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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είλαη ν κεγαιχηεξνο βηνκεραληθφο θιάδνο ζηνλ 

θφζκν. Σα απηνθίλεηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζε κηα ρψξα ζπλαξκνινγνχληαη ζε κία άιιε 

κε ηα κέξε ηνπο λα θαηαζθεπάδνληαη ζε κία ηξίηε ή ηέηαξηε ρψξα. Η κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ην πςειφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπο γηα 

ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο εκπιέθνληαλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ θιάδνπ ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή ελφο πξνηχπνπ 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

Η International Automotive Task Force (IATF) δεκνζίεπζε ην 2016 ηε λέα έθδνζε ηνπ 

πξνηχπνπ IATF 16949:2016 γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ θιάδνπ ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Σν IATF 16949:2016 είλαη έλα πξφηππν ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζην πξφηππν ISO 9001 αιιά θαζνξίδεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο. Σν IATF 

16949:2016 εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε, ηελ πξφβιεςε ησλ αζηνρηψλ, ηε κείσζε 

ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ηεο ζπαηάιεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν IATF 16949:2016 

δελ απνηειεί έλα απηφλνκν πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, θαζψο εθαξκφδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πξφηππν ISO 9001:2015.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 ζηελ βηνκεραλία. ηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο εμεηάδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην IATF 

16949:2016. 
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ABSTRACT 

 

The automotive industry is the biggest industry in the world. Cars designed in one 

country are assembled in another with their parts being manufactured in a third or a 

fourth country. The wide variation in customer requirements and high management 

costs for companies involved in the supply chain of the automotive industry has created 

the need to introduce a quality management standard exclusively for this industry. 

The International Automobile Group (IATF) published in 2016 the standard IATF 

16949: 2016 for the supply chain of the automotive industry. IATF 16949: 2016 is a 

standard based on ISO 9001 but specifies supplemental requirements. IATF 16949: 

2016 focuses on continuous improvement, reduction of variation and waste within the 

automobile supply chain. IATF 16949: 2016 is not a stand-alone management quality 

standard, as it is applied in conjunction with ISO 9001: 2015. 

The purpose of this diploma thesis is to study the requirements and their implementation 

in the industrial sector. In the framework of the thesis, the general framework of quality 

management and the basic concepts supporting quality management are examined in 

relation to IATF 16949: 2016. 
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1. Δηζαγσγή 

Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είλαη ν κεγαιχηεξνο βηνκεραληθφο θιάδνο ζηνλ 

θφζκν θαη ππάξρνπλ ιίγεο βηνκεραλίεο πεξηζζφηεξν πνιπεζληθέο απφ ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Σα απηνθίλεηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζε κηα ρψξα 

ζπλαξκνινγνχληαη ζε κία άιιε κε ηα κέξε ηνπο λα θαηαζθεπάδνληαη ζε κία ηξίηε ή 

ηέηαξηε ρψξα. Οξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πξέπεη ζπλερψο λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηε 

ζπαηάιε (Hoyle, 2005).  

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) αλέπηπμε ηελ νηθνγέλεηα πξνηχπσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (QMS) ISO 9000 πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 25 

ρξφληα, έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ κηα πξνζέγγηζε 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαζψο ππήξρε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ. Η αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή ελφο πξνηχπνπ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ήηαλ πιένλ επηηαθηηθή θαη 

θαιχθζεθε κε ηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ISO / TS 16949. 

Η πξψηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ISO / TS 16949 θπθινθφξεζε ην 1999 κε ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο παγθνζκίσο 

ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηνπ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. ηηο 3 Οθησβξίνπ 

ηνπ 2016 δεκνζηεχζεθε ην IATF 16949: 2016 ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην ηζρχνλ 

πξφηππν ISO / TS 16949 θαη ην νπνίν εηζήγαγε λέεο απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δελ είλαη ρψξα παξαγσγήο νρεκάησλ, ππάξρνπλ πνιιέο 

εηαηξείεο πνπ είηε παξάγνπλ εμαξηήκαηα γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία είηε επηζπκνχλ, 

πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ πξνκεζεπηή ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ε πηζηνπνίεζε κε ην IATF 

16949:2016 απνηειεί ππνρξεσηηθή πξνυπφζεζε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απφδεημε 

ηθαλφηεηαο πξνκήζεηαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.   

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 ζηελ βηνκεραλία. ηα πιαίζηα ηεο 
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εξγαζίαο εμεηάδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη νη 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην IATF 

16949:2016.  Αθνινπζψληαο ηε δνκή ηνπ πξνηχπνπ εξκελεχνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

θαη θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη θαη ηα εξγαιεία εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο. 

Δπεηδή ην IATF 16949:2016 δελ απνηειεί έλα απηφλνκν πξφηππν δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, θαζψο εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφηππν ISO 9001:2015, 

αλαδεηθλχνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζήο 

ηνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ  IATF 16949:2016.  
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2. Σν πιαίζην ηεο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

2.1 Οξηζκόο ηεο πνηόηεηαο 

Οη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα κε μερσξηζηφ ηξφπν ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ξφισλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο, 

εκπνξίαο, θαηαλάισζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. 

Η πνηφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Σζηφηξαο, 2016), φπσο: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ή θαη 

μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ δεδνκέλεο 

πξνδηαγξαθέο. 

 Σν λα θάλεηο θάηη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά θαη γηα θάζε θνξά. 

Η θαιή πνηφηεηα πνπ εθιακβάλεη έλαο θαηαλαισηήο γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα κηα επηρείξεζε πνπ 

πξνζπαζεί λα μερσξίζεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Standardization Organization - 

ISO) έρεη δψζεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα: ―πνηόηεηα είλαη ην ζύλνιν ηωλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη γλωξηζκάηωλ ελόο πξνϊόληνο ή κίαο ππεξεζίαο, ηα νπνία 

δειώλνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί θαζνξηζκέλε αλάγθε‖.  

χκθσλα κε ηελ American Society for Quality σο πνηφηεηα νξίδεηαη: "ε ζπκκόξθωζε 

ηνπ πξνϊόληνο (ή ηεο ππεξεζίαο) κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζρεδηάζηεθε, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ επηζπκηώλ ηνπ πειάηε".  

χκθσλα κε ηνλ Deming, ε πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί ηελ αληίιεςε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ φηαλ ζπγθξίλεη ηελ 

παξερφκελε απφδνζε κε απηή πνπ πξνζδνθνχζε (Deming, 1986). Ο  

Καηά κε ηνλ Juran ε πνηφηεηα εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα πξντφλ 

αληαπνθξίλεηαη κε αμηνπηζηία ζηηο πξνδηαγξαθέο (Juran, 1989) ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

Crosby πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ 

πειάηε (Crosby, 1979).  

Γείθηεο πνηφηεηαο βέβαηα ελφο πξντφληνο είλαη νη ίδηνη νη πειάηεο, νη απνδέθηεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο κηαο ελέξγεηαο. Απηνί πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ: 
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- Οη εζσηεξηθνί πειάηεο 

- Οη εμσηεξηθνί πειάηεο 

Δζσηεξηθνί πειάηεο είλαη ηα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (ηψκθνο, 

2004). 

Δμσηεξηθνί πειάηεο είλαη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο αγνξάο ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία (ηψκθνο, 2004).  

Σφζν νη εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ 

ίδην ζεβαζκφ θαη ζνβαξφηεηα. 

 

2.2 Δλδηαθεξόκελα κέξε 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ (άκεζν θαη έκκεζν), ην νπνίν 

αιιειεπηδξά κε ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ελδηαθέξνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Οη 

άκεζα ελδηαθεξφκελνη ζε κία επηρείξεζε είλαη νη κέηνρνη, νη εξγαδφκελνη, νη πηζησηέο. 

Έκκεζα ελδηαθεξφκελνη είλαη ην θξάηνο, νη ηνπηθέο θαη νη νκάδεο πίεζεο π.ρ. 

αθηηβηζηέο. Η αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα ιάβεη 

ππφςε ηεο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα) θαη λα εκπιαθεί 

ζε κία νπζηψδε δηαδηθαζία δηαιφγνπ πξηλ θαζνξίζεη ην πξφγξακκα (Wheelen, 2012). 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε ινηπφλ, αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζρεδφλ αηέιεησηε νκάδα 

αλζξψπσλ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε. Απηά απνηεινχλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο γηα απηήλ  (Wheelen, 2012). 

 

2.3 Πξόηππα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο 

2.3.1 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
 
(ISO) 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
 
(ISO) είλαη κηα δηεζλήο νξγάλσζε δεκηνπξγίαο 

θαη έθδνζεο πξνηχπσλ πνπ απνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ 

ηππνπνίεζεο. Ιδξχζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1947 θαη παξάγεη ηα παγθφζκηα 

βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά πξφηππα ISO.  

