ΓΔΔΘΑ/Γ' Κιάδνο/ΓΑΠ, 

Πξνζαξηεκέλν «1» ζηελ Πξνζζήθε «15/Α. 

1.7. Μεζνδνινγία 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε σο κεζνδνινγία ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε κε θαηαξρήλ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο ΓΟΠ. Έγηλε πξνζπάζεηα εζηίαζεο  

ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιεπηψλ δηαζηάζεσλ ηεο ΓΟΠ εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ,  θαζψο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ εχξνπο ρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο απφ απηέο αιιά θαη ηηο ακεξηθαληθέο  

ΔΓ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θπξίσο απφ ην ρψξν ησλ 

ακεξηθαληθψλ θαη ειιεληθψλ ΔΓ φζν θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). 

Γηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ηεο ηάζεο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο κέζσ ησλ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ, ζε αληηζηνηρία κε ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη δηδαγκάησλ (best practices and lessons learned)  ΓΟΠ απφ ηηο ΔΓ άιισλ 

ρσξψλ θαη απφ άιινπο πξννδεπηηθνχο θιάδνπο ζην πεδίν ηεο πνηφηεηαο.  

  Κχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο 

ηνλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ θαη θιεηδί γηα ην κέιινλ, ηελ 

ηζρχ, ηελ αμηνπηζηία, ηελ βειηησκέλε πνηνηηθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ επηρεηξεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΓ, είλαη λα ελζηεξληζηεί ην πξνζσπηθφ ηνπο νιόςπρα ηε ΓΟΠ 

θαη λα αλαδηαξζξψζνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο κε γλψκνλα ηελ ζπλερή βειηίσζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2
Ο

 : ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

2.1. Η θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο  

 Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) (Total Quality Management) απνηειεί 

ην ζχζηεκα δηνίθεζεο κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ 

παξερφκελνπ πξντφληνο, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε, κε ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο νλνκάδεη Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) ηε 

θηινζνθία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε, κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ελεξγνπνηψληαο ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ. 

 Ζ ΓΟΠ απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη είλαη 

δπλαηή κφλν φηαλ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, αλεμάξηεηα ηεο 

ηεξαξρίαο, αθνχ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νξγαλσηηθήο «θνπιηνχξαο», φπνπ ην 

θάζε κέινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ππεχζπλν γηα ην θνηλφ ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηαο. 

 Ζ ΓΟΠ είλαη δπλαηή κφλνλ φηαλ έρεη γίλεη απνδεθηή απ' φια ηα κέιε ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. ' απηφ ην ζεκείν έγθεηηαη ε δχλακε αιιά θαη ε αδπλακία 

ηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηεξαξρία, είλαη 

εμίζνπ ππεχζπλνη γηα ην θνηλφ απνηέιεζκα. Ζ θνηλή απηή ππεπζπλφηεηα κε ην 

ζπλαξηψκελν αίζζεκα δεκηνπξγίαο θαη επζχλεο είλαη πνπ εκςπρψλνπλ ηνλ θνηλφ άλζξσπν 

λα γίλεη έλα ελεξγφ κέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Ζ εθπαίδεπζε ζηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ 

είλαη φκνηα γηα φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ζηα βαζηθά ζέκαηα θαη δεμηφηεηεο. 

 Ζ ΓΟΠ βαζίδεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ζθνπφ λα ππεξεηήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, ηα κέζα παξαγσγήο θαη νη κέζνδνη είλαη απιψο εξγαιεία 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη είλαη νκαδηθή θαη νη πειάηεο απνηεινχλ πξνέθηαζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ έλλνηα φηη νη παξαηεξήζεηο ηνπο, νη απαηηήζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα ε 

γλψκε ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δχλακε θαη ζπγθέληξσζε 

γλψζεο δελ είλαη κνλνπψιην ελφο ζηξψκαηνο ηεο δηνίθεζεο πιένλ, αιιά φισλ ησλ 

επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα επίπεδα παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο. Ζ 

πξψηε γξακκή εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ελδπλακψλεηαη κε ηελ απαξαίηεηε εμνπζία ψζηε 
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λα κπνξεί λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 Ζ ΓΟΠ δελ αληηηίζεηαη ζηα άιια ζπζηήκαηα πνηφηεηαο αιιά είλαη 

ππεξζχλνιν ηνπο. Ζ ΓΟΠ πεξηθιείεη ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο (Quality Assurance), φπσο 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο πεξηθιείεη ηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν (Quality Control), πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ είλαη ππεξζχλνιν ηεο Δπηζεψξεζεο (Inspection). 

 
ρεδηάγξακκα 3: Δμέιημε ηεο πνηφηεηαο 

  

Πεγή: Τζηόηρας Γ.Γ. (2002) "Βειηίφζε Ποηόηεηας", Δθδόζεης Δ.Μπέλοσ, 2ε Έθδοζε, ζει. 2. 

2.2. Αμηώκαηα θαη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο 

 χκθσλα κε ηνλ Λογοζέηε ηα ηξία βαζηθά αμηψκαηα ηεο ΓΟΠ ηα νπνία 

απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο είλαη ηα παξαθάησ: 

  α. Γέζκεπζε: Όιν ην δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο, απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε 

κέρξη ηνπο εξγαδφκελνπο, δεζκεχεηαη γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ απαηηνχλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ δηαξθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ. Απηφ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε κηα νινθιεξσκέλε κεηαζηξνθή, απφ ηελ 

θιαζηθή δηνίθεζε ζηε ΓΟΠ. Ζ δέζκεπζε ινηπφλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ πνιχ λσξίο 

κε πξάμεηο. εκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο φπνπ κε παξαδεηγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη εηιηθξίλεηα ζα πείζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηε λέα πνξεία πξνο ηελ 

πνηφηεηα. 

  β. Γλψζε: Ζ επηζηεκνληθή γλψζε βνεζά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ έηζη ψζηε εξγαδφκελνη θαη δηνίθεζε λα είλαη ππεχζπλνη ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα, 

φζν θαη γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ. Έηζη φηαλ 
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θάπνηνο έρεη ηα απαξαίηεηα επηζηεκνληθά εξγαιεία (γλψζε), κπνξεί λα εληνπίζεη ην 

γξεγνξφηεξν δπλαηφλ κηα δπζιεηηνπξγία θαη λα επέκβεη άκεζα πξνιακβάλνληαο έλα 

πηζαλφλ κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, είλαη φηη πξνζθέξεη κηα θνηλή γιψζζα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο. Καζίζηαηαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε, 

γλψζε, ζπλερή έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ , πξνθεηκέλνπ ε πξφιεςε θαη 

φρη ε ζεξαπεία λα είλαη ε θηινζνθία κηαο επηρείξεζεο πνπ κάρεηαη λα είλαη πιήξσο 

αληαγσληζηηθή θαη απνδνηηθή. 

  γ. πκκεηνρή: Σν ηξίην αμίσκα αζρνιείηαη κε ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ  

ζέκαηνο. Γηαηί ε νιηθή πνηφηεηα δελ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κηα  

επηρείξεζεο, αιιά αθνξά φινπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηή, απφ ηε δηνίθεζε κέρξη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ζε κηα θνηλή αλαδήηεζε νιηθήο πνηφηεηαο, κε νκαδηθφ 

πλεχκα, ζα νδεγήζεη αλακθηζβήηεηα ζε απμεκέλε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε απνπζία ηνπ θφβνπ, ησλ εκπνδίσλ επηθνηλσλίαο, ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε πξνηξνπή γηα απειεπζέξσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πξνο φθεινο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν. 

 
ρεδηάγξακκα 4: Σν ηξίγσλν ηεο ΓΟΠ 

 

Πεγή: Λνγνζέηεο Ν., Μάλαηδκελη Οιηθής Ποηόηεηας, Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα1993, ζει 19 

  Απφ ηα ηξία βαζηθά αμηψκαηα πξνθχπηνπλ νη επφκελεο επηά θχξηεο αξρέο. 

Οη αξρέο απηέο κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηε δηαθήξπμε ηεο απνζηνιήο (mission statement) ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηξφπν ψζηε λα 

ζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηνπ. Οη γεληθέο βαζηθέο αξρέο  είλαη νη εμήο 

(Σζηφηξαο,2002): 
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 α. Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο: Γέζκεπζε ησλ θνξπθαίσλ ζηειερψλ ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο θαη θπξίσο ηνπ δηεπζπληή ζηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Υσξίο ηε δηθή ηνπο 

δέζκεπζε δελ είλαη δπλαηή θακηά αιιαγή θαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απφ άιινπο δελ ζα 

δψζεη κφληκα απνηειέζκαηα. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηελ 

εγεζία ηεο πξνζπάζεηαο θαη λα παξέρεη ηελ αλαγθαία θαζνδήγεζε δίλνληαο πξψηε ην 

παξάδεηγκα. Γηαθνξεηηθά ηα ζηειέρε πνπ ζέινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο νιηθήο 

πνηφηεηαο ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ εθηφο απφ ην θφβν θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο αιιαγήο 

πνπ είλαη θπζηθή ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαη ηελ επηπιένλ αληίζηαζε απφ απηά 

ηα ζηειέρε πνπ ζα εθάκπηνλην κφλν αλ είραλ ηελ νδεγία ηεο εγεζίαο, θαζψο θαη ην θφβν 

ηεο δνθηκήο κε πηζαλφηεηα ιάζνπο πνπ κπνξεί λα είλαη κνηξαίν γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

ζηελ επηρείξεζε. 

 β. Δθαξκνγή ζε έθηαζε: Δίλαη αλαγθαία ε αληηκεηψπηζε ηεο πνηφηεηαο απφ 

φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, θαη φρη κφλνλ απφ θάπνην εηδηθφ ηκήκα ειέγρνπ πνπ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηερληθά ζέκαηα, ηα νπνία δελ είλαη εθηθηά ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο λννηξνπίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ λννηξνπία ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, απαηηεί ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο, θαη 

ησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ. 

  γ. Τπεπζπλφηεηα ζε βάζνο: Όινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πνηφηεηα. Ζ 

εγεζία ζα πξέπεη λα παξαρσξήζεη θάπνηεο απφ ηηο δπλάκεηο θαη ππεπζπλφηεηεο ζηα 

θαηψηεξα επίπεδα. Ο θαζέλαο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ζην λα ειέγρεη, λα δηεπζχλεη θαη 

λα βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζθαίξα ηεο δηθήο ηνπ ππεπζπλφηεηαο. Ζ 

πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά θάζε εξγαδνκέλνπ ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη 

ζπλνιηθά ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο θαη απαηηεί ζεκαληηθέο δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο 

πεηζνχο θαη παξαθίλεζεο απφ ηελ εγεζία. ' έλα πεξηβάιινλ νιηθήο πνηφηεηαο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ αθφκε θαη νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη επελδχηεο, αθφκε θαη ε ηνπηθή 

θνηλφηεηα. Οη πειάηεο αληηπξνζσπεχνπλ θάζε εξγαδφκελν ή νκάδα ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο (εζσηεξηθνί πειάηεο) κέρξη ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο, φπνπ 

ζπλδένληαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο. Κάζε θξίθνο απνηειεί θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

επφκελνπ θξίθνπ. Ο πξψηνο θξίθνο έρεη ζαλ πξνκεζεπηέο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ δεκηνπξγία κηθηψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζε εμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο 

βνεζάεη ζηελ επθνιφηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. 
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  δ. Πξφιεςε φρη ζεξαπεία: Απηή ε αξρή εθθξάδεηαη θαη ζαλ "επηηπρία κε 

ηελ πξψηε" ή "κεδέλ ειαηησκαηηθά" (zero defects). Ζ πνηφηεηα πξέπεη λα έρεη 

ελζσκαησζεί ζηε ζρεδίαζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. Ο εθ ησλ 

πζηέξσλ πνηνηηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί έλα "θξπθφ ηκήκα παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο" 

(hidden plant) φπνπ "παξάγνληαη" αθαηάιιεια πξντφληα θαη γίλεηαη ζπαηάιε πφξσλ γηα 

ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηφξζσζή ηνπο αλ φρη κε ηελ απφξξηςή ηνπο. Απηή ε ζπαηάιε 

ππνινγίδεηαη λα θζάλεη κέρξη θαη ην 35% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Σν πνζνζηφ απηφ 

απμάλεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ην ρξφλν 

παξαγσγήο κέρξη ην ρξφλν ειέγρνπ.  

  ε. πλερήο εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ βειηίσζεο 

πνηφηεηαο: Ζ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ θαηαλνεηή απφ ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο 

θαη απφ ηε δηνίθεζε, δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ αλεχξεζε ησλ αηηίσλ δηαθχκαλζεο ζηελ πνηφηεηα θαη θαη' επέθηαζε 

ζηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Οη εξγαδφκελνη κε απηφ ηνλ ηξφπν δε 

θνβνχληαη λα επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα απνθηνχλ 

πεξεθάληα θαη αγάπε γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ άλεζε ρξήζεο θαη θαηαλφεζεο απηψλ ησλ 

κεζφδσλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ επηηπρίαο κηαο λέαο δηαδηθαζίαο. Κιεηδί γηα 

ηελ επηηπρία απηήο ηεο αξρήο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη θαηά θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνηφηεηαο. 

  ζη. Έιεγρνο Αληαγσληζηηθφηεηαο: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα νξηνζεηείηαη ζπλερψο κε βάζε κηα ζεηξά δεηθηψλ απφδνζεο, εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ (benchmarking). Οη εμσηεξηθνί δείθηεο είλαη πην ζεκαληηθνί επεηδή 

ζπλδένληαη κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ηηο βειηηψζεηο ζηα πξντφληα ή ηηο δηαδηθαζίεο 

άιιεο πεηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ή κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, νη πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ ή 

ηεο επηρείξεζεο. Οη εζσηεξηθνί δείθηεο αθνξνχλ δηαρξνληθή εμέιημε δεηθηψλ ή θαη 

δηαζηξσκαηηθή θαηαλνκή ηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ή ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Απφ 

απηνχο ηνπο ειέγρνπο, δεκηνπξγνχληαη ζρέδηα ελεξγεηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ. 