Δλψ ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην σο κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε, ε ηθαλφηεηα ηνπ λα ζέηεη πξφηππα ηα νπνία αξγφηεξα νη θπβεξλήζεηο 
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απνθαζίδνπλ πσο πξέπεη λα ηεξνχληαη δηα λφκσλ ή ζπλζεθψλ, ηνλ θαζηζηά πην ηζρπξφ 

απφ άιιεο κε θπβεξλεηηθέο (ISO). 

θνπφο ηνπ είλαη λα αλαπηχζζεη δηεζλή πξφηππα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 

κέζσ δηαδηθαζηψλ ζπλαηλεηηθήο δηαβνχιεπζεο . Σν ISO δεκνζηεχεη πξφηππα ηα νπνία 

«θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα ιεηηνπξγνχλ» θαη πξνζθέξνπλ πξνδηαγξαθέο γηα πξντφληα, 

ππεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ πνηφηεηαο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο. Σα πξφηππα δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπκβάινπλ ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ 

αξρψλ βειηίσζεο. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηελ παξνρή 

ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο πειάηεο, φηη ηα πξντφληα πνπ παξαιακβάλνπλ 

πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο (Evans & Lindsay, 2005). 

2.3.2 ISO 9001:2015 

Σν ISO 9001 είλαη ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ Πνηφηεηα θαη θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε (SAI, 2015). Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015 δεκνζηεχζεθε ε λέα θαη επί ηνπ 

παξφληνο ηζρχνπζα έθδνζε ISO 9001:2015.  

Σν ISO 9001 κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη λα 

βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ, δηαρεηξηζζνχλ, ειεγρζνχλ 

θαη βειηησζνχλ φιεο νη επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (TUV Hellas). Η δνκή ηνπ πξνηχπνπ βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν 

ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ Deming, ην PDCA. 

 

2.3.3 Σα νθέιε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο  

Σα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ρσξίδνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο: ηα εμσηεξηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
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επηρείξεζεο (πειάηεο, πξνκεζεπηέο) θαη ηα εζσηεξηθά πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

επηρείξεζε θαη ηε ιεηηνπξγίαο ηεο (Σζηφηξαο, 2016): 

Δμσηεξηθά πιενλεθηήκαηα: 

 Κνηλφ κέηξν ζχγθξηζεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν. 

 Μείσζε θφζηνπο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο κέζσ ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ 

απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ. 

 Γηαβαηήξην γηα δηεζλέο εκπφξην θαζψο πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηεζλήο πξνδηαγξαθέο. 

 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κε πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

 Βειηίσζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο – πνηφηεηαο. 

 

Δζσηεξηθά πιενλεθηήκαηα: 

 Απνζαθήληζε αξκνδηνηήησλ εξγαδνκέλσλ – ηκεκάησλ. 

 Γεκηνπξγία αξρείσλ πνηφηεηαο ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ 

θαη βνεζνχλ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. 

 Μείσζε κεηαβιεηφηεηαο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη εμάιεηςε ελεξγεηψλ νη 

νπνίεο δελ πξνζζέηνπλ αμία. 

 Μείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο. 

 Πξψην βήκα πξνο ηελ νιηθή πνηφηεηα. 

 

2.4  Οη αξρέο ηεο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

Η εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο πνηφηεηαο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πξφηππα ISO 9000:2015 & ISO 

9004:2009 θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε µε 

ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηησκέλεο επίδνζεο. 

Γηα λα δηνηθείηαη µε επηηπρία έλαο νξγαληζκφο, είλαη αλαγθαίν λα δηεπζχλεηαη θαη λα 

ειέγρεηαη θαηά έλα ζπζηεµαηηθφ θαη δηαθαλή ηξφπν. Η επηηπρία κπνξεί λα πξνέιζεη 

απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ην νπνίν είλαη 
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ζρεδηαζκέλν ψζηε λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ επίδνζε ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (ISO 9000:2015). 

χκθσλα κε ην ISO 9000:2015 νη αξρέο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηε βάζε ηεο ζεηξάο ησλ πξνηχπσλ ISO 9000 είλαη: 

α) Δζηίαζε ζηνλ πειάηε (Customer focus): Οη νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ηνπο, λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. 

β) Ηγεζία (Leadership): Οη εγέηεο θαζνξίδνπλ ηελ ελφηεηα ησλ ζθνπψλ θαη ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ην πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ελεξγά γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

γ) Δλεξγόο ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ (Engagement of People): Σν πξνζσπηθφ, ζε 

φια ηα επίπεδα,, απνηειεί ηελ νπζία ελφο νξγαληζκνχ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ 

θαζηζηά δπλαηή ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. 

δ) Γηεξγαζηαθή πξνζέγγηζε: Έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη πην απνδνηηθά 

φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη  νη ζπλαθείο πφξνη δηαρεηξίδνληαη σο µηα δηεξγαζία. 

ε) Βειηίσζε (Improvement): Η ζπλερήο βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα κφληκν ζηφρν ηνπ νξγαληζκνχ. 

ζη) Λήςε απνθάζεσλ βάζεη ηεθκεξίσλ (Evidence-Based Decision Making): Οη 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

δ) Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ελδηαθεξόκελα κέξε (Relationship Management): Έλαο 

νξγαληζκφο θαη νη πξνκεζεπηέο ηνπ αιιειεμαξηψληαη, θαη µία ακνηβαίσο επσθειήο 

ζρέζε απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ακθνηέξσλ λα δεκηνπξγνχλ αμία. 

 

2.5 Γηεξγαζηαθή πξνζέγγηζε (Process Approach) 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πξνσζνχλ ηελ πηνζέηεζε κηαο δηεξγαζηαθήο 

πξνζέγγηζεο φηαλ γίλεηαη ε αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
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Γηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο, πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί 

πνιπάξηζκεο δξαζηεξηφηεηεο. Οπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

πφξνπο γηα λα κεηαηξέςεη εηζξνέο ζε εθξνέο, κπνξεί λα ζεσξεζεί κία δηεξγαζία. πρλά 

ε έμνδνο κίαο δηεξγαζίαο απνηειεί ηελ είζνδν κηάο άιιεο. Η εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηεξγαζηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, καδί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο, αλαθέξεηαη σο 

"δηεξγαζηαθή πξνζέγγηζε" (ISO_1, 2015). 

Η θαηαλφεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ αιιειέλδεησλ δηεξγαζηψλ πνπ απνηεινχλ έλα 

ζχζηεκα, ζπλεηζθέξεη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

νξγαληζκνχ ζε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ θαη ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ (SAI, 2015) .  

Η δηεξγαζηαθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ην ζπζηεµαηηθφ θαζνξηζµφ θαη δηαρείξηζε 

ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ζχκθσλα µε ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Η δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζπλφινπ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θχθιν βειηίσζεο PDCA µε έµθαζε ζηελ 

πξνζέγγηζε δηαθηλδχλεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ αλεπηζχµεησλ απνηειεζκάησλ (ISO 9001:2015). 

Η εθαξκνγή  ηεο δηεξγαζηαθήο  πξνζέγγηζεο ζην ζχζηεµα  δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

δίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα (ISO 9001:2015) : 

α) ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπλέπεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ,  

β) ηε ζεψξεζε ησλ δηεξγαζηψλ µε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

γ) ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλ επηδφζεσλ ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

δ) ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ µε βάζε ηελ αμηνιφγεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

ην επφκελν ζρήκα δίδεηαη ε ζρεµαηηθή παξάζηαζε κηάο δηεξγαζίαο θαη απεηθνλίδεηαη 

ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο. Σα ζεκεία παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν εμαξηψληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία θαη ηε 

ζρεηηθή δηαθηλδχλεπζε. 
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Σρήκα 1: Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηωλ ζηνηρείωλ κηαο δηεξγαζίαο (ISO 9001). 

 

2.5.1 Κχθινο Βειηίσζεο PDCA   

Η κέζνδνο γλσζηή σο «ρεδηάδσ, Δθηειψ, Διέγρσ, Δλεξγψ – Κχθινο Βειηίσζεο» 

απνηειεί κηα δηαξθή, επαλαιακβαλφκελε δηεξγαζία ε νπνία επηηξέπεη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα πνιηηηθή πνηφηεηαο. Η κεζνδνινγία 

ηνπ θχθινπ βειηίσζεο κπνξεί ελ ζπληνκία λα πεξηγξαθεί σο αθνινχζσο (ISO 

9001:2015): 

α) ρεδηάδσ - Plan: θαζηεξψλσ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ, 

ηνπο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ ζε ζπκθσλία µε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εληνπίδσ θαη 

αληηκεησπίδσ απεηιέο θαη επθαηξίεο, 

β) Δθηειώ - Do: ζέησ ζε εθαξκνγή φ,ηη ζρεδηάζηεθε, 

γ) Διέγρσ - Check: παξαθνινπζψ θαη κεηξψ ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα παξαγφκελα 

πξντφληα σο πξνο ηελ πνιηηηθή, ηνπο ζηφρνπο, ηηο απαηηήζεηο θαη αλαθέξσ ηα 

απνηειέζκαηα,  

δ) Δλεξγώ - Act: αλαιακβάλσ ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ. 