  δ. πλερήο Βειηίσζε: Ζ θεληξηθή θηινζνθία ηεο ΓΟΠ, kaizen θαηά ηνπο 

Ηάπσλεο, είλαη ε παξαθίλεζε ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο λέσλ κεζφδσλ βειηίσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ή εμππεξέηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο 

πφξσλ (Μπιέζηος,2003). Με ηε ζπλερή βειηίσζε γίλνληαη κηθξά αιιά ζηαζεξά βήκαηα κε 

ηε ρξήζε δνθηκαζηηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, κε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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χκθσλα κε ηνλ Deming, παηέξα ηνπ θηλήκαηνο ηεο δηνίθεζεο θαη πνηφηεηαο, ε πνηφηεηα 

είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ρσξίο ηέινο πνπ κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε κηα αλέιημε, 

φπνπ ζε θάζε θχθιν πξνζπαζεηψλ επηηπγράλεηαη ε αλέιημε ζε έλα λέν επίπεδν πνηφηεηαο. 

Αιινχ, ε αλέιημε παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα θιίκαθα, φπνπ θάζε θχθινο πξνζπαζεηψλ 

αλεβάδεη ηελ πνηφηεηα ζην επφκελν ζθαιί. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

θχθιν είλαη γλσζηή ζαλ PDCA (Plan - Do- Check - Act), δειαδή ρεδηαζκφο - πιινγή 

ζηνηρείσλ - Αλάιπζε - Τινπνίεζε θαη Αμηνιφγεζε. Κιεηδί ζηε ζπλερή βειηίσζε είλαη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζε λέεο κεζφδνπο αλαγθαίεο ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

2.3. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ΓΟΠ  

 Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο ΓΟΠ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εθαξκνγή ηεο είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ζπλδπαδφκελνη λα 

απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο 

ΓΟΠ είλαη:  

α.  Ζ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

β.  Ζ γξεγνξφηεξε αληαπφθξηζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

γ.  Ζ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ελαιιαζζφκελσλ 

απαηηήζεσλ. 

δ.  Σν ρακειφηεξν θφζηνο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

εμάιεηςεο ρξνλνβφξσλ εξγαζηψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία. Απηφ νδεγεί ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

ε.  Ζ βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

ζη.  Ζ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο γηα θαηλνηνκίεο. 

δ.  Ζ επειημία, ε ειαζηηθφηεηα θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 ε.  Ζ αχμεζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Κέθες,2005) . 

 Όινη νη παξαπάλσ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ζα είλαη παξνδηθφ θαηλφκελν αλ δελ 

αλαπηπρηεί κόληκε λννηξνπία ζηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ λα γίλεηαη ζαλ κηα θπζηνινγηθή έθθξαζε ηεο νξγαλσηηθήο «θνπιηνύξαο» ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ λννηξνπία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ΓΟΠ πξέπεη λα γίλεη θηινζνθία πνπ ζα 
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ηελ εγθνιπσζνχλ φινη νη εξγαδφκελνη ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ε παξαγσγή ελφο πξντφληνο, 

λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο αβίαζηα ζαλ θάηη πνπ δελ 

ζεσξείηαη αζπλήζηζην ή ππεξβνιηθφ, αιιά απνηειεί λέν «ηξφπν δσήο» ηεο εξγαζίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηελ επηρείξεζε. Ζ κνληκφηεηα απηήο ηεο λννηξνπίαο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο ΓΟΠ επεηδή θάζε άιινο ζθνπφο είλαη ηφηε θπζηνινγηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Τζηόηρας, 2002). 

2.4. Λόγνη πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ  

 ε κηα ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηα ζηειέρε ηεο είλαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ππνρξεσκέλα λα αθνινπζήζνπλ ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ γηα ιφγνπο επηβίσζήο ηεο, 

εμαηηίαο ηνπ φιν θαη απμαλνκέλνπ αληαγσληζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε δεδνκέλε ηηκή ηνπ αληαγσληζκνχ 

έρνπλ ήδε πξφβιεκα επηβίσζεο. Ζ επηβίσζε κηαο εηαηξίαο αιιά θαη ε επεκεξία ηεο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ θέξδνπο κε ην θφζηνο. Έηζη ε πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο 

κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο απνδέρνληαη ηα πξντφληα 

ηεο. Γηαθνξεηηθή είλαη ε θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε ζήκεξα απφ φηη πξηλ απφ είθνζη, 

ηξηάληα ρξφληα. Ο ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο έρεη ζρεδφλ επηβάιιεη ηα επψλπκα πξντφληα 

θαη έρεη αληηιεθζεί φηη ην θηελφ είλαη θαη αθξηβφ. Ζ αγνξά ελφο θηελνχ πξντφληνο κπνξεί 

λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ αθνχ ίζσο ρξεηαζηεί λα ην αγνξάζεη πεξηζζφηεξεο θνξέο ή λα ην 

επηζθεπάζεη άιιεο ηφζεο. Ο ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο έηζη δαπαλά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

γηα ηελ αγνξά πνηνηηθψλ αγαζψλ. Οη επηρεηξήζεηο εμάιινπ δελ έρνπλ ηε ινγηθή λα θάλνπλ 

πειάηεο αιιά λα ηνπο δηαηεξνχλ, κέζα απφ ηε πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνσζήζνπλ πνηνηηθά 

αιιά θαη αλαγλσξίζηκα πξντφληα. Όηαλ απηή ε πξνζπάζεηα δειαδή ε πξνψζεζε 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζπλδπάδεηαη θαη κε κείσζε ηηκψλ, αλακθίβνια ζα θαηαζηήζεη ηελ 

επηρείξεζε άθξσο αληαγσληζηηθή. Ζ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη κηα 

ππφζεζε πνπ κπνξεί εχθνια λα απνηχρεη φηαλ ζα πξνζπαζήζεη λα αληρλεχζεη ηελ πψιεζε 

ή φρη ηνπ πξντφληνο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ κε ακθίβνια 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

 Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ είλαη ε αλάπηπμε 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζαλ απψηεξν ζθνπφ 

έρεη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο φρη κφλν ζην πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη Ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξψηεο 

πηνζέηεζαλ ηελ θηινζνθία ηεο ΓΟΠ, επηδηψθνπλ ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φζν 
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ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο θνηλσληθά 

νθέιε κέζα απφ θνηλσληθέο εθδειψζεηο, απφ ηαηξηθέο θαιχςεηο, απφ θάιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ηνπο έηζη ψζηε, κέζα απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζπλδπαδφκελε κε ηελ παξερφκελε πςειή πνηφηεηα δσήο θαη ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη κνλφ ζεηηθά. Ζ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ είλαη αλαγθαία 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πνηφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηνπο, γηαηί ηφηε θαη νη πξνκεζεπηέο αλαγθάδνληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ ψζηε λα 

αληαπεμέξζνπλ θαη απηνί ζηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αληίδξαζε 

αιπζηδσηή γηα κεγάιε νκάδα επηρεηξήζεσλ πνπ νπζηαζηηθά εμαξηάηαη ε κηα απφ ηελ άιιε. 

Απηφ βέβαηα κπνξεί λα κελ ηζρχεη γηα εηαηξίεο κνλνπσιηαθνχ ή νιηγνπσιηαθνχ 

ραξαθηήξα νη νπνίεο φκσο ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ. Αθφκα θαη απηέο αλαγθάδνληαη λα 

εθαξκφζνπλ ηελ θηινζνθία ηεο ΓΟΠ βιέπνληαο ηηο αλάγθεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη πξνκεζεπηψλ (Τζηόηρας, 2002). 

2.5. πλερήο βειηίσζε θαη ζηόρνη πνηόηεηαο  

 πλερήο Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο (Continuous Quality Improvement - CQI) 

είλαη κηα νξζνινγηθή θαη κεζνδηθή έξεπλα γηα αλεχξεζε ηξφπσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ κηα 

επηρείξεζε λα νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ ηεο. Απηνί 

ζπζρεηίδνπλ ηελ επηζπκία ηεο δηνίθεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ζε ζέκαηα ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ ζπλερή 

ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο (βαζηθή αξρή ηεο ΓΟΠ) ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ αληίπαινπ δένπο (Κέθες, 2005). 

 Γηα ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, ε νπνία είλαη πάληα κηα ζεκαληηθή, 

βαζηθή θαη απαξαίηεηε αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΟΠ, απαηηείηαη λα ηεζνχλ ζηφρνη 

πνηφηεηαο. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

θχθισλ βειηίσζεο. Έλαο θχθινο βειηίσζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

α. Πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ πνηφηεηαο. 

β. Λεηηνπξγία ηνπ θνξέα. 

γ. Μέηξεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ 

πνηφηεηαο. 

δ. Αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ. 
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ηελ ζπλέρεηα ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη ζέηνληαο θαη' αξρήλ λέεο ηηκέο ησλ 

ζηφρσλ πνηφηεηαο γηα ηνλ επφκελν θχθιν. 

 Οη ζηφρνη πνηφηεηαο απνηεινχλ κηα θσδηθνπνηεκέλε έθθξαζε ηεο επηζπκίαο 

ηεο δηνίθεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο γηα 

ηελ ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Οη ζηφρνη 

πνηφηεηαο ζα πξέπεη: 

α. Να είλαη ηεξαξρηθνί. 

β. Να αθνξνχλ επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ πινπνηνχληαη θαηά ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

γ. Να είλαη κεηξήζηκνη κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ. 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ηίζεληαη αληίζηνηρνη ζηφρνη πνηφηεηαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ζπζρέηηζε ζηφρσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηκεκάησλ. Ζ ηεξαξρηθή δνκή ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο θαιχπηεη ην θάζκα δηνίθεζε - 

δηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα - άηνκα. 

 Οη θχθινη βειηίσζεο είλαη ηεξαξρηθνί φπσο θαη νη ζηφρνη πνηφηεηαο. Μηα πνιχ 

γλσζηή θσδηθνπνίεζε ηνπ θχθινπ βειηίσζεο είλαη ν ιεγφκελνο Κχθινο PDCA ή Κχθινο 

Shewhart ή Κχθινο Deming (πεξηγξάθεθε αξρηθά απφ ηνλ Walter A. Shewhart θαη έγηλε 

επξχηεξα γλσζηφο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Dr. W. Edwards Deming). Σα ζηνηρεία PDCA 

αληηζηνηρνχλ ζηηο αγγιηθέο ιέμεηο: 

α. Plan (αληηζηνηρεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ πνηφηεηαο) 

β. Do (αληηζηνηρεί ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα) 

γ. Check (αληηζηνηρεί ζηελ κέηξεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο) θαη 

δ. Act (αληηζηνηρεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

λέσλ ηηκψλ ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο) 
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ρεδηάγξακκα 5 : Κχθινο PDCA 

 

Πεγή: Σζηφηξαο, πζηήκαηα Βειηίσζεο Πνηφηεηαο θαη Αμηνπνίεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

ζεκεηψζεηο δηαιέμεσλ ΓΠΜ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 2013  

ρεδηάγξακκα 6 : Κχθινο PDCA  

 

Πεγή: Φεθηαθφ θέληξν έξεπλαο: ∆ηαρείξηζε Πνηφηεηαο, www.vrc.gr. 
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 Ο Κχθινο PDCA κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε αλψηεξν επίπεδν ζπζηήκαηνο αιιά 

θαη ζε θαηψηεξα επίπεδα φπσο ζην επίπεδν ησλ δηεξγαζηψλ ή θαη ζην επίπεδν ησλ 

επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ. Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή πξνθχπηεη φηη ν Κχθινο PDCA θαη 

γεληθφηεξα νη θχθινη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, απνηεινχλ θιαζηθά παξαδείγκαηα 

ζπζηεκάησλ κε αλάδξαζε (feedback). 

 Ο θχθινο PDCA ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, έρεη πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα 

δειαδή θαιχπηεη κηα ζηαζεξή ρξνληθή πεξίνδν θαη νη κεηξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

ζχζηαζε γηα ηελ αθξηβή δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο έρεη εμάκελε ή δσδεθάκελε δηάξθεηα. Σν βαζηθφ δεηνχκελν εδψ είλαη, λα 

ππάξμεη επαξθήο ρξφλνο ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ βειηίσζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν 

θνξέαο θαη λα ζπιιερζνχλ επαξθή ζηνηρεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ππεξβνιηθή 

επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θχθινπ βειηίσζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηέξεζε 

απφθξηζεο ηνπ θνξέα ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ζε απψιεηα ηεο επειημίαο ηνπ, 

ρεδηάγξακκα 7 : Θεσξία Deming : πλερήο βειηίσζε πνηφηεηαο. 
 

 

 

       Πεγή: Φεθηαθφ θέληξν έξεπλαο: ∆ηαρείξηζε Πνηφηεηαο, www.vrc.gr. 
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ζε θαζπζηέξεζε θαηαγξαθήο εζσηεξηθψλ ηνπ πξνβιεκάησλ, θαη άιιεο παξφκνηεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

 Ζ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ βειηίσζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ ηεθκεξίσζε 

ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο (δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΟΠ). Ο θνξέαο είλαη 

ζε ζέζε λα ηξνπνπνηεί ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ βειηίσζεο, εθ' φζνλ ππάξμεη ηέηνηα 

αλάγθε, κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο 

Πνηφηεηαο. 

ρεδηάγξακκα 8 : πλερήο Βειηίσζε πζηήκαηνο ΓΟΠ. 

2.6. Έιεγρνο αληαγσληζηηθόηεηαο - ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε (benchmarking) 

πγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) είλαη ε ελδειερήο έξεπλα γηα ηελ 

αλεχξεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ (best practices) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αληαγσληζηέο 

(ή νη κε αληαγσληζηέο) νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Οη Certo θαη Peter, γθνπξνχ ηνπ benchmarking, πεξηγξάθνπλ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

σο κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Θεσξνχλ φηη είλαη κηα ηερληθή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη θαζεκία ιεηηνπξγία ηεο (γηα παξάδεηγκα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο) κε ηελ αληίζηνηρε κηαο άιιεο εηαηξίαο ε νπνία έρεη πεηχρεη εμαηξεηηθή επίδνζε. 
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Μέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηα ζηειέρε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ αξθεηέο θαη κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

πνηφηεηα είλαη κηα απφ απηέο. Μειεηψληαο νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ επηζηεκνληθά θαη ζε 

βάζνο ηνπο δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πξνο 

κειέηε επηρείξεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο δηθήο ηνπο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Τπφ κηα πξνυπφζεζε ,φηη 

πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε φηη ην benchmarking δελ είλαη κέζνδνο αληηγξαθήο. Σα 

ζηειέρε νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη φηη έρνπλ κειεηήζεη 

δηεμνδηθά απφ ηηο άιιεο αιιά κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηηο δηθέο ηνπο αμίεο, ζηε δηθή 

ηνπο θνπιηνχξα, ζηηο δηθέο ηνπο ζπλήζεηεο (Κέθεο, 2005). 

Ο φξνο benchmarking αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ή ζχγθξηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ δείθηεο ηηο επηδφζεηο άιισλ 

νκνεηδψλ ηζρπξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη εγνχληαη 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Σζηφηξαο,2002). Γειαδή benchmarking είλαη ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, θαη ησλ πξντφλησλ ελφο 

νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο θαιχηεξνπο νξγαληζκνχο ζην αληίζηνηρν πεδίν. 

Απνηειέζκαηα ηνπ Benchmarking είλαη αθελφο ε θαηαλφεζε ησλ αδπλακηψλ θάζε 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη αθεηέξνπ ε αθξηβήο-πνζνηηθή επηζήκαλζε ησλ νξίσλ 

βειηίσζήο ηεο8. 

Οη ζθνπνί ηνπ benchmarking είλαη αθελφο ν θαζνξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ 

απφδνζεο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ ε θαηαλφεζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ 

ιεηηνπξγίαο ζε ιεηηνπξγηθφ ή ηαθηηθφ επίπεδν. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν, νη ζηαζεξέο 

απφδνζεο είλαη: ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε παξαθίλεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην κεξίδην αγνξάο θαη ε απφδνζε θεθαιαίσλ. 

Τπάξρνπλ νη εμήο ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο benchmarking: 

α. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απαληάηαη ζπλήζσο ζε εηαηξείεο, γηα παξάδεηγκα 

πνιπεζληθέο, πνπ έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο, 

κε παξφκνηεο αξκνδηφηεηεο ή ιεηηνπξγίεο. Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

                                            

8 Διιεληθφ Κέληξν Benchmarking – «Ζ Σερληθή ηεο πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο», 

http://www.urenio.org/benchmark/el/benchmarking.html (αλάθηεζε 04-11-2013). 

http://www.urenio.org/benchmark/el/benchmarking.html
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δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη επηπέδσλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζε άιια 

νκνεηδή ηκήκαηα. ηηο ΔΓ ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ν έιεγρνο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

(πρ Ξ, ΠΝ, ή ΠΑ), ζπγθξίλνληαο φκνηεο, ή θαη αλφκνηεο δηαδηθαζίεο άιισλ Σκεκάησλ, 

Μνλάδσλ θιπ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηδαληθέο θαη άξηζηεο. 

β. Ο αληαγσληζηηθφο έιεγρνο είλαη θαη ν ζπλήζεο φπνπ νη δηαρεηξηζηέο 

πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο επηδφζεηο ησλ ζπγγελψλ ηκεκάησλ άιισλ, ζπλήζσο θαιχηεξσλ 

εηαηξεηψλ. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ γηα αληαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ή ζηφρνπο. πλήζσο απηέο ιακβάλνληαη έκκεζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πξνο 

ηνπο πειάηεο φπνπ γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ εηαηξεηψλ. Υξεηάδεηαη 

πξνζνρή ζηελ πξνζπάζεηα απιήο απνκίκεζεο ησλ πξαθηηθψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηελ εμαζθάιηζε φηη απηέο νη ζπγθξίζεηο έρνπλ λφεκα, ηδίσο φηαλ ηα κεγέζε ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. ηηο Διιεληθέο ΔΓ ζα κπνξνχζε λα 

πινπνηεζεί απηφο ν έιεγρνο κε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο μέλσλ ζηξαηψλ, πνπ 

ζεσξνχληαη θνξπθαίεο. 

γ. Ο ιεηηνπξγηθφο ή γεληθφο έιεγρνο ζπγθξίλεη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε δηαλνκή, ηελ εμππεξέηεζε, ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ή 

γεληθφηεξα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ελεκέξσζεο κε ην θαιχηεξν ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε επθνιφηεξε πιεξνθφξεζε, 

ιφγσ ηεο κε χπαξμεο αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ηεο δπλακηθήο γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζπκπάζεηαο ηνπ ηχπνπ θαζεγεηή ή ζπκβνχινπ πξνο καζεηή (mentorship). Πξνζνρή 

ρξεηάδεηαη ζηε ζχγθξηζε φηαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε έρνπλ παίμεη εηδηθνί ηνπηθνί 

ή άιινη παξάγνληεο, φπσο πνιηηηζηηθνί ή δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (Σζηφηξαο, 2002). ηηο 

ΔΓ ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη κε ζχγθξηζε κε θνξπθαίεο πξαθηηθέο – δηαδηθαζίεο, πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε νξγαληζκνχο, φρη απαξαίηεηα ησλ ΔΓ. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ benchmarking ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο 

θάζεηο: 

α. Ζ πξψηε θάζε είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ. 

Πξψηα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ηη ζα απνδψζεη ε πξνζπάζεηα, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

πιήξε ππνζηήξημε ηεο εγεζίαο. Ζ εξγαζία επηινγήο ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ζα γίλεη απφ κηα 

νκάδα πνπ ζα εθπαηδεπηεί θαη πηζαλφλ λα θαζνδεγείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο λα πξνβεί πξψηα 

ζηελ αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηρείξεζε. Πνιιέο θνξέο απηή ε 
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αλάιπζε καδί κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλή ρξήζε, κπνξεί λα 

επηηχρεη ηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ παξαιήςεσλ θαη επθαηξηψλ βειηίσζεο. 

β. ηε δεχηεξε θάζε ηεο αλάιπζεο, είλαη απαξαίηεην λα απαληεζνχλ νη εμήο 

εξσηήζεηο: 

(1) Δίλαη ν αληαγσληζκφο θαιχηεξνο; Αλ λαη, θαηά πφζν; 

(2) Γηαηί είλαη θαιχηεξνη; 

(3) Ση κπνξνχκε λα κάζνπκε απφ απηνχο; 

(4) Πψο απηά πνπ ζα κάζνπκε κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ; 

ηε θάζε απηή γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο θαη εθηηκάηαη ε 

απφζηαζή ηεο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο. 

γ. ηελ ηξίηε θάζε, ηεο νινθιήξσζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηεο πξνεγνχκελε θάζεο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

κπνξεί λα βξεη εκπφδηα αλ δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία. Ζ 

ζπκκεηνρή κπνξεί λα θεξδεζεί αλ είλαη θαηαλνεηή ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο. 

δ. ηελ ηέηαξηε θάζε, ηεο δξάζεο, εθαξκφδνληαη ηα ζηξαηεγηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζρέδηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε θάζε νινθιήξσζεο, κε ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα πξνβεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο. Οη 

εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζ' απηέο ηηο ελέξγεηεο αθνχ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

αλάγθε εθαξκνγή ηνπο. ' έλα ηέηνην δπλακηθφ πεξηβάιινλ, νη ζηφρνη κπνξεί λα 

επαλαθαζνξηζζνχλ ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ επηρείξεζε, 

θαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ δελ ηειεηψλεη ζηε 

κηα θνξά αιιά επαλαιακβάλεηαη πην απνδνηηθά ζε εηήζηα βάζε. 

ε. ηελ πέκπηε θάζε, ηεο σξηκφηεηαο, εμεηάδεηαη αλ έρεη επηηεπρζεί εγεηηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά, θαη εθηηκάηαη αλ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ έρεη γίλεη έλα αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (Τζηόηρας, 2002). 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη: 

α. Ο εληνπηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ. 

β. Ζ θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζηηο άιιεο. 

γ. Ζ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αλαδφκεζεο, ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ. 
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δ. Ζ αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο δξάζεο έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

ε. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελδνεπηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο(Κέθεο, 

2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3
Ο
 : ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΙ ΔΝΟΠΛΔ 

ΓΤΝΑΜΔΙ 

3.1. Αλαγθαηόηεηα ηεο πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ζηηο ΔΓ  

Ζ  Πνηνηηθή Δμαζθάιηζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κε ηελ εηζαγσγή θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ελφο πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) ζε έλαλ νξγαληζκφ 

επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε. Σν πιενλέθηεκα πνπ απνθηά έλαο νξγαληζκφο, φπσο νη ΔΓ, κε 

ηελ πνηφηεηα έρεη δχν δηαζηάζεηο. Ζ κία δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη, 

ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ζηνλ νξγαληζκφ πειαηψλ, δεκηνπξγνχκε ηηο 

πξνυπνζέζεηο αχμεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

ζθαικάησλ, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ κε 

ρξήζηκσλ εξγαζηψλ. Έηζη  νδεγνχκαζηε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ζ άιιε δηάζηαζε 

αθνξά ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ κέζσ ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο 

βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα απαηηήζεη κε ηε ζεηξά ηνπ πςειφηεξε ηηκή, γηα λα πξνζθέξεη ηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ. Δπηπξφζζεηα απμάλεηαη ην θχξνο ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

εκπηζηνζχλε ησλ "πειαηψλ", αιιά θαη ησλ "πξνκεζεπηψλ" πξνο ηνλ νξγαληζκφ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΓ θαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, κέζα απφ ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε απνζηνιή ηνπο ζσζηά, έγθαηξα θαη κε ην 

κηθξφηεξν θφζηνο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί αξρηθά πνηφο είλαη ν πειάηεο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πειάηεο ησλ ΔΓ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε αθελφο 

ην ίδην ην πξνζσπηθφ ηνπο (εζσηεξηθνί πειάηεο), αθεηέξνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ ηηο 

πεξηβάιιεη (εμσηεξηθνί πειάηεο). 

Δηδηθφηεξα, νη ΔΓ κπνξνχλ λα λνεζνχλ θάιιηζηα, σο κηα εηδηθήο κνξθήο 

επηρείξεζε-νξγαληζκφο, πνπ παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο (ηειηθφ πξντφλ) πξνο ηνλ 

πειάηε ηνπ, πνπ είλαη ην θξάηνο. Σν θξάηνο-πειάηεο, γηα λα κπνξεί λα ιακβάλεη απηή ηε 

κνξθή ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα παξέρεη ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ζηηο 

ΔΓ: νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο, ρψξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ θιπ. 

Δπεθηείλνληαο ηελ έλλνηα, σο πειάηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ, αθνχ ηα θνλδχιηα πνπ δαπαλά ην θξάηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΔΓ πξνέξρνληαη 

απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ, ηα απνηειέζκαηα δε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη 

έρνπλ άκεζν αληίθηππν φρη κφλν ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ (αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο, 

ειεπζεξία θιπ), αιιά ελίνηε θαη ζηε επηβίσζή ηνπ. Έηζη νη ΔΓ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 
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πνηνηηθά πξντφληα, δει. λα παξέρνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθά θαη 

αμηφπηζηα ζηνλ πειάηε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ΔΓ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα 

γεληθφηεξα (εζληθή αλεμαξηεζία, εδαθηθή αθεξαηφηεηα), ηελ εηξήλε, ην πεξηβάιινλ 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θξάηνπο θαη θπζηθά ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Δπεθηείλνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, είλαη δπλαηή ε θαηαλνκή ησλ 

δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΔΓ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : 

α. Σηο „‟ζπλερείο δξαζηεξηφηεηεο‟‟, φπνπ εκπεξηέρνληαη, νη επαλαιεπηηθέο 

επηηειηθέο δηεξγαζίεο ξνπηίλαο, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη ηππνπνηεκέλεο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ, θιπ. 

β. Σα „‟έξγα‟‟, πνπ αθνξνχλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη 

γηα κία θνξά θαη παξάγνπλ έλα κνλαδηθφ απνηέιεζκα. ε απηά εληάζζνληαη, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε αληηκεηψπηζε κίαο θξίζεο ή έληαζεο, 

νη έθηαθηεο εξγαζίεο θαη απνζηνιέο πνπ αλαηίζεληαη θαη αλαιακβάλνληαη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΓ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή ηεο έλλνηαο ηνπ “πειάηε”, νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο νη ΔΓ ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα νδεγεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

πηνζέηεζε πζηεκάησλ Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο, είλαη νη αθφινπζνη: 

α. Καζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δξνκνιφγεζεο δηεξγαζηψλ γηα αλάπηπμε 

θαη επηβησζηκφηεηα ησλ ΔΓ, ζε κηα ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη ακθηιεγφκελε πεξηνρή, ζηελ 

νπνία θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

β. Οη γλσζηέο ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα ηε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο, παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο. 

γ. Έρεη κεησζεί ν εθηηκψκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ.  

δ. Έρεη βειηησζεί ε αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

ε. Έρεη απμεζεί ν βαζκφο αμηνπνηήζεσο ηεο λέαο ηερλνινγίαο (λένπ εμνπιηζκνχ 

θαη ινγηζκηθνχ). 

ζη. Έρεη αιιάμεη ε λννηξνπία ζηε Γηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

δ. Καηαβάιιεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ (νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, θιπ) πνπ πξνκεζεχνληαη νη ΔΓ, θαζψο θαη ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο πνηφηεηαο, γηα ηα ίδηα ηα ζηειέρε ησλ ΔΓ, ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ θνξκφ απηήο 

ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα νπνία κέζα απφ ηελ πνηφηεηα, επηδεηνχλ: Ηθαλνπνίεζε γηα ην 

ηδηαίηεξν θαη δχζθνιν έξγν ην νπνίν επηηεινχλ, εξγαζηαθή αζθάιεηα, απαιιαγή απφ ηνλ 

εθλεπξηζκφ θαη ην ζηξεο, αμηνπηζηία έλαληη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

ζεβαζκφ απηψλ. 