Ο θχθινο βειηίσζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε δηεξγαζία θαη ζην ζχζηεµα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζπλνιηθά (Grace, 2013). ην ζρήκα 2 επεμεγείηαη πψο ηα 

θεθάιαηα 4 έσο 10 ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηνλ θχθιν βειηίσζεο.  
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Σρήκα 2: Παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ πξνηύπνπ εληόο ηνπ θύθινπ βειηίωζεο (BSI Group,2016) 

ρεδηάδσ – ελόηεηεο 4,5 θαη 6 

Μέζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζρεδηαζκνχ ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε: 

 Να θαζηεξψζεη θαη λα θαζνξίζεη ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ, 

 Να δεκηνπξγήζεη δνκέο δηαρείξηζεο θαη λα αλαζέζεη ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, 

 Να αλαγλσξίζεη ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη λα ζέζεη θξηηήξηα θαη δείθηεο 

απφδνζεο, 

 Να ζέζεη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο θαη λα δηακνξθψζεη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεηο 

ψζηε λα ηνπο επηηχρεη, 

 Να δεκηνπξγήζεη θαη λα εθαξκφζεη δείθηεο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο. 

Δθηειώ – Δλόηεηα 7 θαη 8 

Ο νξγαληζκφο εθαξκφδεη θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην ΓΠ: 

 Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ, 

 Θέζπηζε δηεξγαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ, 

 Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ πειαηψλ, 

 Έιεγρνο πξνκεζεπηψλ, 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξντφλησλ. 

Διέγρσ – Δλόηεηα 9 

Αμηνιφγεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ΓΠ κέζσ: 
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 πλερνχο παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο θαη αλάιπζεο, 

 Δζσηεξηθψλ ηαθηψλ επηζεσξήζεσλ, 

 Αλαζθφπεζεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΓΠ  

Δλεξγώ – Δλόηεηα 10 

Αλαζθφπεζε θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΓΠ: 

 Πξνζπάζεηα γηα δηαξθή βειηίσζε, 

 Αλαγλψξηζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζηνπο 

ηνκείο φπνπ ρξεηάδεηαη.  

2.5.2 Πξνζέγγηζε δηαθηλδχλεπζεο (Risk Based Thinking)  

Μία απφ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ISO 9001:2015 ε νπνία απνηειεί 

απαίηεζε θαη ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 είλαη ε θαζηέξσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θηλδχλνπ (AIAG, 2016). 

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ISO σο Κίλδπλνο νξίδεηαη: «ε πηζαλή θαηάζηαζε, ε νπνία 

δχλαηαη λα πξνθαιέζεη απφθιηζε απφ ην αλακελφκελα» θαη «ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο επίπησζεο (αξλεηηθήο ή ζεηηθήο) ζηελ ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο επίπησζεο απηήο θαηά ηελ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν». 

 

Σρήκα 3: Risk scoring matrix (www.mindgenius.com) 
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Ο ζηφρνο ηνπο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μεηξών Κηλδύλσλ 

Σν κεηξψν θηλδχλσλ ή ην αξρείν θαηαγξαθήο θηλδχλσλ απνηειεί έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν θαζψο θαηαγξάθεη ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο, ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο, ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, ηνλ βαζκφ έθζεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ (APB, 2017). Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηππνπνηεκέλνο θαηάινγνο ζηνηρείσλ πνπ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν θηλδχλσλ. Μεξηθά απφ ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα είλαη (SAI, 2015): 

 Πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ, 

 Ηκεξνκελία εληνπηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπ, 

 Σχπνο θηλδχλνπ (επηρεηξεζηαθφο, ιεηηνπξγηθφο θ.α), 

 Πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ (ρακειή, κέζε, πςειή), 

 νβαξφηεηα ηεο επίπησζεο ηνπ θηλδχλνπ, 

 Τπεχζπλνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

 Καηάζηαζε: Τπνδεηθλχεη αλ πξφθεηηαη γηα ηξέρνληα θίλδπλν ή εάλ δελ ππάξρεη 
πιένλ θίλδπλνο  

 Μέζνδνη αληηκεηψπηζεο – δηνξζσηηθά κέηξα (απνδνρή, απνθπγή, κεηαθνξά, 
κεηξηαζκφο), 

 Γείθηεο παξαθνινχζεζεο, 

 Δλαιιαθηηθά ζρέδηα 

 

# Πεξηγξαθή 

ηνπ 

Κηλδύλνπ 

Ηκεξνκελία 

Δληνπηζκνύ 

Σύπνο Κηλδύλνπ νβαξόηεηα 

επίπησζεο/ 

Πηζαλόηεηα 

Δκθάληζεο 

Μέζνδνη 

Αληηκεηώπηζεο 

Κάηνρνο 

1 Σύληνκε 

πεξηγξαθή 

ηνπ 

θηλδύλνπ. 

Πόηε 

εληνπίζηεθε ν 

θίλδπλνο γηα 

πξώηε θνξά. 

 

 

 

Πεξηβαιινληηθόο 

Οηθνλνκηθόο 

Δηεξγαζηαθόο 

Πνιηηηθόο 

Ννκηθόο 

Σηξαηεγηθόο 

Πεξηγξαθή ηεο 

κειινληηθήο 

επίδξαζεο ηνπ 

θηλδύλνπ. 

 

Πεξηγξαθή ηωλ 

κέηξωλ γηα 

κεηξηαζκό ή 

αληηκεηώπηζε 

ηνπ θηλδύλνπ. 

 

Πνηνο 

παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ηνπ 

θηλδύλνπ. 

 

 2       

 

Σρήκα 4: Παξάδεηγκα κεηξώνπ θηλδύλνπ ή αξρείνπ θαηαγξαθήο θηλδύλνπ (Verzuh, 2016) 
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Ο θίλδπλνο είλαη εγγελήο ζε φιεο ηηο πηπρέο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Η 

ζθέςε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν δηαζθαιίδεη φηη νη θίλδπλνη απηνί εληνπίδνληαη, 

εμεηάδνληαη θαη ειέγρνληαη θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (ISO_1, 2015). 

Η πξνζέγγηζε δηαθηλδχλεπζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ IATF 16949:2016 πξέπεη ν νξγαληζκφο λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί 

ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ ψζηε λα 

βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΓΠ, λα επηηπγράλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

θαη λα πξνιακβάλεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο (IATF 16949:2016).  

Η πξνζέγγηζε δηαθηλδχλεπζεο (ISO_1, 2015): 

• Βειηηψλεη ην επίπεδν δηνίθεζεο, 

• Καζηεξψλεη κηα πξνβιεπηηθή θνπιηνχξα βειηίσζεο, 

• πκβάιιεη ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

• Γηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

• Βειηηψλεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 
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3. Ο ξόινο, ε πξνέιεπζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ IATF 

16949:2016 

3.1 IATF – International Automotive Task Force 

Η International Automotive Task Force (IATF) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Απνηειείηαη απφ νκάδα επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ (IATF 

16949:2016):  

 Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche 

(ANFIA/Italy),  

 Automotive Industry Action Group (AIAG/USA),  

 Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules 

(FIEV/France),  

 Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT/UK)  

 Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA/Germany).  

 

Η πξψηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ISO / TS 16949 θπθινθφξεζε ην 1999. ηφρνο ήηαλ ε 

ελαξκφληζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο παγθνζκίσο 

ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Σν πξφηππν ISO / TS 16949 

εηζήγαγε θνηλέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (IATF 16949: 2016). 

 

3.2 Σν πξόηππν IATF 16949:2016 

Σν πξφηππν IAFT θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠ γηα ηνλ θιάδν ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απηνχ. Γελ απνηειεί παξφια απηά 

έλα απηφλνκν πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαζψο είλαη ππνζηεξηθηηθφ θαη 

εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφηππν ISO 9001:2015 (IATF 16949:2016). Σν 

IATF 16949: 2016 επηβάιιεη ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001: 2015, ην νπνίν πξέπεη 

λα απνθηάηαη ρσξηζηά (Reid, 2017a) . 