Μέζα ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ ινηπφλ, ε πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη απφθαζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Ζ ζρεδίαζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πνηθίιεο αλάγθεο, ηνπο ηδηαίηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ - 

Τπεξεζία θαη ην κέγεζνο απηήο. 

Οη ΔΓ ηεο ρψξαο καο, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θηλνχληαη ζε έλα 

ηδηαίηεξα επξχ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα ησλ ΔΓ 

εληάζζνληαη ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ επηγξακκαηηθά 

είλαη: νη επηρεηξήζεηο, ε εθπαίδεπζε θαη ε ππνζηήξημε Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο. Δδψ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη ζηνπο ηνκείο απηνχο έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί θαη εθαξκφδνληαη 

πξφηππα ηππνπνίεζεο (ΣΤΠ - πκθσλίεο Σππνπνίεζεο), ηα νπνία βαζίδνληαη πάλσ ζε 

αληίζηνηρα πξφηππα ηνπ ΝΑΣΟ (North Atlantic Treaty Organization) (STANAG-

Standardization Agreement), θαζψο θαη Οδεγίεο Δθπαηδεχζεσο, πνπ θαιχπηνπλ ηελ 

ηππνπνηεκέλε εθηέιεζε βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με βάζε ηα θαηά 

πεξίπησζε αληηθείκελα ελαζρφιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ησλ ΔΓ, 

θξίλεηαη φηη ν ηνκέαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξνο γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο (δηνίθεζεο) πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε επί κέξνπο ηνκείο, φπσο: 

α. ηξαηησηηθά Δξγνζηάζηα 

Με ηελ εηζαγσγή, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο 

δηαθφξσλ πξντφλησλ, απνθνκίδνληαη ζεκαληηθφηαηα νθέιε, φπσο: 

(1) Απμάλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(2) Βειηηζηνπνηνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη κεηψλεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζήο 

ηνπο.  
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(3) Με ηελ επηβαιιφκελε, θαηά πεξίπησζε, εμεηδίθεπζε γίλεηαη νξζή θαηαλνκή 

ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ζην πξνζσπηθφ θαη αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ 

ζηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ. 

(4) Διαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο βιάβεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη 

νη απαηηήζεηο ζπλερνχο επηζεψξεζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο καρεηηθήο 

ηζρχνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ. 

(5) Απμάλεηαη ε παξαγσγή, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα απαηηείηαη αχμεζε ζε 

πξνζσπηθφ θαη κέζα. 

(6) Μεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ζηαδηαθά, ιφγσ ηεο αλαβαζκηζκέλεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(7) Απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ηειηθνχ ρεηξηζηή ζην παξαγφκελν πξντφλ θαη 

ζηε ρξήζε ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπ. 

β. πλεξγεία - Κιηκάθηα πληεξήζεσο 

ηα ζπλεξγεία επηζθεπψλ θαη αλαθαηαζθεπψλ, αιιά θαη ζηα θιηκάθηα 

ζπληεξήζεσο (νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ, θιπ) φισλ ησλ επηπέδσλ, ηζρχνπλ φια ηα πξναλαθεξζέληα θαη επηπιένλ, 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο επηζθεπήο ησλ βεβιακέλσλ πιηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ν ρξφλνο 

επηζηξνθήο ηνπο ζηνπο ηειηθνχο ρεηξηζηέο, γεγνλφο πνπ επαπμάλεη ηελ επηρεηξεζηαθή 

εηνηκφηεηα ησλ Μνλάδσλ. 

γ. ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία - χζηεκα Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο 

Ζ πνηνηηθή εμαζθάιηζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ 

παξερνκέλσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, δελ απνηεινχλ απαίηεζε κφλν ησλ αζζελψλ, 

αιιά είλαη θαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ λνζνθνκείσλ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ησλ ΔΓ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηνχληαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ ε πνηφηεηα λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα, δειαδή, απφ ηελ πξφιεςε 

θαη ηε δηάγλσζε, κέρξη ηε ζεξαπεία θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Σα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πηζηνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιιά. Καηαξρήλ, 

κεηψλνληαη ηα παξάπνλα ησλ λνζειεπνκέλσλ, κε εκθαλή ηα νθέιε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

εζηθνχ απηψλ, θαη επηπιένλ, γίλεηαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ειέγρνληαη θαη 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζθάικαηα ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα. 

δ. Υεκεία Δλφπισλ Γπλάκεσλ 



-38- 

 

Σα Υεκεία απνηεινχλ ην πξψην επίπεδν ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνκεζεχεηαη ζπγθεληξσηηθά ε Τπεξεζία απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο (δηνίθεζεο) πνηφηεηαο επηβάιιεηαη, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηειηθά, ε 

νξζή εθκεηάιιεπζε απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ΔΓ. Πέξαλ δε απηψλ, ε πηζηνπνίεζε ζα 

απνηειέζεη έκκεζν κνριφ αλάπηπμεο, ηφζν απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ κέζσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, κεηξήζεσλ θαη 

αλαιχζεσλ, φζν θαη απφ πιεπξάο ηερλνγλσζίαο, πνπ ζα απνθηεζεί κέζα απφ ηηο δηεζλψο 

ελδεδεηγκέλεο θαη αλαγλσξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ ζα ππνρξενχληαη λα αθνινπζνχλ 

ζρνιαζηηθά. 

Δπηπιένλ, ε πηζηνπνίεζε θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, θαζφζνλ εμαζθαιίδεη ηελ 

αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηε θεξεγγπφηεηα θαη ην θχξνο ησλ εθζέζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ, 

δεδνκέλνπ φηη απηά θαινχληαη, θαηά θχξην ιφγν, λα γλσκνδνηήζνπλ γηα πξντφληα 

ηδησηηθψλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο - πξνκεζεπηψλ. 

ε. χζηεκα Πξνκεζεηψλ Δθνδίσλ - Τιηθψλ 

Οη εθαξκνδφκελεο επί ηνπ παξφληνο δηαδηθαζίεο, αθνινπζνχλ κία ζηνηρεηψδε 

ηππνπνίεζε, αιιά δελ εμαζθαιίδνπλ ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε, ηελ ηππνπνίεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε θάπνηα ζεηξά πξνηχπσλ ISO. Ζ 

ηππνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ηεο Τπεξεζίαο, κέζσ ησλ 

ππαξρφλησλ πξνδηαγξαθψλ, ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθή, θαη γηα ηνπο ηξεηο Κιάδνπο ησλ 

ΔΓ ζηα θνηλά πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο, ε 

αχμεζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ θαη ηέινο, ε ηππνπνίεζε 

ησλ θνηλψλ πιηθψλ ζηηο ΔΓ. 

ζη. Δθπαίδεπζε 

(1) Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ηα νπνία αθνξνχλ, θαζαξά ζε αληηθείκελα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΜ, έλαο άιινο επαίζζεηνο ηνκέαο είλαη ε Δθπαίδεπζε. Απηή είλαη ην 

βαζηθφηεξν φπιν γηα ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ζηηο ΔΓ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο απφ 

θάζε ζηέιερνο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. 

(2) ηελ παξνχζα θάζε, ε εθπαίδεπζε επί παξαδείγκαηη ζην ηξαηφ Ξεξάο, 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλα είδνο ηππνπνίεζεο, βαζηδφκελε ζηηο Γεληθέο Οδεγίεο 

Δθπαηδεχζεσο (ΓΟΔ/ΓΔ) θαη ζηηο Δηδηθέο Οδεγίεο Δθπαηδεχζεσο, πιελ φκσο, ε 

πεξαηηέξσ εθαξκνγή απηψλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ρεκαηηζκνχο, αθήλεη αξθεηά πεξηζψξηα 
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δηαθνξνπνηήζεσλ, επί ηεο εθαξκνγήο απηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

(3) Με ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαηδεχζεσο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο απηήο, ηίζεηαη ην φιν ζχζηεκα ζε ζσζηέο βάζεηο θαη δελ αθήλνληαη πεξηζψξηα 

δεκηνπξγίαο θαηλνκέλσλ παξεθθιίζεσο, απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, κε ηε ζσζηή δειαδή θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη επηπέδσλ, 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο ε κέγηζηε δπλαηή επηρεηξεζηαθή απφδνζε 

αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ. 

 (4) Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζα πξέπεη  ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηνλ ηνκέα απηφλ, λα πεξηιακβάλεη θαηάιιεια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απηά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη αθφκε λα είλαη 

κεζνδηθά, ζπλεπή, πξαθηηθά, παξαθηλεηηθά, πξνζαξκνδφκελα ζπλερψο ζηηο αλάγθεο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηέινο, ειεγρφκελα θαη αμηνινγνχκελα ηαθηηθά, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο απηήο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ηεζνχλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ππφςε πξνγξακκάησλ, είλαη νη αθφινπζνη: 

(α) Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

(β) Δλίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

(γ) Βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

(δ) Δλζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

(ε) Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελίζρπζε ηεο πξσηνβνπιίαο. 

3.2. Οιηθή πνηόηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ    

Οη ΔΓ ησλ ΖΠΑ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη έρνπλ εθαξκφζεη ηελ ΓΟΠ (Total Army 

Quality Management - TAQM) ζε δηάθνξνπο ηνκείο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνηεινχλ πξφηππν ΔΓ πάλσ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ήδε απφ ην 1988, ν Τπνπξγφο Άκπλαο 

ησλ ΖΠΑ εμέδσζε νδεγίεο πξνο ηηο Τπεξεζίεο γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ 

ΔΓ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επίδνζεο αξηζηείαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ζπλερήο βειηίσζεο 

πεξηειάκβαλε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο9: 

                                            

9 US Headquarters Department of the Army - "Army Regulation 5-1, Total Army Quality 
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α. Δθδφζεθε, ηελ 12 Ηνπλ 1992, ν ηξαηησηηθφο Καλνληζκφο (Army Regulation 

- AR 5-1 Army Management Philosophy), ν νπνίνο θαζηέξσζε ηελ ΓΟΠ ζηηο ΔΓ. ήκεξα 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ ν AR 5-1, εθδφζεσο 2002.  

β. Σν 1992 ζεζκνζεηήζεθε ην ζρέδην ελεξγείαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ, 

"Leadership for Total Army Quality (TAQ)". Σν ζρέδην απηφ βαζίδεηαη ζηνλ AR 5-1 θαη 

εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζε φιεο ηηο ΔΓ. 

γ. Σν 1993, ν Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, εληζρχνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ φιε 

πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο απφ ηνλ εθεζπραζκφ θαη ηεο ζηξνθήο ηεο 

πξνο ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ελδπλάκσζε, θίλεζε ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ National Performance Review (NPR). Σν National 

Performance Review κεηνλνκάζηεθε ην 1998 ζε National Partnership for Reinventing 

Government. ε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ 

αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη νη ΔΓ. 

δ. Σν 1995, νη ΔΓ αλάπηπμαλ θαη εθάξκνζαλ ην εγρεηξίδην Κξηηεξίσλ 

Βειηίσζεο ηεο Απφδνζεο ησλ ΔΓ (Army Performance Improvement Criteria  APIC) σο 

πιαίζην γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. 

3.3. Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηηο ειιεληθέο ΔΓ - ηζρύνπζα θαηάζηαζε  

ηηο Τπεξεζίεο/Μνλάδεο ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί πνπ πινπνηνχλ, ειέγρνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο. Τπάξρεη γεληθά ζεζπηζκέλν νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. 

Τπάξρνπλ νξγαλνγξάκκαηα θαη θαζεθνληνιφγηα, γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζέζεηο. Μέζα απφ απηά θαζνξίδνληαη γεληθά νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πθίζηαληαη ζεζκηθά θείκελα (Πάγηεο, Βαζηθέο  θαη 

Μφληκεο, εζσηεξηθέο ησλ Μνλάδσλ Γηαηαγέο) ηα νπνία ξπζκίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα 

δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο, ζρέζεηο, δξάζεηο θιπ. 

ηηο ΔΓ, θαη ζηνπο ηξεηο Κιάδνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

Πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλα, σο επί ην πιείζηνλ, θαηά ISO. Ζ Γηεχζπλζε Τπνδνκήο 

(ΓΤΠΟ),θαη φιεο νη Γηεπζχλζεηο ηξαηησηηθψλ Έξγσλ (ΓΔΔ), έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε 

ISO 9001:2000. Ζ Γηεχζπλζε Δθνδηαζκνχ (ΓΔ), ε Γηεχζπλζε Σερληθή (ΓΣ) θαη ε 

                                            

Management" - Washington D.C., 15 March 2002, ζει. 2 
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Γηεχζπλζε Καπζίκσλ (ΓΚ) ηνπ Ναπζηάζκνπ αιακίλαο ηνπ ΓΔΝ έρεη πηζηνπνηεζεί κε 

ISO 9001:2000. Δπίζεο ε Σερληθή Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο 

(ΓΑΤ) ηνπ ΓΔΑ έρεη πηζηνπνηεζεί κε ISO 9001:2000. 

Όινη νη Κιάδνη ησλ ΔΓ έρνπλ ζπληάμεη "Δγρεηξίδηα - Δλδείθηεο 

Δπηζεσξήζεσλ". Πξφθεηηαη γηα ζεζκνζεηεκέλα θείκελα βάζε κε ηα νπνία εθηειείηαη 

επηζεψξεζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ ρεκαηηζκψλ, ησλ πγθξνηεκάησλ, ησλ 

Μνλάδσλ θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΓΜ. Σα "Δγρεηξίδηα - Δλδείθηεο Δπηζεσξήζεσλ" 

απνηεινχληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα ζχγθξηζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ ΔΓ κε δεδνκέλεο πξνδηαγξαθέο. Πξφθεηηαη 

δειαδή, απιά γηα εθαξκνγή ηεο πξσηαξρηθήο κνξθήο ειέγρνπ ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο. 

ην Ξ, δελ εθαξκφδεηαη νπζηαζηηθά θάπνην ηδηαίηεξν ζχζηεκα Δμαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σν δφγκα πνπ αθνινπζεί 

γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ (θάζε είδνπο δηαζέζηκνπ Οπιηθνχ πζηήκαηνο-Ο), 

ζπλίζηαηαη ζε : 

α. Καζνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο γηα θάζε θιηκάθην θαη γηα θάζε θχξην 

ηερληθφ πιηθφ. 

β. Πξνεηνηκαζία ηεο Μνλάδαο Σερληθνχ (ΣΥ), δειαδή εμαζθάιηζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ κε ηα αλαγθαία κέζα θαη ηερληθέο 

εθδφζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο. 

γ. Παξνρή πξνρσξεκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηηο ππνζηεξηδφκελεο 

Μνλάδεο, ζε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ. 

Οη αξρέο ζπληεξήζεσο ηερληθνχ πιηθνχ πνπ αθνινπζεί ν Ξ, είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο νη παξαθάησ : 

α. Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή πιηθνχ κε βιάβε θαησηέξνπ θιηκαθίνπ ζε 

Μνλάδα ΣΥ αλσηέξνπ θιηκαθίνπ, επηβάιιεηαη φκσο ηερληθή ππνζηήξημε ζηα θαηψηεξα 

θιηκάθηα κε παξνρή ηερληθψλ νδεγηψλ, ή αθφκε ηερληθήο βνήζεηαο ζε πξνζσπηθφ θαη 

πιηθά, φηαλ είλαη αλάγθε. 

β. Κάζε εξγαζία ζπληεξήζεσο εθηειείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ 

ηερλίηεο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Δθδφζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ ηνπ 

Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ (ΓΔ). 
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γ. Αλαιακβάλνληαη κφλν εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θιηκάθην 

ζπληεξήζεσο ηεο Μνλάδαο, ππέξβαζε δε επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ 

εθ‟ φζνλ απαηηείηαη επείγνπζα επηζθεπή θαη ππάξρνπλ νη αλάινγεο δπλαηφηεηεο. 

δ. Όζα θχξηα πιηθά δελ κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ πξνσζνχληαη ην 

γξεγνξφηεξν ζε αλψηεξν θιηκάθην σο ΠΔΔ10, ή ΠΟΔ11, γηα απνζπκθφξεζε ηεο Μνλάδαο 

θαη ηαρεία αμηνπνίεζή ηνπο.
 

ε. Γελ επηηξέπεηαη απφ ην 3ν θιηκάθην ε αθαίξεζε εμαξηεκάησλ θαη 

αληαιιαθηηθψλ απφ έλα θχξην πιηθφ πνπ είλαη γηα επηζθεπή, γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο 

άιινπ, παξά κφλν φηαλ ηα θχξηα πιηθά είλαη ηεο ίδηαο Μνλάδαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Σερληθνχ (ΓΣΥ) ηνπ ρεκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ επηηξέπεηαη ν 

αθαίξεζε θαη ε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Σερληθνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν Ξ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηελ πηζηή ηήξεζε, εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ, δηαηαγψλ θαη 

νδεγηψλ, αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, απηή ηελ πεξίνδν 

βξίζθεηαη πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ εξγνζηαζίσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 

ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ (ΠΝ) ε απνκείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ Ο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη απμεκέλεο αλάγθεο 

ζπληήξεζεο, ζηηο νπνίεο ην ΠΝ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί. Σν ΠΝ παξέρεη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε κέζσ ηεο Σερληθήο Γηεχζπλζεο ε νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO. 

ηε Πνιεκηθή Αεξνπνξία (ΠΑ) ππάξρεη ην ζχζηεκα εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο – ππεξεζίαο κέζσ ηνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, κφλν φκσο ζηελ 

Σερληθή Τπνζηήξημε (ΣΤ) ησλ Ο. Ο ηνκέαο ΣΤ ινηπφλ ηεο ΠΑ είλαη ζήκεξα 

νξγαλσκέλνο κε ηηο αξρέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε 

ζθνπηκφηεηα αλάιεςεο, ή φρη δξάζεο δηνξζσηηθνχ - "ππξνζβεζηηθνχ" ραξαθηήξα. Οη λέεο 

φκσο κεζνδνινγίεο εζηηάδνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα "πξνιακβάλνπκε" αληί λα "δηνξζψλνπκε", 

εμνηθνλνκψληαο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηελ ΠΑ, ρσξίο 

                                            

10 Πέξαλ Δπηηφπηαο Δπηζθεπήο. 

11 Πέξαλ Οηθνλνκηθήο Δπηζθεπήο. 
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αληίζηνηρε αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (πξνζσπηθφ θαη κέζα), θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ πξαθηηθψλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ απηψλ. 

ηελ Ακπληηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ, ΔΛΒΟ, ΔΒΟ θιπ), εθαξκφδνληαη ηα δηεζλή 

ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO ζεηξάο 9000, θαζψο επίζεο θαη νη ζπκκαρηθέο 

δηαδηθαζίεο (ηα πξφηππα AQAP θαη STANAGs). 

Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζην ΝΑΣΟ (North Atlantic Treaty Organization) θαη 

θαηά επέθηαζε ε ρψξα καο, αλαγθαζηηθά αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ISO, AQAP θαη 

STANAGs, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ Ο θαη κέζσλ ηνπο. Ζ ρξήζε 

ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ απνηειεί θνηλή βάζε θαη θαλφλα επηθνηλσλίαο 

ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ, θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ ΝΑΣΟ12. 

Σν ΝΑΣΟ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηνπ Integrated Systems Approach 

to Quality Throughout the Life Cycle13 έρεη απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηεί, φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ, ηα δηεζλή πξφηππα. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηθέξεη κεγάια νθέιε, αθνχ ζηεξίδεηαη 

ζηηο θαιχηεξεο - νηθνλνκηθφηεξεο πξαθηηθέο, πνπ εμειίρζεθαλ ζπλέπεηα κίαο κεγάιεο ζε 

θιίκαθα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.14 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ην ΝΑΣΟ βαζίδεηαη ζηα ISO9001 θαη ISO / 

IEC1220715 πξφηππα, ηα νπνία παξέρνπλ κηα εγγελή πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζα επηιερζεί. 

 χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

ν Ν.3883/2010 θαζνξίδεη ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο σο 

«πνιιαπιαζηαζηή ηζρύνο» ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ θαη ζηελ 

επαχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΔΓ. Ο ηφρνο ησλ 

                                            

12 NATO - North Atlantic Treaty Organization, "Standardization Agreements", 
http ://www .nato.int/cps/en/n atolive/stanag.htm 

13 AQAP 2000 (Edition 1, Sep 2001) - Nato Policy on an Integrated Systems Approach to 

Quality Throughout the Life Cycle. 

14 Φχραο Ν.,(ECO Q Conference - Defense Forum, Αζήλα 2003) - AQAP 160 : Έλα λέν 

πξφηππν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ γηα Ακπληηθή Βηνκεραλία 

 

15 ISO/IEC 12207 (1995/Amd 2:2004) - Information technology - Software life cycle 

processes 
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ΔΓ «Δπαύμεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο» κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο έρεη θαζνξηζζεί κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ Δλεξγεηψλ θαη Γξάζεσλ16: 

 

       α. «Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζην ρεδηαζκό» (Interoperability «by Design») 

Αθνξά ζηελ έληαμε ησλ απαηηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ρεδηαζκνχ ησλ ΔΓ θαη θαη‟επέθηαζε ηεο ηνρνζεζίαο ησλ ΔΓ. 

Σν Κφζηνο Κχθινπ Εσήο (ΚΚΕ) απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αξρηθήο 

πξνκήζεηαο αιιά θαη ηε κεηέπεηηα δαπάλε ζπληεξήζεσο Follow on support (FOS) θαη ήδε 

ην πξφγξακκα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηηο κνλάδεο ψζηε λα παξέρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. 

 
ρεδηάγξακκα 9.  

Παξνπζηάζεηο, Δλέξγεηεο-Γξάζεηο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΔΓ 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809 (αλαθηήζεθε 16/11/13) 

 β. «Αλαβάζκηζε Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ Σππνπνίεζεο ζηηο ΔΓ» 

Τινπνηείηαη ζηαδηαθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: 

 

         (1) Έθδνζε Τπνπξγηθήο Δγθπθιίνπ κε ζέκα «Σππνπνίεζε ζηηο ΔΓ» 

                                            

16 http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809
http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809
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Έρεη σο ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηππνπνίεζεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ έθδνζεο πξνδηαγξαθψλ πξνο φθεινο ησλ ζπγθεληξσηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Κχξηα ζηνηρεία Τπνπξγηθήο Δγθπθιίνπ, πεξί Σππνπνίεζεο ζηηο ΔΓ17: 

●  Δλνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ ΔΓ. 

●  Ζιεθηξνληθή Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Πξνδηαγξαθψλ ΔΓ(ΖΔΓ-ΠΔΓ). 

● Σερληθφο Γηάινγνο ζρεδίσλ πξνδηαγξαθψλ & ζρνιηαζκφο εγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

●  πληζηψκελεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.. 

Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα: 

●  Βειηίσζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΔΓ. 

●  Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ. 

●  Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο / κείσζε θφζηνπο. 

●  Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

(2) Αλαζεώξεζε, εθζπγρξνληζκόο θαη ελνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ 

πξνδηαγξαθώλ ζηηο ΔΓ 

 

  ηνρεχεη ζηε ράξαμε ηνπ απαξαίηεηνπ ζχγρξνλνπ νδεγνχ θνηλψλ 

πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθεληξσηηθέο πξνκήζεηεο. 

 

γ. «πλεξγαζία ησλ ΔΓ κε ηνλ Δπξύηεξν Γεκόζην Σνκέα γηα ηελ 

Δπαύμεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο Σππνπνίεζεο» 

 

  Τινπνηείηαη ζηαδηαθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: 

              

           (1)  «πλεξγαζία ησλ ΔΓ κε ηελ ΔΛΑ–Λ-Π θαη ηνπο θνξείο 

Πνιηηηθνζηξαηησηηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή θνηλώλ πξνηύπσλ θαη 

ηππνπνηεκέλσλ δηεξγαζηώλ» 

                                            

17 http://www.geetha.mil.gr/media/1.typopoihsh/index.html 

http://www.geetha.mil.gr/media/1.typopoihsh/index.html
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                 ηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο “pooling and sharing” κεηαμχ 

ΔΓ θαη σκάησλ Αζθαιείαο (Α) γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα 

Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο. 

               

           (2)   «πλεξγαζία ησλ ΔΓ κε ηνλ Δπξύηεξν Γεκόζην Σνκέα ζηελ 

Σππνπνίεζε - Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε επί ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη Σππνπνίεζεο 

ζηε ρώξα καο κε ηε ζπλεξγαζία όινπ ηνπ Κξαηηθνύ Μεραληζκνύ» 

 

               Έρεη ηεζεί ήδε ζε εθαξκνγή ζρεηηθφ “Πιαίζην ηξαηεγηθψλ, Δπηδηψμεσλ θαη 

Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηηο ΔΓ θαη ηελ Δπίηεπμε Οηθνλνκηψλ 

Κιίκαθαο”, ην νπνίν θαη ζηνρεύεη ζηελ εθινγίθεπζε δαπαλώλ ησλ ΔΓ ζηα ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ΔΓ κε κε 

ζηξαηησηηθνχο νξγαληζκνχο πνηφηεηαο. 

  

          δ.  «πλεξγαζία ΔΓ θαη Δγρώξηαο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηππνπνίεζεο» 

             

          (1)  ρεδηάδεηαη κε κία ζεηξά δξάζεσλ φπσο πξφζβαζε ηεο Ακπληηθήο 

Βηνκεραλίαο ζηα πξφηππα ΝΑΣΟ, ζπλεξγαζία ΔΓ θαη Βηνκεραλίαο ζηελ πξφζβαζε ζε 

φια ηα πξφηππα παγθνζκίσο, εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο επί ησλ 

θαλφλσλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ Δπξσπατθή - Δζληθή Ννκνζεζία θαη ηέινο ζπκκεηνρή ηεο 

Βηνκεραλίαο ζηε δηαβνχιεπζε θαη δηακφξθσζε ζηξαηησηηθψλ πξνηχπσλ / 

πξνδηαγξαθψλ.           

          (2)  Έρεη σο ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκόδεη θαη λα εγγπάηαη ε Ακπληηθή Βηνκεραλία θαηά ηελ θάιπςε ησλ 

πξνβαιιφκελσλ, απφ ηηο ΔΓ, αλαγθψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Σν ΓΔΔΘΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή επίδξαζε ησλ παξαπάλσ 

ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζηελ εθινγίθεπζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ, θήξπμε ην έηνο 2013 

σο «Έηνο Σππνπνίεζεο ΔΓ». 
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3.4. Μειέηεο πεξηπηώζεσλ  

3.4.1 Καιέο πξαθηηθέο ακεξηθαληθώλ έλνπισλ δπλάκεσλ 

3.4.1.1 Γηνηθεηηθή κέξηκλα (logistics)    

χκθσλα κε ηνπο Ακεξηθαληθνχο ηξαηησηηθνχο Καλνληζκνχο αιιά θαη ηνλ 

αληίζηνηρν Διιεληθφ (Κ 210-1, ζει 1), σο Γηνηθεηηθή Μέξηκλα (ΓΜ) νξίδεηαη: 

«Δίλαη ε ηερληθή ηεο ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ θηλήζεσλ θαη ζπληήξεζεο 

ησλ ∆πλάµεσλ. Με ηελ πην πεξηεθηηθή ηεο έλλνηα,  είλαη ν ηνµέαο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ πνπ έρεη ζρέζε µε :   

α. Σελ απφθηεζε, απνζήθεπζε, µκεηαθίλεζε, δηαλνµή, ζπληήξεζε, εθθέλσζε 

ην πιηθνχ.  