Ο ζηφρνο ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ IATF 16949:2016 είλαη ε απνηξνπή ησλ πξνβιεκάησλ 

πξνηνχ απηά ζπκβνχλ, κε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 
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απφ ηνπο πειάηεο (Bureauveritas, 2017). Η λέα έθδνζε πεξηιακβάλεη αξθεηέο εηδηθέο 

απαηηήζεηο πειαηψλ – Customer Specific Requirements (CSR) θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε αδπλακηψλ πξνο βειηίσζε ηνπ ΓΠ κέζσ αλεμάξηεησλ αμηνινγήζεσλ 

(AIAG, 2016). Δζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ άπνςε ηνπ πειάηε, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

πξφιεςε ησλ ειαηησκάησλ θαη ηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ηεο ζπαηάιεο ζε 

νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ (AIAG, 2016). Σν IATF 16949 ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (IATF 

16949:2016). 

 

3.3 Σα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ IATF 16949:2016 

Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949 είλαη ζεκαληηθά θαη δελ πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξνχκε φηη ππεξεθηηκνχληαη. Μεγάιεο θαη κηθξέο εηαηξείεο 

έρνπλ θεξδίζεη κεγάια νθέιε απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ κέζσ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο θαη ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο BSI 

Group (BSI Group, 2016) νη πειάηεο ηεο (εηαηξίεο νη νπνίεο πηνζέηεζαλ ην πξφηππν 

IATF 16949) αλέθεξαλ αξθεηά νθέιε: 

 64% δήισζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηνπο βνήζεζε λα βειηηψζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο.  

 62% δήισζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ βνήζεζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

  61% δήισζε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ βειηίσζε ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξηζκέλα βαζηθά νθέιε θαη αλαιχεηαη ε ζεκαληηθφηεηά 

ηνπο γηα ηηο νληφηεηεο (Stojanovic, 2017): 

Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εηθόλαο -  Καζφηη ην IATF 16949 είλαη έλα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Όηαλ κηα εηαηξία ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

βξίζθεηαη ζε θάζε αλαδήηεζεο πξνκεζεπηψλ, απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο λα εθαξκφδνπλ έλα ΓΠ βαζηζκέλν ζην πξφηππν IATF 16949. Η 

πηζηνπνίεζε κε ην IATF 16949 κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απφδεημε ηθαλφηεηαο 

παξνρήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο ρσξίο αηέιεηεο. 
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Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ  – Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ IATF 16949 είλαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε 

κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πξνζπάζεηαο επίηεπμεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ.   

Καιύηεξε εθαξκνγή δηεξγαζηώλ – Μέζσ ηεο δηεξγαζηαθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία 

εθαξκφδεηαη ζην πξφηππν γίλεηαη επθνιφηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ βειηίσζεο 

ηεο απφδνζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

ζπαηάιεο ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηνλ αθξηβέζηεξν έιεγρν ηεο 

δηεξγαζίαο. Η θαιχηεξε ξνή ησλ δηεξγαζηψλ νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηε κείσζε ησλ 

ιαζψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ επαλεπεμεξγαζηψλ ην νπνίν νδεγεί ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θφζηνπο.  

Βειηίσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ – Οη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

θαη φρη ζηελ απιή αίζζεζε ηνπ ιήπηε. Έηζη ν νξγαληζκφο κπνξεί λα επηθεληξψλεη ηε 

δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζε δνκέο νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε θαη ζα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε trial and error κέζνδνο.  

Γεκηνπξγία θνπιηνύξαο ζπλερνύο βειηίσζεο – Η ζπλερήο βειηίσζε απνηειεί κία απφ 

ηηο αξρέο ηνπ IATF 16949:2016. Τηνζεηψληαο ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο. 

Δλεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ – Γελ ππάξρεη πην θαηάιιεινο απφ ηνλ 

εξγαδφκελν ζε κία δηεξγαζία γηα λα εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη 

βειηίσζε, λα εθαξκφζεη ηηο βειηηψζεηο θαη λα ειέγμεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Οη 

ζπκκεηνρηθνί εξγαδφκελνη είλαη πην παξαγσγηθνί θαη βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

βειηηψλνληαη θαη λα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο.  

Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία –  Σν πξφηππν IATF 16949 ζε ζπλδπαζκφ κε ην ISO 9001 

ζέηεη ηνλ πήρε αξθεηά ςειά. Αθφκε θαη εηαηξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ πξνηχπνπ 

θαη ηα νθέιε ηνπ θαη πηνζεηνχλ ηα βαζηθά εξγαιεία ηα νπνία απηφ παξέρεη.   

 

3.4 Οη αιιαγέο ζην IATF 16949:2016 ζε ζύγθξηζε κε ην ISO/TS 16949:2009 

Σν λέν πξφηππν IATF 16949:2016 (1st edition) αληηθαηέζηεζε ην πξφηππν ISO/TS 

16949:2009 (3rd edition) κε ηελ IATF λα αλαιακβάλεη πιένλ ηελ έθδνζή ηνπ ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ ISO ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001 (IATF 16949:2016).  

ηελ λέα έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ε αλψηαηε δηνίθεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.  

χκθσλα κε ην IATF 16949: 2016, νη δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Κάζε εθαξκφζηκε δηαδηθαζία θαη απαίηεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη (Reid, 2017a). Οη νξγαληζκνί εμαθνινπζνχλ λα πξέπεη λα ηεξνχλ 

εγρεηξίδην πνηφηεηαο ην νπνίν θαηαξγήζεθε απφ ηελ αλαζεψξεζε ISO 9001: 2015 

(Reid, 2017b).  

Οη θχξηεο αιιαγέο ζην IATF 16949:2016 ζε ζχγθξηζε κε ην ISO/TS 16949:2009 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

Πξνζέγγηζε δηαθηλδύλεπζεο (Risk Based Thinking)  

Ο κεηξηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ IATF 16949:2016, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ην πξφηππν ISO 9001: 2015. Σν IATF 16949:2016 πξνζζέηεη κηα 

ζεηξά εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

πξνγξακκάησλ. Απηέο νη πξνζζήθεο είλαη απνηέιεζκα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

θιάδνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ (ISO_2, 2015). Γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ν ηξφπνο ζθέςεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν είλαη δηαδεδνκέλνο ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, ε αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. Οη 

επζχλεο πεξηιακβάλνπλ (ISO_2, 2015): 

 Γηελέξγεηα επηζθφπεζεο ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

 Καζνξηζκφο θαη ππνζηήξημε ησλ θαηφρσλ δηεξγαζηψλ, 

 πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο πξντφλησλ, 

 Δμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ απφδνζεο πειαηψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ, 

 Δθαξκνγή πνιηηηθψλ εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, νη νπνίεο πξέπεη θαη ΄ ειάρηζην 

λα πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο, ελφο 

θψδηθα δενληνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά 

αληηδενληνινγηθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ whisfle-blowing policy)». 



18 
 

Σν IATF 16949:2016 απαηηεί φηη «νη νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε φισλ ησλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη εθείλσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing)» 

(AIAG, 2016).  

Δλζσκάησζε ησλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ πειαηώλ (Integration of  customer- specific 

requirements) 

Σν πξφηππν IATF 16949:2016 ελζσκαηψλεη πνιιέο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ζηνλ θιάδν 

πνπ απνηεινχζαλ κέρξη πξφηηλνο εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ. Η ελζσκάησζε απηψλ 

ησλ πξαθηηθψλ σο απαηηήζεσλ ελζαξξχλεη ηελ νκνηνκνξθία ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν 

θαη απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα εθηεηακέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη 

ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (CSRs) (AIAG, 2016).  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ν νπνίνο δίδεηαη ζην πξφηππν (IATF 16949:2016): 

 Απαηηήζεηο Πειάηε: Όιεο νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πειάηε (π.ρ. 

ηερληθέο, εκπνξηθέο, πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, γεληθνί φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο) 

 Δηδηθέο Απαηηήζεηο Πειάηε: Γηαθνξεηηθέο εξκελείεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ηνπ Πξνηχπνπ 

IATF 16949:2016 

Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη (First and second party audits) 

Σν IATF 16949:2016 πξνζζέηεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηφζν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο φζν 

θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνδεηθλχεηαη ην επίπεδν 

θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηή (AIAG, 2016). Σν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη επίζεο ην 

απαηηνχκελν επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (IATF 16949:2016). 

Αζθάιεηα πξντόληνο (Product safety) 

Η αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ είλαη έλα εληειψο λέν ηκήκα ηνπ πξνηχπνπ θαη έλαο 

νξγαληζκφο πξέπεη λα έρεη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

κε ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο (AIAG, 2016). 