β. Σε κεηαθίλεζε, δηαθνµηδή θαη πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

γ. Σελ απφθηεζε ή θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία θαη δηάζεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

δ. Σελ απφθηεζε ή παξνρή ππεξεζηψλ» 

Ο ηνκέαο ινηπφλ ηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο θαηάιαβε 

θαη πηνζέηεζε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) θαη ζα εθκεηαιιεπηεί ηελ επηηπρία 

απηή ζην κέιινλ. Με βάζε ηελ ΓΟΠ, ε επηηπρία αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ νη Μνλάδεο 

ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο απαηήζεηο γηα επηηπρή εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο. ηνλ πνιηηηθφ θφζκν ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «ν πειάηεο», φκσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηξαηνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηξαηηψηε, αιιά εθηείλεηαη ζε Μνλάδεο θαη 

νξγαληζκνχο – ππεξεζίεο. Ζ ΓΟΠ είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ην θφζηνο παξαγσγήο θαη πξνκεζεηψλ αιιά θαη λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηξαηεχκαηνο. Αλαγλσξίδνληαο νη Ζ.Π.Α ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ΓΟΠ γηα ηελ ΓΜ, εθαξκφδνπλ κηα ζεηξά απφ “Total Army Quality 

Programs”, ηα νπνία έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ:  

α. Μείσζε θφζηνπο πξνκεζεηψλ. 

β. Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

γ.  Μείσζε θφζηνπο παξαγσγήο. 

ηα παξαπάλσ έρνπλ ελζσκαηψζεη θαη ηελ δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία πρ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ GPS ζε κεηαθνξηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
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αθξηβήο ηνπο ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (in-transit visibility), αιιά θαη ηελ ιήςε 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην θνξηίν – πξννξηζκφ θιπ). 

3.4.1.2 Η έθδνζε εγρεηξηδίνπ θξηηήξησλ βειηίσζεο ηεο απόδνζεο ησλ ΔΓ  

 Σν εγρεηξίδην APIC
18 

είλαη βαζηζκέλν ζηα Κξηηήξηα ηνπ Malcolm Baldrige 

γηα ηελ Απφδνζε Αξηζηείαο (Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence), ην 

νπνίν είλαη έλα βξαβείν πνηφηεηαο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην Πξνεδξηθφ Βξαβείν 

Πνηφηεηαο (President's Quality Award) ην νπνίν είλαη κε ηε ζεηξά ηνπ έλα νκνζπνλδηαθφ 

βξαβείν πνηφηεηαο. Παξέρεη έλα θνηλφ πιαίζην γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ησλ ΔΓ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί πφζν θαιά επηηπγράλνληαη νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη θαη νη 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ
19

. Δπίζεο, παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ε νπνία 

θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο απηέο ζπλδεκέλεο θαη επζπγξακκηζκέλεο 

κε ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη νδεγεί ζε ηεθκεξησκέλεο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Σν 

εγρεηξίδην βνεζά ηνπο δηεπζπληέο ζε πςειφ επίπεδν, λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο 

κεηαμχ ησλ πνηθίισλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ νξγάλσζε. Απηφ ην πιαίζην αμηνιφγεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμίζνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή δηαρείξηζεο ή θηινζνθίαο πνπ πηνζεηείηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ 

ησλ ΔΓ. Σν εγρεηξίδην APIC ζηεξίδεη ηελ ΓΟΠ κε ηξεηο ηξφπνπο: 

Παξέρεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε γηα λα εμεηάζεη ηε 

δπλακηθή ηεο αιιαγήο, παξέρνληαο έλα εξγαιείν γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

δηεμάγνληαο αμηνινγήζεηο θαη αλαιχζεηο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο. 

Απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα πξφηππα απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

βειηηψλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηθαλφηεηεο. 

Καζηεξψλεη θνηλά θξηηήξηα απφδνζεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ αληαιιαγή ησλ θαιχηεξσλ ηερληθψλ, πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη ζηξαηεγηθψλ 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ησλ ΔΓ. 

                                            

18
 US Headquarters Department of the Army - "Army Regulation 5-1, Total Army 

Quality Management" - Washington D.C., 15 March 2002, ζει. 4-5 
19

 Οη ΔΓ ησλ ΖΠΑ έρνπλ σο εμσηεξηθφ - ηειηθφ πειάηε ηνπο Ακεξηθάλνπο πνιίηεο, 

φπσο νη Διιεληθέο ΔΓ έρνπλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 
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Σν εγρεηξίδην APIC βνεζά δηαξθψο, ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. Όηαλ δηελεξγείηαη ζσζηά ε απηναμηνιφγεζε απνθαιχπηεη ηελ πγεία ηνπ 

νξγαληζκνχ, πξνζδηνξίδεη ηα πξνηεξήκαηα θαη επηζεκαίλεη ηηο επθαηξίεο γηα λα 

βειηησζνχλ νη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα. Μέζσ ηεο ζπλερνχο 

απηναμηνιφγεζεο ν νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαζεσξήζεη, λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα, θαη λα 

επηιέμεη ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. 

 

ρεδηάγξακκα  10 : Δγρεηξίδην APIC. 

 

Οη βαζηθέο αμίεο θαη έλλνηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ APIC πεξηέρνληαη ζε επηά 

θαηεγνξίεο σο εμήο: εγεζία, ζηραηεγηθός ζτεδηαζκός, εζηίαζε ζηολ πειάηε θαη ζηε αγορά, 

πιεροθορίες θαη αλάισζε, εζηίαζε ζηο αλζρώπηλο δσλακηθό, δηατείρηζε δηαδηθαζηώλ, 

επητεηρεζηαθά αποηειέζκαηα. Οη θαηεγνξίεο απηέο ζπλδένληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζε έλα 

πιαίζην ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα χζηεκα Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο (Performance 

Management System). 
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ρεδηάγξακκα  11 : Βαζηθέο Αμίεο θαη Έλλνηεο Δγρεηξηδίνπ APIC. 

 

Ο νξγαληζκφο είηε είλαη κηθξφο ή κεγάινο, Μνλάδα ειηγκνχ, ππνζηεξίμεσο 

κάρεο ή δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ζρνιείν ή θξνπξά, κηθξφ ή κεγάιν επηηειείν, ην εγρεηξίδην 

APIC παξέρεη έλα πνιχηηκν πιαίζην ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζρεδίαζε ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο κέζα ζε έλα αβέβαην πεξηβάιινλ. Γηαπηζηψλεηαη, 

επίζεο, φηη ζην εγρεηξίδην APIC ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) δελ θαηαξγείηαη 

ιφγσ ηεο απηναμηνιφγεζεο, αιιά ζπλππάξρεη κε απηή θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο
20

. 

 Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ ζ‟ έλα πεξηζζφηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη κε ζρέζε θφζηνπο/απνδνηηθφηεηαο νξγαληζκφ είλαη 

κε δηαπξαγκαηεχζηκνο. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ε βάζε γηα φινπο ηνπο 

δηεπζχλνληεο, ζε φια ηα επίπεδα. Πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί κηα θνπιηνχξα θαη κηα δηνίθεζε 

πνπ λα θάλεη εππξφζδεθηεο ηηο αιιαγέο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηξαηησηηθά θξηηήξηα γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ (APIC), έλαο ζηξαηησηηθφο νξγαληζκφο αλαδεηά 

ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα λα απμήζεη ηελ επειημία, λα θαζνξίζεη ηηο 

                                            

20
  US Headquarters Department of the Army, "APIC - Army Performance Improvement 

Criteria", Washington D.C., 2006, ζει. i 
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εμειίμεηο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη λα αλαγλσξίζεη επθαηξίεο αμηνπνηψληαο 

ζπλεξγαζίεο γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 

3.4.2 Καιέο πξαθηηθέο ειιεληθώλ  έλνπισλ δπλάκεσλ  

3.4.2.1 Γηαδηθαζία πξνκεζεηώλ  

 Ζ δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη,  

ηδηαίηεξα ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ Ξεξάο (Δ), είλαη πνιχπιεπξε θαη εμαζθαιίδεη ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθνδίσλ – πιηθψλ
21

, ηφζν θαηά ην ζηάδην παξαγσγήο ηνπο, φζν θαη 

ηελ ηειηθή απνδνρή ηνπο,  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί, 

Δπηπιένλ εμαζθαιίδεηαη θαη ε κεηέπεηηα ζπληήξεζε – απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπο 

κέρξη ηελ θαηαλάισζε – ρξεζηκνπνίεζή ηνπο αιιά θαη ε νξζή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ 

ηνλ ρεηξηζηή - ρξήζηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ 

πνπ ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Αλψηαηεο ηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο Τπνζηήξημεο ηξαηνχ 

(ΑΓΤ) ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαη κε ηηο θαιχηεξεο πνηνηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πξνκήζεηεο ησλ αλαγθαηνχλησλ γηα ην ηξαηφ πιηθψλ, θαζψο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο – δηεπζχλζεηο ζε πνιινχο ζρεκαηηζκνχο, θπξίσο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο. 

  Ο θχξηνο λφκνο ν νπνίνο δηέπεη ηηο πξνκήζεηεο ζηνλ Δ, είλαη ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», θαζψο θαη φινη νη άιινη λφκνη 

θαη δηαηάγκαηα νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα . Δπί κέξνπο δηαηάμεηο θαη ιεπηνκέξεηεο 

αλαθέξνληαη ζε έλα πιήζνο ηξαηησηηθψλ Καλνληζκψλ, Παγίσλ Γηαηαγψλ, ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθνδίνπ -  πιηθνχ
22

, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ (ΓΔ) θαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηα κέζα (πρ Ηληεξλέη, εθεκεξίδεο). 

                                            

21 Δθφδην: Δίλαη θάζε είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ ησλ ζηξαηεπµάησλ ή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θάζε ινγήο  

µεραλεµάησλ θαη ην νπνίν φηαλ θαηαλαισζεί αλαπιεξψλεηαη. Τιηθφ είλαη θάζε 

απαξαίηεην είδνο γηα ηνλ εμνπιηζµφ –ζπληήξεζε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ θαη 

ππνζηήξημε ησλ ζηξαηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν φηαλ θζαξεί αληηθαζίζηαηαη ή 

επηζθεπάδεηαη.(Κ 210-1, ζει  9). 
22 Αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ θάζε πιηθνχ – εθνδίνπ, ππάξρεη θαη κία Γηεχζπλζε 

(Δθνδηαζκνχ – Μεηαθνξψλ, Τγεηνλνκηθνχ, Τιηθνχ Πνιέκνπ) ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα 

ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, εθδίδνληαο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο, Σερληθέο Οδεγίεο θαη ιεπηνκεξείο 

δηαηαγέο. 
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ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, νη δηθαηνχκελνη 

ζπκκεηνρήο, νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθφηεξα ην Άξζξν 3 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» 

αλαγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, θαη αλάινγα κε ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εληνιήο 

πξνκήζεηαο ή ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο  ή πξνδηαγξαθήο. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζπκκεηάζρνληα είλαη θαη ε θαηάζεζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο πηζηνπνηεηηθνχ ΗSO 

9001/2000 ή άιινπ ISO. 

  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμαζθάιηζε 

φιεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζπγθξνηνχληαη δηάθνξεο επηηξνπέο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ: 

    α. Έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ πξνο δηαπίζησζε 

χπαξμεο ηεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεσο ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ.  

  β. Πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά 

ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο.  

  γ. Σειηθφο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

ζηηο Μνλάδεο ππνδνρήο. 

  Ζ ζχλζεζε θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ απηψλ δηαθέξεη θαη 

είλαη αλάινγνο ηνπ είδνπο ηεο πξνκήζεηαο23.  

 Καηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

απνζηνιή δεηγκάησλ, ζε δηάθνξα ρεκεία θαη εξγαζηήξηα, ηφζν ηνπ πιηθνχ φζν θαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο απηνχ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ αληίζηνηρε παξηίδα. 

 Ζ έθδνζε Σερληθψλ Οδεγηψλ, Σερληθψλ Γειηίσλ θαη επηκέξνπο 

δηαηαγψλ, εμαζθαιίδεη ηελ νξζή ζπληήξεζε θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ θα κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο. ην παξαπάλσ ζπκβάιεη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη έλα 

πιήζνο ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. Με φια ηα παξαπάλσ δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ εθνδίσλ – πιηθψλ ηφζν θαηά 

                                            

23 Γηα ηηο επηηξνπέο πξνζσξηλήο – νξηζηηθήο παξαιαβήο ηξνθίκσλ, ζπκκεηέρεη έλαο 

αλψηεξνο αμησκαηθφο σο πξφεδξνο, έλαο αμησκαηηθφο ηνπ ψκαηνο Δθνδηαζκνχ θαη 

Μεηαθνξψλ (αξκφδηνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ) θαη έλαο αμησκαηθφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ 

σο κέιε. 
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ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο, αιιά θαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο 

θαζ‟ φιν ην φξην δσήο ηνπο. 

 

3.4.2.2 Πηζηνπνίεζε ππεξεζηώλ ηξαηνύ  

  Λφγσ ηεο εηδηθήο θαη θξίζηκεο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηνπ Δ, πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ Δ είλαη πηζηνπνηεκέλεο απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο κε ISO. πλήζσο απηέο νη ππεξεζίεο είλαη ρεκεία ζηξαηνχ, 

ηα νπνία είλαη νξγαληθά ηκήκαηα θάπνηαο Μνλάδαο. Ζ ζπλεζέζηεξε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

είλαη ε αλάιπζε δεηγκάησλ θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ θαη ηξνθίκσλ, πνπ ζρεηίδεηαη 

ηφζν κε ηελ παξαιαβή αιιά θαη ηνλ κεηέπεηηα πνηνηηθφ ηνπο έιεγρν. Ζ παξαπάλσ έιεγρνη 

είλαη πνιχ θξίζηκνη θπξίσο γηα ηα αεξνπνξηθά κέζα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ θαη ιφγσ ηεο εππάζεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθνδίσλ. Σα 

παξαθάησ είλαη δηαπηζηεπκέλα: 

 α. 884 ΠΑΒΔΣ (Πξνθερσξεκέλε Απνζήθε Βάζεσο Δθνδηαζκνχ 

Σξνθίκσλ), Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Γνθηκαζηψλ Αιεχξσλ, κε πξφηππν δηαπίζηεπζεο: 

ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025. 

 β.   791 ΣΔΦ, Λφρνο Αξηνπνηίαο, Γηκνηξία Δξγαζηεξηαθνχ Διέγρνπ 

Αιεχξσλ, Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Γνθηκαζηψλ Αιεχξσλ κε πξφηππν δηαπίζηεπζεο: 

ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025.  