Η ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη έλα πξντφλ πξέπεη λα επηηειεί 

ηνλ ζρεδηαζκέλν ή πξννξηδφκελν ζθνπφ ηνπ ρσξίο λα πξνθαιεί βιάβε ή δεκία. Οη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

πξντφληνο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ (AIAG, 2016). 
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Παξαγσγηθή ζπλέπεηα (Manufacturing feasibility) 

ην λέν πξφηππν, έλαο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα αμηνινγήζεη εάλ είλαη ζε ζέζε λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο επηδφζεσλ θαη ηνπο ρξνληθνχο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδεη ν πειάηεο, 

γλσζηφ θαη σο παξαγσγηθή ζπλέπεηα (AIAG, 2016). 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξνηχπνπ πεξηιακβάλνπλ (IATF 16949:2016).: 

 Δθαξκνγή πνιχπιεπξεο πξνζέγγηζεο, 

 Γηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο παξαγσγηθήο ζπλέπεηαο γηα θάζε λέα ή ηξνπνπνηεκέλε 

ηερλνινγία παξαγσγήο ή πξντφλ, 

 Γηαξθή επαιήζεπζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πξντφλησλ θαηά ηελ ζπλερήο παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Γηαρείξηζε εγγύεζεο (Warranty management) 

Δμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εγγχεζεο, πξνζηέζεθε λέα 

απαίηεζε ζην IATF 16949:20016. Όηαλ έλαο νξγαληζκφο θαιείηαη λα παξάζρεη 

εγγχεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ, ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα 

θαιχπηεη θαη λα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ πειάηε γηα λα επηβεβαηψλεηαη ην No Trouble Found (NTF) (IATF 16949:2016).  

Αλάπηπμε πξντόλησλ κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό (Development of products with 

embedded software) 

Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ κε εζσηεξηθά αλαπηπγκέλν ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη λα εθαξκφδνπλ 

κεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (AIAG, 2016). Η 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (DQS Group, 2017). 

3.5 Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ IATF 16949:2016  

Η απφθαζε γηα αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νπνηνδήπνηε λένπ ή βειηησκέλνπ ΓΠ είλαη 

κηα ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα ηνλ νξγαληζκφ. Όιεο νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα 

πιεξνχλ ή θαη ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ησλ 

πειαηψλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σα θχξηα ζεκεία γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949: 2016 είλαη 

(BSI Group, 2016): 



20 
 

 Δμαζθάιηζε ηεο δέζκεπζεο ηεο Γηνίθεζεο.  

 Γηαζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο, 

 χγθξηζε ηνπ ηξέρνληνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο κε ηηο 

απαηηήζεηο IATF 16949: 2016 (Gap analysis), 

 Γεκηνπξγία νκάδαο πινπνίεζεο, 

 Γηακνηξαζκφο ξφισλ, επζπλψλ θαη θαζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εθαξκνγήο, 

 Τπνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ εθπαίδεπζεο, 

 Δλζάξξπλζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ λα πηζηνπνηεζεί κε ην IATF 16949: 

2016, 

 Σαθηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο IATF 16949: 2016 κε 

ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. 
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4. Δξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πξνηύπνπ IATF 

16949:2016 θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ βηνκεραλία 

4.1 Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ 

4.1.1 Καηαλφεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο παξακέηξνπο πνπ 

αθνξνχλ ην ζθνπφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα επηηπγράλεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο (ISO 9001:2015).  

Σν πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη ην "πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ". Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ πξηλ μεθηλήζεη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε νη νξγαληζκνί φηαλ δηαρεηξίδνληαη θηλδχλνπο (SAI, 2015). 

Σα εμσηεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απνηεινχληαη απφ ηηο 

αιιαγέο ζην ηνπίν ηνπ αληαγσληζκνχ, νηθνλνκηθά δεηήκαηα, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, 

λνκηθέο απαηηήζεηο, θαλνληζηηθά δεηήκαηα θαη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία. Σν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζην κάθξν-πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη 

ζην κίθξν-πεξηβάιινλ ή αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ  (Γεσξγφπνπινο, 2013). ην ζρήκα 

5 παξνπζηάδεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κάθξν θαη κίθξν πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σρήκα 5: Μεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεωξγόπνπινο,2013) 
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Έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ καθξν-πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ε 

αλάιπζε "PEST" (πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή). Απηή ε αλάιπζε 

πξνζδηνξίδεη πνηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η νξγάλσζε δελ κπνξεί λα ειέγμεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο, αιιά πξέπεη 

λα επηδηψμεη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηνχο. ην ζρήκα 6 παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο 

ηνπ καθξν-πεξηβάιινληνο.  

 

Σρήκα 6: Καηεγνξίεο ηνπ κάθξν – πεξηβάιινληνο  (Γεωξγόπνπινο, 2013) 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter (Porter 1985). Η αλάιπζε 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter πξαγκαηεχεηαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ εληφο απηνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ,ε ηνλ νπνίν νη εηαηξίεο 

αληαγσλίδνληαη. Μέζσ ηεο αλάιπζεο Porter ε επηρείξεζε ζπγθεληξψλεη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Οη πέληε απηέο δπλάκεηο ζχκθσλα κε 

ηνλ Porter είλαη: 

 ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Δπηθεξδήο αγνξέο 

πξνζειθχνπλ λένπο αληαγσληζηέο νη νπνίνη κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο 
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απαηηνχληαη ηζρπξά εκπφδηα εηζφδνπ φπσο π.ρ παηέληεο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θαη πςειέο απαηηήζεηο θεθαιαίσλ. 

 ε απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Όηαλ ππάξρνπλ ζηελά ππνθαηάζηαηα 

ζηελ αγνξά ην θφζηνο αιιαγήο ησλ πειαηψλ είλαη κηθξφ θαη κπνξνχλ λα 

αληηδξάζνπλ ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηηκψλ. 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. Πεξηγξάθεη ην πφζν εχθνιν είλαη 

γηα ηνπο αγνξαζηέο λα θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ηηκψλ. 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. Πεξηγξάθεη ην πφζν εχθνιν 

είλαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο λα θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ηηκψλ. 

 ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δίλαη απνηέιεζκα ησλ 

θηλήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα 

απμήζνπλ ηα κεξίδηα ηνπο. 

 

Σρήκα 7: Τν ππόδεηγκα ηνπ Porter (Porter 1985). 

 

Σα εζσηεξηθά δεηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα, ηα πηζηεχσ, ηηο αμίεο ηηο αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηνπο ξφινπο, ην 

επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ,  ηνπο πφξνπο, θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ (Downey J. , 2017).   
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Η εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο SWOT κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ ην 

απαηηνχκελν πιαίζην γηα επηζθφπεζε θαη εθηίκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί κηα απιή αιιά επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

απεηιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηηο δξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ. 

4.1.2 Καηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ISO σο Δλδηαθεξφκελν Μέξνο νξίδεηαη «ην άηνκν ή ν 

νξγαληζκφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη, λα επεξεάδεηαη ή λα αληηιακβάλεηαη φηη 

επεξεάδεηαη απφ κηα απφθαζή ή κία δξαζηεξηφηεηα». Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν 

νξγαληζκφο θαζνξίδεη ην πνία είλαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηφλ 

θαη θαηαλνεί ηηο φπνηεο πξνζδνθίεο ηνπο. Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαζθφπεζεο (APB, 2017). ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Μέηνρνη 

 Ιδηνθηήηεο 

 Γηνίθεζε 

 Πηζησηέο 

 Δξγαδφκελνη 

 πλδηθάηα 

 Πξνκεζεπηέο 

 πλεξγάηεο 

 Πειάηεο 

 Κξαηηθέο ππεξεζίεο 

 Μέζα ελεκέξσζεο 

 Κνηλσλία 

 νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ή νξγαληζκφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ νξγαληζκφ 
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ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ε απαίηεζε γηα θαηαλφεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (IATF 16949:2016). Ωζηφζν, ελαπφθεηηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα απνδερζεί ή φρη πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ απηφ ην 

δηεζλέο πξφηππν. 

Έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

απαίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ είλαη ε αλάιπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

(Stakeholders analysis). Η αλάιπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πεξηιακβάλεη εθηφο 

απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο (Blackman, 2013). ην ζρήκα 8 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά έλα παξάδεηγκα ζε 

κνξθή πίλαθα ηεο αλάιπζεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

Δλδηαθεξόκελα 

Μέξε 
Απαηηήζεηο 

Αλψηαηε 

Γηνίθεζε 

Καιά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη 

απνθπγή πξνζηίκσλ 

Κάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο 

Απνθπγή παξαπφλσλ γηα ζφξπβν, κφιπλζε, απαζρφιεζε θαη 

δεηήκαηα πγεηηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Πειάηεο 
Αληαγσληζηηθέο ηηκέο, πςειή πνηφηεηα, εγθπξφηεηα παξαδφζεσλ θαη 

άκεζε αληαπφθξηζε. 

Πηζησηέο Καιά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

Δξγαδφκελνη 
Ιθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο, αζθαιέο θαη πγεηηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

θαη αίζζεκα αζθάιεηαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. 

Πξνκεζεπηέο 
Σήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πιεξσκψλ θαη νηθνδφκεζε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο. 

πλδηθάηα Σήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

 

Σρήκα 8: Αλάιπζε ελδηαθεξόκελωλ κεξώλ - Stakeholders’ analysis (Verzuh, 2016) 

 

4.1.3 Καζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ 

ψζηε λα νξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ (ISO 9001:2015). Σν πεδίν πεξηγξάθεη απηφ πνπ 

πξάηηεη ν νξγαληζκφ θαη επηδηψθεη λα θαζνξίζεη ηα γεσγξαθηθά θαη επηρεηξεζηαθά φξηα 
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ηνπ ΓΠ (SAI, 2015). Σν ΓΠ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ή 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κφλν ιεηηνπξγία ή ηκήκα ηνπ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 Σα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

 Οη απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

 Οη κνλάδεο, νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

 Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν, 

λα ηεξείηαη σο ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία θαη λα παξέρεη αηηηνιφγεζε γηα θάζε 

απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ πνπ ν νξγαληζκφο ζεσξεί φηη δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ ΓΠ ηνπ (SAI, 2015). 

ην IATF 16949:2016 ε απαίηεζε ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο  

αλαζεσξήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο (θέληξα 

ζρεδηαζκνχ, θέληξα δηνίθεζεο θαη θέληξα δηαλνκήο)  φρη κφλν ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠ αιιά θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ. Δπηπιένλ, ε κφλε εμαίξεζε απφ ην ΓΠ ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία 

επηηξέπεηαη, αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη σο ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία. 

Δηδηθέο απαηηήζεηο πειαηώλ – Customer specific requirements 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ (CSR) απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ή 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ηνπ 

πξνηχπνπ IATF 16949:2016 (IATF 2016:2016). Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε είλαη 

νη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ πειάηε, κε ηελ πξνζδνθία φηη ν 

πξνκεζεπηήο ζα εληνπίζεη, ζα εθαξκφζεη θαη ζα επηζεσξήζεη απηέο ηηο εηδηθέο 

απαηηήζεηο κε ηελ ίδηα έληαζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ. Οη εηδηθέο 

απαηηήζεηο πειαηψλ είλαη απαηηήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην έγγξαθν ην πξνηχπνπ, 

απνηεινχλ αληηθείκελν ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή νξγαληζκνχ θαη ηνπ πειάηε 

θαη εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (APB, 2017): 

 Δηδηθέο απαηηήζεηο πξντφληνο (δηαζηάζεηο, πιηθά, ραξαθηεξηζηηθά θ.α), 

 Απαηηήζεηο παξαδφζεσλ,  

 Γεληθέο απαηηήζεηο (PPAP, APQP, etc.), 

 Απαηηήζεηο δηαδηθαζηψλ 
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Οη εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ δηεπξχλνπλ ην πξφηππν ή θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη πειάηεο απαηηνχλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θάπνηεο παξάγξαθνη 

ηνπ πξνηχπνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη (DQS Group, 

2017).  

Οη νξγαληζκνί νθείινπλ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ ζηηο 

ηεθκεξηψζεηο ηνπ ΓΠ ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξφιν πνπ ε αλάγθε λα πιεξνχληαη θαη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ πξνδηαγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν πξφηππν 

ISO / TS 16949, ζην IATF 16949:2016, ε απαίηεζε απηή αθνξά εηδηθά ηελ αλάγθε 

αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ν πξνκεζεπηήο ζα ρξεηαζηεί θάπνηα δηαδηθαζία γηα λα αμηνινγήζεη θάζε κία απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα πψο (θαη πνχ) εθαξκφδνληαη 

ζην ηζρχνλ ΓΠ ηνπ νξγαληζκνχ (DQS Group, 2017). 

Η εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη ζε απηέο.  

4.1.4 χζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη νη δηεξγαζίεο ηνπ 

Ο νξγαληζκφο ISO νξίδεη σο χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο «ην κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα».  

Ο Οξγαληζµφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη, λα εθαξκφδεη, λα δηαηεξεί ελήµεξν θαη λα 

βειηηψλεη ζπλερψο ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαγθαίσλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο ∆ηεζλνχο Πξνηχπνπ (SAI, 2015).  

Ο Οξγαληζµφο πξέπεη λα θαζνξίδεη ηηο αλαγθαίεο δηεξγαζίεο γηα ην ζχζηεµα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηα θάζε 

δηεξγαζία πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα εηζεξρφκελα θαη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζµαηα, λα πξνζδηνξίδεηαη ε αιιεινπρία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δηεξγαζηψλ, λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φζν θαη ν έιεγρνο ηεο δηεξγαζίαο, 

λα πξνζδηνξίδνληαη νη αλαγθαίνη πφξνη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, λα 

αλαζέηνληαη αξκνδηφηεηεο, λα αληηκεησπίδνληαη νη απεηιέο θαη λα αμηνπνηνχληαη νη 

επθαηξίεο, λα δηαζθαιίδεηαη φηη επηηπγράλνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηέινο 
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λα βειηηψλνληαη ζπλερψο βειηηψλνληαο θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (ISO 

9001:2015, IATF 16949:2016). 

4.1.4.1 Σπκκόξθωζε πξνϊόληωλ θαη δηαδηθαζηώλ 

Σν IATF 16949:2016 απαηηεί φηη «νη νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε φισλ ησλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη εθείλσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(outsourcing)».  

Ο νξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη 

ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη φηη φια ηα πξντφληα θαη νη δηαδηθαζίεο πιεξνχλ φιεο ηηο 

ηζρχνπζεο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Η 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απαηηεί πξνιεπηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη δελ κπνξεί ζε 

θακία πεξίπησζε λα βαζίδεηαη ζε απιέο επηζεσξήζεηο πξνκεζεπηψλ θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (APB, 2017). 

4.1.4.2 Αζθάιεηα πξνϊόληωλ 

Η αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ είλαη έλα εληειψο λέν ηκήκα ηνπ πξνηχπνπ θαη έλαο 

νξγαληζκφο πξέπεη λα έρεη ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

κε ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο. 

χκθσλα κε ην πξφηππν IATF 16949:2016 ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ νξίδεηαη σο: 

«πξφηππα ζρεηηδφκελα κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη απηά δελ ζα πξνθαιέζνπλ βιάβε ή θίλδπλν γηα ηνπο πειάηεο».  

Η αζθάιεηα πξντφλησλ είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

πνιηηηθέο νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη γηα πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ θηλδχλνπο νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά (DQS Group, 2017).  

Η λέα παξάγξαθνο ηνπ πξνηχπνπ κε ηίηιν αζθάιεηα πξντφλησλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ. 

Οξίδνληαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ (APB, 2017): 

 Ννκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ - ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, 
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 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ - ζπλήζσο, 

απηέο νη πιεξνθνξίεο δειψλνληαη ζαθψο απφ ηνλ πειάηε, αιιά πάληα 

ππάξρνπλ θάπνηεο απαηηήζεηο πνπ ππνλννχληαη θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ 

θαλνληζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, 

 Καζαξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο  ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζθάιεηα - ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο, 

 Έιεγρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ ζην ζεκείν 

θαηαζθεπήο - ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο 

δηαδηθαζηψλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην πξντφλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, 

 Δηδηθή έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ησλ FMEAs θαη ησλ ζρεδίσλ 

ειέγρνπ - ε εηδηθή έγθξηζε είλαη πξφζζεηε έγθξηζε απφ ηε ιεηηνπξγία (ζπλήζσο 

πειάηε) πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζε ηέηνησλ εγγξάθσλ κε πεξηερφκελν 

ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα, 

 ρέδηα αληίδξαζεο - απηά ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξντφληνο 

θαη 100% επηζεψξεζε εάλ είλαη απαξαίηεην, 

 Δθπαίδεπζε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία αζθάιεηαο θαη 

θαηαζθεπήο πξντφλησλ, 

 Έγθξηζε ησλ αιιαγψλ ζην πξντφλ ή ηε δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ αιιαγψλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο, 

 Μεηαθνξά ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πξντφλησλ ζε φιε ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ, 

 Η αλαγλψξηζε θαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο έρνπλ επεθηαζεί  γηα ην 

πξντφλ πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ πειάηε, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεη κε 

ζπκκνξθψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα ή / θαη ηελ αζθάιεηα, 

 Η δηάζεζε ελφο κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο είλαη κηα άιιε επέθηαζε ηνπ 

λένπ πξνηχπνπ πνπ απαηηεί ην πξντφλ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο λα θαηαξγεζεί θαη λα θαηαζηεί 

άρξεζην πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπ. 
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4.2 Ηγεζία 

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ISO σο Αλψηαηε Γηνίθεζε νξίδεηαη: «ην άηνκν ή ε νκάδα 

αηφκσλ πνπ δηεπζχλεη θαη ειέγρεη ηνλ νξγαληζκφ ζην αλψηαην επίπεδν. Η αλψηαηε 

δηνίθεζε αλαζέηεη ηελ εμνπζία θαη παξέρεη πφξνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Δάλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαιχπηεη κφλν έλα κέξνο ελφο νξγαληζκνχ, 

ηφηε ε αλψηαηε δηνίθεζε αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ δηεπζχλνπλ θαη ειέγρνπλ απηφ ην 

ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ». Η εγεζία είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο παξαθίλεζεο νκάδσλ 

αλζξψπσλ πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα ζηνλ ζεκεξηλφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (SAI, 2015). 