 γ.   1ν Σάγκα Τπνζηεξίμεσο Αεξνδξνκίνπ, Δξγαζηήξην Γνθηκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αλάιπζεο Οξπθηειαίσλ κε πξφηππν δηαπίζηεπζεο: ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025.  

 δ.   2ν Σάγκα Τπνζηήξημεο Αεξνδξνκίνπ, Μηθηφο Λφρνο Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο, Σκήκα Αλάιπζεο Οξπθηειαίσλ κε πξφηππν δηαπίζηεπζεο: ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 

17025.  

 ε. 401 Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ, Δξγαζηεξηαθφο 

Σνκέαο, Κπηηαξνινγηθφ Δξγαζηήξην κε πξφηππν δηαπίζηεπζεο: ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1518924. 

 Δπηπιένλ ε Γηεχζπλζε Τπνδνκήο (ΓΤΠΟ), φιεο νη Γηεπζχλζεηο 

ηξαηησηηθψλ Έξγσλ (ΓΔΔ), ε Γηεχζπλζε Δθνδηαζκνχ (ΓΔ), ε Γηεχζπλζε Σερληθή (ΓΣ), 

ε Γηεχζπλζε Καπζίκσλ (ΓΚ) ηνπ Ναπζηάζκνπ αιακίλαο ηνπ ΓΔΝ θαη ε Σερληθή 

                                            

24 Πεγή: Ζttp://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showCatalogue.jsp?type=Laboratory&letter 
=all&page=1    
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Τπνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΑΤ) ηνπ ΓΔΑ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί κε ISO 9001:2000. 

 ηελ Ακπληηθή Βηνκεραλία (ΔΑΒ, ΔΛΒΟ, ΔΒΟ θιπ), εθαξκφδνληαη ηα 

δηεζλή ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO ζεηξάο 9000, θαζψο επίζεο θαη νη 

ζπκκαρηθέο δηαδηθαζίεο (ηα πξφηππα AQAP θαη STANAGs). 

3.4.2.3 Καηάηαμε  

Καηά ην παξειζφλ είρε παξαηεξεζεί ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο λα 

πξνζιακβάλεηαη κφληκν πξνζσπηθφ ην νπνίν νπζηαζηηθά ήηαλ αθαηάιιειν. Σα ζεκεία 

πνπ πζηεξνχζαλ ήηαλ θπξίσο απηφ ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη απηφ ηεο 

ςπρηθήο πγείαο. Κχξηα αηηία απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ε νπνία 

ήηαλ αλαμηφπηζηε, ρσξίο θαλφλεο θαη πνιιέο θνξέο επάισηε ζε εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα ππάξρνπλ ζηειέρε ηα νπνία κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αδπλαηνχζαλ θπξίσο γηα ιφγνπο πγείαο λα αθνινπζήζνπλ ην βεβαξεκέλν πξφγξακκα ησλ 

κνλάδσλ θαη λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζηνπο «ειαθξάο ππεξεζίαο». Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ππήξμαλ ζηειέρε ησλ νπνία ε ςπρηθή πγεία θάησ απφ ηελ επίδξαζε ζπλερψλ 

πηέζεσλ, επηδεηλψζεθε θαζηζηψληαο απηά αθαηάιιεια λα δηνηθήζνπλ. 

 Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά ζίγνπξα ζα είραλ απνθεπρζεί εάλ 

γηλφηαλ ελδειερήο επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζηάδην ηεο θαηάηαμεο. Απηφ έγηλε 

αληηιεπηφ απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο ρψξαο θαη ηηο νδήγεζε λα νξγαλψζνπλ ηε 

δηαδηθαζία θαηάηαμεο, ζέηνληαο απζηεξνχο θαλφλεο θαη ζηειερψλνληαο ηηο επηηξνπέο κε 

έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. Έηζη ε θαηάηαμε κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά απφ κηα 

ηππηθή δηαδηθαζία, ζε κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη αδηάβιεηε δηαδηθαζία. 

 πγθεθξηκέλα, αξθεηνχο κήλεο πξηλ ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμε (Δ, 

ΜΤ, ΔΠΟΠ) εθδίδεηαη ε ζρεηηθή εγθχθιηνο ζηε νπνία αλαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν ππνςήθηνο αιιά θαη ηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ (θαηαδξνκείο, λνζειεπηέο, ζπλνδνί ζθχισλ θ.α.) 

 ηε ζπλέρεηα ζε θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, φινη νη ππνςήθηνη πεξλνχλ 

απφ ηηο παξαθάησ επηηξνπέο γηα αμηνιφγεζε: 

 α.  Δπηηξνπή Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ.  

 β. Δπηηξνπή πλέληεπμεο Τπνςεθίσλ.  

 γ.  Δπηηξνπή Δπηινγήο Τπνςεθίσλ.  

 δ. Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθψλ Δμεηάζεσλ. 
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 ε. Δπηηξνπή Φπρνηερληθψλ Δμεηάζεσλ.  

 ζη. Δπηηξνπή Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ. 

 Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

 α.  Δπηηξνπή Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

  Ο ππνςήθηνο παξνπζηάδεηαη θαη θαηαζέηεη ηα δηθαηνινγεηηθά φπνπ 

θαη γίλεηαη ν έιεγρνο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα απηψλ. 

 β. Δπηηξνπή πλέληεπμεο Τπνςεθίσλ. 

  Ζ Δπηηξνπή πλέληεπμεο απαξηίδεηαη απφ ζηειέρε ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ιφγσ ησλ γλψζεψλ ηνπο ή ηεο εκπεηξίαο ηνπο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ ελάζθεζε ησλ κειινληηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

 γ. Δπηηξνπή Δπηινγήο Τπνςεθίσλ. 

  Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Τπνςεθίσλ θαηαξηίδεη πίλαθεο βαζκνινγίαο 

θαηά εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα πνπ έρεη θαζνξηζζεί κε ηελ εγθχθιην. 

 δ.  Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθψλ Δμεηάζεσλ. 

  ε απηήλ ν ππνςήθηνο εμεηάδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

ζηξαηησηηθνχο ηαηξνχο (νξζνπεδηθνί, νθζαικίαηξνη, ςπρίαηξνη, γπλαηθνιφγνη, λεπξνιφγνη, 

παζνιφγνη, σηνξηλνιαξπγγνιφγνη) γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ν 

ππνςήθηνο κε ην ζχλνιν ησλ εμεηάζεσλ αιιά θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηηθψλ 

δνθηκαζηψλ αμηνινγείηε απφ ηελ Δπηηξνπή Απαιιαγψλ γηα ηελ ηειηθή γλσκάηεπζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο θαη ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 ε.  Δπηηξνπή Φπρνηερληθψλ Δμεηάζεσλ. 

  Ζ ςπρνηερληθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ λα εληαρζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο θαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζ‟ απηφλ. 

 ζη.  Δπηηξνπή Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ. 

 Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ ζε αζιεηηθέο δνθηκαζίεο απφ ηελ 

αξκφδηα  επηηξνπή αζιεηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα λα εμεηαζζεί ε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

θπζηθή αληνρή ηνπο. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ ππνςεθίνπ βάζεη ησλ ζσκαηηθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ πξνζφλησλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ίδην απηφκαηα κε ηελ έιεπζε ηνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Απαιιαγψλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ηνπ ζα αλαθνηλσζεί κεηά απφ 

έλα κήλα πεξίπνπ κεηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ. 
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Ζ παξαπάλσ αλαβαζκηζκέλε δηαδηθαζία εμαζθάιηζε ζηηο Έλνπιεο 

Γπλάκεηο ζηειέρε ηθαλά λα αληαπεμέιζνπλ ηφζν ζσκαηηθά αιιά θαη ςπρηθά ζηηο φπνηεο 

πηέζεηο ππνζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κεηψλνληαο δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηειερψλ «Διαθξάο Τπεξεζίαο». Δπηπιένλ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο εμσηεξηθέο 

παξεκβάζεηο, θαζψο ε πξφζιεςε ή κε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ δελ εμαξηάηαη απφ κία κφλν 

επηηξνπή αιιά απφ πνιιέο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 : ΥΔΓΙΑΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΟΠ ΣΙ ΔΓ 

4.1. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ    

 Οη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, εμεηαδφκελεο κέζα ζην ζχγρξνλν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, απνηεινχλ πνιχπινθα επηρεηξεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ δεηνχλ 

θαηάιιειεο ιχζεηο θαη απαηηνχλ αλάινγε θαη πξνζεθηηθή ζρεδίαζε. Bειηηψλνληαο 

ζπλερψο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ βνήζεηα 

ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηαρχηεξε επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηειηθήο θαηάζηαζεο. 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα ζηξαηεγηθή πειαηνθεληξηθήο, θαη 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο εμππεξέηεζεο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θάζε νξγαληζκφο πξέπεη: 

 Να αλαγλσξίζεη ηνπο άκεζνπο πειάηεο ηνπ. 

 Να επηθνηλσλήζεη κε ηνπο πειάηεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. 

 Να κεηξήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θαιχςεη απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

 Να θαζνξίζεη ηελ δηθή ηνπ ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ. 

 Να εθηηκήζεη αλ απαηηνχληαη αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 

 Να πξνζδηνξίζεη πψο κπνξεί λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αιιαγψλ. 

Ζ πνηφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ απιά πξνθχπηεη αιιά, αληίζεηα, είλαη 

ζπλέπεηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Γηα λα είλαη νιηθή, ε πνηφηεηα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

ΔΓ. Δλψ δελ ππάξρνπλ απφιπηα κνληέια εθαξκνγήο γηα ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, 

σζηφζν ε εκπεηξία δείρλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα ηα νπνία είλαη θξίζηκα γηα ηε 

κεηάβαζε, φπσο: 

Βήκα 1ν  : Γέζκεσζε ηες Γηοίθεζες 

Σν πξψην απηφ βήκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο: ηελ 

αξρηθή δηεξεχλεζε ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζε ζρέζε κε ηηο ΔΓ, ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο 

θηινζνθίαο θαη αλαγλψξηζε ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο ζε έλα δηεζλέο 

πεξηβάιινλ κε έληνλν αληαγσληζκφ. 

Βήκα 2ν  : Δθπαίδεσζε ηες Γηοίθεζες 
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Σν βήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλψηαησλ θαη αλψηεξσλ 

ζηειερψλ πξνθεηκέλνπ λα κπεζνχλ ζηε θηινζνθία, ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη ζηηο κεζφδνπο 

ηεο ΓΟΠ ψζηε λα γίλνπλ άξηηνη γλψζηεο ησλ εξγαιείσλ ηεο ΓΟΠ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα ελζηεξληζηεί ε δηνίθεζε ηηο αξρέο θαη ηα ζεκεία κηαο θνπιηνχξαο ηελ νπνία ζα πξέπεη 

λα «πεξάζεη» κεηά ζηα ρακειφβαζκα ζηειέρε θαη θιεξσηνχο ζηξαηηψηεο.  

Βήκα 3ν : Γεκηοσργία ζσληοληζηηθής επηηροπής ΓΟΠ 

Ο ξφινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο είλαη θξίζηκνο γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ ΔΓ. Απνηειείηαη απφ αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη αθφκα θαη ν Γηνηθεηήο ελφο Μείδνλνο ρεκαηηζκνχ. Τπάξρεη ην 

ελδερφκελν, λα πθίζηαηαη θαη έλαο Δηδηθφο πληνληζηήο, ν νπνίνο δξα σο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο (ζπλήζσο χκβνπινο -Μέληνξαο) θαη είλαη εηδηθφο ζηα ζέκαηα ΓΟΠ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Ζ πξψηε έρεη λα 

θάλεη θπξίσο κε ηελ δηαηχπσζε ηεο λέαο πνιηηηθήο ησλ ΔΓ ζε πεξηβάιινλ ΓΟΠ θαη ε 

δεχηεξε κε ηελ δεκηνπξγία ζρεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ. 

Βήκα 4ν : Δθαρκογή ζτεδίοσ 

Σν βήκα απηφ ζα δείμεη θαηά πφζν ε δηνίθεζε ζα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη φζα έρεη νξακαηηζηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Δδψ απαξαίηεηα 

ζηνηρεία είλαη: ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο, 

ε εμαγσγή ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ζηηο ΔΓ κε εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ, πξφθεηηαη γηα κηα 

νκαδηθή πξνζπάζεηα ζηελ νπνία φιν ην πξνζσπηθφ ησλ ΔΓ παίξλεη κέξνο κε ζηφρν ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ΔΓ ηεο ρψξαο καο.  

Απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηηο ΔΓ, ην πξνζσπηθφ-νη αλζξψπηλνη 

πφξνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν δπλεηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε νινθιεξσκέλε θαη ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί ε εγεζία ησλ ΔΓ λα εμαζθαιίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο απηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ ηελ δνπιεηά, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη έλα ηζρπξφ κέζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηεο 

εξγαζίαο, ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο δέζκεπζεο, ηεο επηηπρίαο, ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη 

ηεο πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο (επηρεηξεζηαθήο ή παξαγσγηθήο), 

ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ αχμεζε ηνπ εζηθνχ, ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, πνπ 
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απνθνκίδεη ην πξνζσπηθφ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζηελ κείσζε ησλ 

παξαπφλσλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη δχν δηαζηάζεηο:  

 Όιν ην πξνζσπηθφ ζέιεη λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ ζσζηά θαη ζα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη εάλ ηνπ δνζνχλ ηα κέζα, ε εθπαίδεπζε θαη ε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί κία εξγαζία, ηελ θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα 

απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ηδεψλ γηα βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

H ζηξαηεγηθή ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο δελ ζα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ζε 

έλαλ νξγαληζκφ φπσο ηηο ΔΓ παξά κφλν κε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπιινγηθή εξγαζία θαη λα απνζαξξχλεηαη ε αλεπαξθήο επηθνηλσλία θαη ν 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ηκεκάησλ ή δηεπζχλζεσλ.  