4.2.1 Ηγεζία θαη δέζκεπζε 

Η αλψηαηε ∆ηνίθεζε πξέπεη ζχκθσλα κε ην ISO 9001:2015 λα αζθεί ηνλ εγεηηθφ ξφιν 

θαη λα θαηαδεηθλχεη ηε δέζκεπζε ηεο ζε ζρέζε µε ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο:  

α) αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

β) δηαζθαιίδνληαο φηη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη νη ζηφρνη πνηφηεηαο γηα ην ζχζηεµα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαζηεξψλνληαη θαη είλαη ζπκβαηνί µε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

θαη ην ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζµφ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

γ) δηαζθαιίδνληαο φηη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ελζσµαηψλνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

δ) πξνάγνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο δηεξγαζηαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο 

δηαθηλδχλεπζεο,  

ε) δηαζθαιίδνληαο φηη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο δηαηίζεληαη, 

ζη) γλσζηνπνηψληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, 

δ) δηαζθαιίδνληαο φηη ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο επηηπγράλεη ηα 

επηδησθφκελα απνηειέζµαηα,  

ε) παξαθηλψληαο, θαζνδεγψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ην πξνζσπηθφ ψζηε λα ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 
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ζ) πξνάγνληαο ηε δηαξθή βειηίσζε θαη 

η) ππνζηεξίδνληαο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ ψζηε λα αλαιακβάλνπλ 

εγεηηθφ ξφιν ζηνπο ηνµείο επζχλεο ηνπο. 

4.2.1.1 Εηαηξηθή Υπεπζπλόηεηα – Corporate responsibility 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν §5.1.1.1 ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 « Ο νξγαληζκφο 

ππνρξενχηαη λα θαζνξίδεη θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, νη 

νπνίεο πξέπεη θαη ΄ ειάρηζην λα πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο, ελφο θψδηθα δενληνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλαθνξά αληηδενληνινγηθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ whisfle-blowing policy)». 

Δπηρεηξεζηαθή Ηζηθή - Η βάζε γηα βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

αθεξαηφηεηα θαη νη δηαθαλείο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Οη εηαηξείεο νθείινπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε εηιηθξίλεηα θαη δηθαηνζχλε ζε φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ (APB, 2017):  

 Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

 Πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ 

  Πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 εβαζκφο ζηα Δηαηξηθά θαη Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

 πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

Πεξηβαιινληηθή ππεπζπλόηεηα - Οη εηαηξείεο νθείινπλ λα επηδηψθνπλ 

απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ησλ πξντφλησλ ηνπο θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Δλέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο απνηεινχλ νη παξαθάησ (APB, 2017): 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

 Αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Δλίζρπζε ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο 

πλζήθεο εξγαζίαο θαη Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα – Η παηδηθή εξγαζία δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη αλεθηή θαη ε ειηθία ηεο απαζρφιεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην εξγαηηθφ 

δίθαην. Οη απνδεκηψζεηο θαη νη παξνρέο ζα πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο λφκνπο. Οπνηαδήπνηε κνξθή 
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θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, δελ πξέπεη λα γίλεηαη αλεθηή. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλνχλ αλνηρηά κε ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ρσξίο θφβν θαη 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαηηθά ζπλδηθάηα, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ έλα αζθαιέο θαη πγηέο 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ή λα ππεξβαίλεη ηα ηζρχνληα πξφηππα 

αζθάιεηαο θαη επαγγεικαηηθήο πγείαο. (APB, 2017) 

4.2.1.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα  ηεο δηαδηθαζίαο 

Η απαίηεζε γηα έλαλ νξγαληζκφ λα επαλεμεηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα εληζρχεηαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαζθφπεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηψξα ζηελ αλαζθφπεζε ηεο δηνίθεζεο.  Οη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαζθφπεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη λα 

εθαξκφδνπλ βειηησηηθέο ελέξγεηεο (DQS, 2017). Η αλψηαηε δηνίθεζε πξαγκαηνπνηεί 

αλαζθφπεζε ησλ εηδηθψλ δηεξεπλήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο δηεξγαζηψλ 

(IATF 16949:2016). 

4.2.1.3 Κάηνρνη δηεξγαζηώλ - Process owners 

χκθσλα κε ην πξφηππν IATF 16949:2016 ε αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα θαζνξίδεη 

ηνπο θαηφρνπο δηεξγαζηψλ δηαζθαιίδνληαο φηη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηνπο ξφινπο 

ηνπο απνηειεζκαηηθά. Απηή ε απαίηεζε αλαγλσξίδεη φηη νη ηδηνθηήηεο δηεξγαζηψλ 

έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. Οη ηδηνθηήηεο ησλ δηεξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλνη (ράξηεο δηεξγαζηψλ,  θ.ιπ.) θαη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή 

επάξθεηα .  

Ο θάηνρνο κηα δηεξγαζίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηνίθεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

δηεξγαζίαο θαη γηα ηηο αιιαγέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηή (Hrabal, 2018). 

Καζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηνπο δείθηεο απφδνζεο ηεο 

δηεξγαζίαο θαη ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Long, 2012).  Δίλαη ην άηνκν πνπ 

είλαη άκεζα ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο, θαζψο θέξεη θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο (Kohlbacher, 2010). 
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4.2.1.4 Εζηίαζε ζηνλ πειάηε 

Οη νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη επνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ νη 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα 

είλαη απφιπηα θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα φρη απιψο λα 

ηθαλνπνηνχληαη αιιά λα μεπεξληνχληαη (SAI, 2015). 

Η ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ν θχξηνο ζηφρνο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη 

ζε έλαλ νξγαληζκφ. Η αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα ηνπο βνεζά λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ (SAI, 2015). Πξέπεη λα 

αζθεί ηνλ εγεηηθφ ξφιν θαη λα θαηαδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ εζηίαζε 

ζηνλ πειάηε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηαλνεηέο νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ φζνλ αθνξά ηα πξντφληα, ηελ ηηκή, 

ηελ επηθνηλσλία, ηελ παξάδνζε θαη ηελ ππνζηήξημε (Abuhav, 2017). Πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ νξγαληζκνχ, 

γηα ζπδήηεζε, αλαζθφπεζε, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη δξάζε γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα 

θαζψο θαη κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ (ISO 9001:2015). 

4.2.2 Πνιηηηθή 

Η πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ δηαηππψλνληαη σο δεζκεχζεηο κε ηηο 

νπνίεο ε αλψηαηε δηνίθεζε ππνγξακκίδεη ηε καθξνπξφζεζκε θαηεχζπλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ (ISO 

9001:2015). Η πνιηηηθή πνηφηεηαο επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα ζέζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Καζνξίδεη ηέζζεξηο 

βαζηθέο δεζκεχζεηο (SAI, 2015): 

 Τπνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

 Παξνρή πιαηζίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο, 

 Τπνζηήξημε ηεο αλάγθεο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ απαηηήζεσλ, 

 Δμαζθάιηζε ηεο δέζκεπζεο γηα δηαξθή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο. 

Η πνιηηηθή πνηφηεηαο πξέπεη λα (SAI, 2015): 

α) είλαη δηαζέζηµε θαη λα δηαηεξείηαη ελήµεξε σο ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία, 
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β) λα γλσζηνπνηείηαη, λα γίλεηαη θαηαλνεηή θαη λα εθαξκφδεηαη εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

θαη  

γ) λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ µεξψλ. 

 

4.2.3 Ρφινη, ππεπζπλφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Η αλψηαηε ∆ηνίθεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη ππεπζπλφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

γηα ηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο αλαηίζεληαη, γλσζηνπνηνχληαη θαη γίλνληαη θαηαλνεηέο ζε 

νιφθιεξν ηνλ Οξγαληζµφ. 