4.2. Δθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηηο ΔΓ κε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνύ 

Απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηηο ΔΓ, ην πξνζσπηθφ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν δπλεηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε νινθιεξσκέλε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί ε εγεζία ησλ ΔΓ 

λα εμαζθαιίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο απηψλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ δνπιεηά, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα ηζρπξφ κέζν ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, εξγαζίαο, εκπηζηνζχλεο, δέζκεπζεο, 

επηηπρίαο, ζπλερνχο βειηίσζεο θαη πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

(επηρεηξεζηαθήο ή παξαγσγηθήο), ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ αχμεζε ηνπ εζηθνχ, ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, πνπ απνθνκίδεη ην πξνζσπηθφ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ζηελ κείσζε ησλ παξαπφλσλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη δχν δηαζηάζεηο: 

α. Όιν ην πξνζσπηθφ ζέιεη λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ ζσζηά θαη ζα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη εάλ ηνπ δνζνχλ ηα κέζα, ε εθπαίδεπζε θαη ε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη. 

β. Σν πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί κία εξγαζία, ηελ θαηαιαβαίλεη θαιχηεξα απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ηδεψλ γηα βειηίσζε ηε 

πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. 

Γηα λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φκσο ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ 

πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, πξέπεη ε εγεζία ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα 
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πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, αλαπηχζζνληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νκάδσλ. Ο ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη λα ελεξγεί κε 

ηέηνην ηξφπν, πνπ λα βνεζά θαη λα παξνηξχλεη ηα κέιε ησλ νκάδσλ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. Αληί λα εμαζθνχλ εληαηηθφ έιεγρν θαη θαζνδήγεζε, νη εγέηεο δίλνπλ 

ηνλ ζθνπφ, νδεγνχλ ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη παξέρνπλ 

ειεπζεξία, ζην πξνζσπηθφ γηα εθηέιεζε ελεξγεηψλ, πνπ νδεγνχλ ζε βειηίσζε. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ, πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη: 

α. Δλεξγεηηθή αθξφαζε ησλ κελπκάησλ, πνπ δέρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ. 

β. Δθαξκνγή αλνηρηήο επηθνηλσλίαο, κε ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

πξνσζεί εξσηήζεηο θαη λα θάλεη πξνηάζεηο. 

γ. Δλζάξξπλζε αλαηξνθνδφηεζεο, κέζσ πξνζσπηθψλ θαη νκαδηθψλ επαθψλ 

θαη ζπγθεληξψζεσλ, θαζψο θαη πεξηνδηθέο αλαθνξέο πεπξαγκέλσλ. 

Ο φξνο «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ», ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αληηθαηαζηαζεί 

κε ηνλ επξχηεξν θαη πην επηζηεκνληθφ «Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ν νπνίνο δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ππνθίλεζε-παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη 

παξάκεηξνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη : 

α. Ζ παηδεία ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Δίλαη ε πξνδηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζθέπηεηαη θαη λα ελεξγεί κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. πλδέεηαη κε θάζε πιεπξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΓ Γηα παξάδεηγκα 

κε ηηο θπξίαξρεο ηδέεο : ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ είλαη απνδεθηφο 

φηαλ θαζνξίδεηαη ην επηζπκεηφ θαη ην αλεπηζχκεην, θαζψο θαη κε ην είδνο ηεο νξγάλσζεο 

πνπ πηνζεηείηαη. Ζ παηδεία δελ είλαη έκθπηε, αιιά αλαπηχζζεηαη, δελ είλαη ελζηηθηψδεο, 

πξέπεη λα δηδαρηεί ή εκπεδσζεί, ζπλήζσο θαηά ην πξψην δηάζηεκα παξνπζίαο ηνπ αηφκνπ 

ζηηο ηάμεηο ησλ ΔΓ, γηα απηφ θαη θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο, ζην κέιινλ, έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο. 

β. Ζ θνπιηνχξα 

 Αο ππνηεζεί φηη πξνζιακβάλνληαη άηνκα ζηηο ΔΓ πνπ πιεξνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ εηέζεζαλ (επθξαδή, επθπή, πνπ αλαπηχζζνπλ 

πξσηνβνπιία θιπ). Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηα θαηά 

ηελ πξφζιεςή ηνπ, βαζκηαία ζα ζπξξηθλσζνχλ αλ δελ ππνζηεξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο - ηελ θνπιηνχξα ησλ ΔΓ. Αλ π.ρ κέζα απφ ηηο πθηζηάκελεο 



-61- 

 

δηαδηθαζίεο αληακείβεηαη έζησ θαη έκκεζα ε ζπκθσλία θαη φρη ε δηαθσλία, ηφηε ε 

πξσηνβνπιία, ε εθεπξεηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία, βαζκηαία απνξξίπηεηαη. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα θηλεζεί ζσζηά ή είλαη πξφζπκν λα ζπκκνξθσζεί 

γηα ράξε ησλ πξννπηηθψλ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ 

επηηπρία ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ αλήθεη ζε κία νκάδα ή ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ. 

 Μία άιιε βαζηθή παξάκεηξνο, ν αληαγσληζκφο, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα 

πιένλ δηαδεδνκέλα εξγαιεία ηνπ παξαδνζηαθνχ management, ηειηθά δπζρεξαίλεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ. Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο αληαγσλίδεηαη κε ηα ππφινηπα κέιε 

αληί λα ζπλεξγάδεηαη, πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ σθέιεη θαη λα 

δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Καζ‟ φκνην ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο. 

Απηή ε θηινζνθία ππνλνκεχεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ θαη πςψλεη θξαγκνχο αλάκεζά ηνπο. 

 Ηδηαίηεξα, πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο εξγαζίαο, απνζηνιήο. Όηαλ δηνηθνχληαη ζσζηά, νη νκάδεο 

εξγαζίαο βειηηψλνπλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, απφ ηελ άπνςε, ηφζν ηεο 

κείσζεο ησλ απνθιίζεσλ, φζν θαη ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, ζε ζρέζε κε ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα. 

γ. Δθπαίδεπζε 

 Οη ζχγρξνλεο ΔΓ ζέηνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο αθνχ έηζη βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε
25

 είλαη ην βαζηθφηεξν φπιν γηα ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο απφ θάζε ζηέιερνο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. 

Οη ηνκείο ησλ θιάδσλ ησλ ΔΓ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα 

επαλαμηνινγήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη λα εθαξκφζνπλ έλα λέν πιάλν εθπαίδεπζεο, πνπ 

                                            

25 Τπάξρνπλ ηξεηο μερσξηζηέο θάζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ : 

(α) Φάζε Γλψζεο : Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαηαλφεζε ησλ λέσλ 

ελλνηψλ θαη αξρψλ. 

(β) Φάζε Δπίγλσζεο : Πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ησλ λέσλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

(γ)   Φάζε Σππνπνίεζεο : Πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή κίαο θνηλήο πξνζέγγηζεο, κίαο 

θνηλήο "γιψζζαο", ζηε πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηελ απφδνζε. 
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λα πεξηιακβάλεη ηελ λέα θηινζνθία ηεο ΓΟΠ, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο, πνπ απηή 

ρξεζηκνπνηεί 
26

. 

Όζνη δηνηθνχλ αλζξψπνπο πξέπεη εμ‟ νξηζκνχ λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ. 

Έλαο απνθαζηζηηθφο δηνηθεηήο/ επηηειήο/ ζηέιερνο νθείιεη λα αληηιακβάλεηαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα κελ παξαζχξεηαη απφ 

πξνθαηαιήςεηο θαη εληππψζεηο. Πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο καθξνρξφληεο θαη δαηδαιψδεηο 

αλαιχζεηο θαη ηερληθέο νη νπνίεο αδξαλνπνηνχλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ. Μία ζσζηή 

απφθαζε ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή ή ην ζπλαίζζεκα ή θαη ζηα δχν. Ζ εκπεηξία θαη ε 

πξαθηηθή επηβάινπλ ηελ πξνζθφιιεζε ζηε ινγηθή. Παξφια απηά φκσο ε δηαίζζεζε, ε 

θαληαζία, ε δηνξαηηθφηεηα, ην ζπλαίζζεκα, ην αίζζεκα, έρνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

επηζηεκνληθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηεο επθπνχο ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη κία δπλακηθή παξάκεηξνο δηακφξθσζεο ηεο παηδείαο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ ΔΓ θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία. 

 

                                            

26 Σν ΤΠΔΘΑ δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα 

ζηειέρε κε ζέκα «Σν θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο σο εξγαιείν Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο» ζχκθσλα κε ην έγγξαθν Φ.300/16/84540/.607/2 Ννε 

2011/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΑΓΠ/ΣΜ.Π&Α. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 : ΤΝΟΦΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

5.1 ύλνςε - Γεληθά πκπεξάζκαηα 

Απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πνηνηηθή εμαζθάιηζε ζηηο 

ΔΓ απαηηεί ηε ζέζπηζε ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, αληίζηνηρσλ κε απηά 

ηεο ζεηξάο ISO 9000, πξνζαξκνζκέλα βέβαηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

Σα πξφηππα ζα ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ ΔΓ φζν θαη ζηε "δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ πειάηε" πνπ γηα ηηο ΔΓ είλαη ν Διιεληθφο ιαφο (εμσηεξηθφο πειάηεο) θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζηειέρε, θιεξσηνί θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ) πνπ ππεξεηεί θαη 

εξγάδεηαη ζε απηέο (εζσηεξηθνί πειάηεο). 

Όκσο δελ είλαη κφλν νη ΔΓ πνπ πιήηηνληαη απφ ηε κείσζε ησλ ακπληηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ καο. Ζ εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία έρεη δερηεί ηεξάζηην πιήγκα. Δθ 

ησλ πξαγκάησλ, ν βαζηθφο ππιψλαο ηεο ακπληηθήο καο βηνκεραλίαο δελ δχλαηαη λα 

πξνρσξεί κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ παξειζφληνο. Γελ ππάξρνπλ νη πφξνη θαη ην γεληθφηεξν 

θιίκα, ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ 

ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ κε κεζφδνπο ηνπ παξειζφληνο
27.

 

Ζ πηνζέηεζε πξνηχπσλ πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο ζηηο ΔΓ ηεο ρψξαο καο 

επηβάιιεηαη, ηφζν ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

(ΝΑΣΟ, ΔΔ), φζν θαη απφ ηα δηεζλψο εθαξκνδφκελα ζε ηνκείο, φπσο: επηρεηξήζεηο, 

δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη εθπαίδεπζε. 

 Οη ΔΓ επηβάιιεηαη λα πηνζεηήζνπλ έλα εγρεηξίδην πνηφηεηαο ην νπνίν ζα 

απνηειέζεη ηελ "θαξδηά" ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. 

Οη ΔΓ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ κία πνηνηηθή 

ιεηηνπξγία κε αλάινγε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο θαη απνδνηηθφηεηα ηνπο, 

νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ ΓΟΠ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΔΓ.  

                                            

27 Ζκεξίδα ΓΔΔΘΑ «Δπαχμεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΔΓ - πλεξγαζία ΔΓ θαη 

Βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Σππνπνίεζεο»" 
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5.2 Πξνηάζεηο 

Με θχξην γλψκνλα ηελ απαίηεζε γηα ηελ ειάρηζηε δπλαηή δέζκεπζε 

πηζηψζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή εμαζθάιηζε ζηηο ΔΓ κε 

πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ, πξνηείλεηαη: 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο, ζε πξψηε 

θάζε, ζε ηνκείο ηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη ζηελ Δθπαίδεπζε. Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ΓΟΠ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνηείλεηαη 

ζηαδηαθά, ε επέθηαζε πηνζέηεζήο ηνπο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (έξγα) ησλ ηξηψλ 

Κιάδσλ ησλ ΔΓ. 

 Ζ έθδνζε ελφο εληαίνπ Γηαθιαδηθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο, ζε αληηθαηάζηαζε φζσλ πηζαλφλ ππάξρνπλ ζηνπο ηξεηο Κιάδνπο ησλ 

ΔΓ, ν νπνίνο ζα παξέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζε θάζε νξγαλσηηθφ επίπεδν λα δηακνξθψζεη ην εμεηδηθεπκέλν πιαίζην 

δηαδηθαζηψλ, πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Απηφ ζα επηηπγράλεηαη κε ηξφπν δπλακηθφ, 

πνπ ζα θαζηζηά δπλαηή ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα 

κεηξήζηκα κεγέζε θαη ηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 Ζ έθδνζε ελφο εγρεηξίδηνπ θξηηεξίσλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ΔΓ φπσο ζηηο ΔΓ ησλ ΖΠΑ. 

 Ζ εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΓ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πνηφηεηαο, φπσο ην πξφηππν ISO 9001:2008. ε πξψην ζηάδην, 

απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ αιιά θαιφ ζα  είλαη λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο βαζηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ 

ζρνιείσλ. 

 Ζ παξφηξπλζε, δηεπθφιπλζε θαη  έκπξαθηε ελίζρπζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΔΓ κε ζηφρν ηελ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζην δχζθνιν αιιά 

απαξαίηεην εγρείξεκα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ΓΟΠ. 

Σν θιεηδί γηα ην κέιινλ, ηελ ηζρχ, ηελ αμηνπηζηία, ηελ βειηησκέλε πνηνηηθή 

ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ επηρεηξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΓ, είλαη λα ελζηεξληζηεί 

ην πξνζσπηθφ ηνπο νιφςπρα ηε ΓΟΠ θαη λα αλαδηαξζξψζνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο κε 

γλψκνλα ηελ ζπλερή βειηίσζε.  Σν έηνο 2013 έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 
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Δζληθήο Άκπλαο σο έηνο "Σππνπνίεζεο ησλ Δ.Γ"28 κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο σο «πνιιαπιαζηαζηή ηζρχνο» ζηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ζηελ επαχμεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΔΓ. Ζ εγεζία ησλ ΔΓ πξέπεη λα ελζηεξληζηεί θαη λα επηκείλεη 

ζηελ πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ηεο ηππνπνίεζεο θαζψο ε πηνζέηεζε απφ ηηο ΔΓ ελφο 

ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζα ηηο νδεγήζεη ζε αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηεξγαζηψλ, θαη ζε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ψζηε ε πνηνηηθή εμαζθάιηζε 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο λα είλαη δεδνκέλε θαη λα επηηεινχλ ηελ απνζηνιή ηνπο πην 

απνδνηηθά κε ην ιηγφηεξν θφζηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

28 http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809 

 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3809
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