Η αλψηαηε ∆ηνίθεζε πξέπεη λα αλαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα λα (ISO 

9001:2016): 

α) δηαζθαιίδεηαη φηη ην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζπλνθξπψλεηαη µε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ  παξφληνο ∆ηεζλνχο Πξνηχπνπ, 

β) δηαζθαιίδεηαη φηη νη δηεξγαζίεο παξάγνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζµαηα, 

γ) γίλνληαη νη αλαθνξέο, εηδηθφηεξα πξνο ηε ∆ηνίθεζε, γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηηο επθαηξίεο βειηίσζεο, 

δ) δηαζθαιίδεηαη ε πξναγσγή ηεο εζηίαζεο ζηνλ πειάηε ζε νιφθιεξν ηνλ Οξγαληζµφ 

θαη , 

ε) δηαζθαιίδεηαη φηη δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο φηαλ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη αιιαγέο ζην ζχζηεµα δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν §5.3.1 ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 ε αλψηαηε 

δηνίθεζε νθείιεη λα θαζνξίδεη ην πξνζσπηθφ ην νπνίν θέξεη ηελ επζχλε θαη έρεη ηελ 

θαηάιιειε εμνπζία λα δηαζθαιίδεη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΓΠ. Δπηπιένλ απνζαθελίδεηαη φηη ν ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε αληηκεηψπηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ. 

Η απαίηεζε ηνπ ISO / TS 16949 έρεη εληζρπζεί ζην λέν πξφηππν ψζηε λα θαηαζηεί ξεηά 

ππεχζπλε ε αλψηαηε δηνίθεζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο 

θαη γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ φηαλ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. Σν IATF 

16949:2016 νξίδεη φηη ε δηνίθεζε νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη: 
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 Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξντφλησλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ έρεη ηελ απαηηνχκελε εμνπζία λα 

απνηξέπεη ηελ απνζηνιή πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο θαη λα ζηακαηά ηελ 

παξαγσγή πξνο επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο, 

 Τπάξρεη δηαδηθαζία γηα λα ελεκεξψλνληαη φζνη έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ 

επζχλε γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα κε 

ζπκκνξθνχκελα πξντφληα αλαγλσξίδνληαη, δεζκεχνληαη θαη δελ απνζηέιινληαη 

ζηνλ πειάηε,  

 Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξντφλησλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά 

κε δεηήκαηα κε ζπκκφξθσζεο είλαη δηαζέζηκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

4.3 ρεδηαζκόο 

Η δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεηαη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

δηαρείξηζε πνηφηεηαο θαζηεξψλεηαη σο έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

επηρείξεζεο (SAI, 2015).  

Η δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαζνξίδεη ηα κέζα κε ηα νπνία ν 

νξγαληζκφο  βειηηψλεη θαη εληζρχεη ηελ επίδνζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ (ISO 9001:2016). 

Σν λέν πξφηππν πεξηέρεη επίζεο αξθεηέο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Απηέο θαιχπηνπλ: ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε λα εμεηαζηνχλ νη εηδηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηελ πξνιεπηηθή δξάζε, γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο (DQS Group, 2017). Η 

ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ έρεη πιένλ εληζρπζεί, ψζηε λα 

γίλεηαη ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

ελφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ εμεηάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

κε πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Τπάξρεη αλάγθε λα εληνπηζηνχλ νη 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ, λα πξνζδηνξηζηεί πνηνο ζπκκεηέρεη, πφηε πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αιιαγέο θαη πνηνη πφξνη πξέπεη λα δηαηεζνχλ (APB, 2017). 
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4.3.1 Δλέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ 

Καηά ην ζρεδηαζµφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ν νξγαληζµφο πξέπεη λα 

ιαµβάλεη ππφςε ηηο παξαµέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 4.1 θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 4.2 

ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2015 θαη λα εληνπίδεη ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη ή λα αμηνπνηνχληαη ψζηε: 

 λα εγγπεζεί πσο ην ΓΠ κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 

 λα εληζρχζεη ηηο φπνηεο απνηειεζκαηηθέο επηδξάζεηο, 

 λα απνηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη ηηο φπνηεο αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο, 

 λα επηθέξεη δηαξθή βειηίσζε. 

Οξγαληζκφο πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα ψζηε (Abuhav, 2017): 

 λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ, 

 λα ελζσκαηψλεη απηέο ηηο ελέξγεηεο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ ΓΠ, 

 λα απνηηκά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε 

ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (ISO 9001:2015). 

4.3.2 Αλάιπζε θηλδχλνπ – Risk analysis 

Με ην πξφηππν IATF 16949:2016 πξνδηαγξάθνληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

αλάιπζε θηλδχλνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπ θιάδνπ 

ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (DQS Group, 2017). Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνπλ πεξηνδηθά ηα δηδάγκαηα απφ ηηο αλαθιήζεηο πξντφλησλ, ηνπο ειέγρνπο 

ησλ πξντφλησλ, ηηο επηζηξνθέο, ηα παξάπνλα, ην scrap θαη ηηο επαλεπεμεξγαζίεο θαη λα 

εθαξκφδνπλ ζρέδηα δξάζεο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ δηδαγκάησλ (IATF 16949:2016). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ σο 

ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία.  
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4.3.3 Πξνιεπηηθή δξάζε – Preventive action 

Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κηα δηαδηθαζία γηα ηε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ θηλδχλνπ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πηζαλψλ 

δεηεκάησλ. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (IATF 16949:2016): 

 Σνλ θαζνξηζκφ πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο, 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα πξνιεπηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 

 Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ, 

 Σελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ, 

 Σελ ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία ησλ ελεξγεηψλ, 

 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επαλεμέηαζε παξφκνησλ δηαδηθαζηψλ φπνπ ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβεί ε κε ζπκκφξθσζε, 

 Σελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκάησλ πνπ απνθνκίζηεθαλ γηα ηελ πξφιεςε ηέηνηνπ 

είδνπο πηζαλψλ κειινληηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

4.3.4 ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο - Contingency plans 

Η δηεπξπκέλε απαίηεζε δηαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο θαζνξίδεη θαη πξνεηνηκάδεη ηα 

ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζπλδπαζκφ κε δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ πειάηε ή ζε 

άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη πξψηα λα αθνινπζήζνπλ κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ εμσηεξηθφ θίλδπλν (DQS 

Group, 2017). Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα αλαπηχζζεη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα 

νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πεξηγξαθείζεο ζπλζήθεο δηαθνπήο – αζηνρία εμνπιηζκνχ, 

δηαθνπή ηξνθνδνζίαο απφ εμσηεξηθέο πεγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

επαλαιακβαλφκελεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ππξθαγηέο ή δηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ππνδνκή (πξνζσπηθφ, δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θ.α). Η θνηλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

απνηειεί ππνρξεσηηθφ βήκα ζε νπνηνδήπνηε ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο (APB, 2017). Σα 

ζρέδηα έθηαθησλ αλαγθψλ πξέπεη λα δνθηκάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα αμηνινγείηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη 

αλαζθφπεζε ηνπο απφ κηθηή νκάδα ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα αλαζεσξνχληαη βάζεη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ. Σα ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα ηεξνχληαη σο ηεθκεξησκέλε πιεξνθνξία θαη λα πεξηέρνπλ 

δηαζθαιίζεηο φηη κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζπλερίδνπλ λα 
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πιεξνχληαη ζην αθέξαην νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξντφλησλ (IATF 16949:2016).  

4.3.5 ηφρνη πνηφηεηαο θαη ζρεδηαζµφο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο ζηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

βαζκίδεο θαη δηεξγαζίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Οη 

ζηφρνη πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο, κεηξήζηκνη, λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, λα 

παξαθνινπζνχληαη, λα γλσζηνπνηνχληαη θαη λα δηαηεξνχληαη πάληα ελήκεξνη (SAI, 

2015). Γηα φια ηα παξαπάλσ ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο πξέπεη λα 

θαζνξίδεη ηη πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί, ηη πφξνη απαηηνχληαη, πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο, 

πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη κε πνην ηξφπν ζα αμηνινγνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα (ISO 9001:2015). 

ην πξφηππν IATF 16949:2016 εηζάγεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ε απαίηεζε (§ 6.2.2.1) γηα 

δηαζθάιηζε εθ κέξνπο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο φηη νη ζηφρνη πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλνη θαη εθπιεξψλνληαη ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα δεζκεχεηαη λα 

επηηχρεη απνηειέζκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη 

ζηφρνη πνηφηεηαο θαη νη ζπλαθείο ζηφρνη επηδφζεσλ πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη 

πεξηνδηθά γηα ηελ επάξθεηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε (IATF 16949:2016). 

4.3.6 ρεδηαζµφο αιιαγψλ 

Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ISO 9001:2015. θνπφο ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη πσο φηαλ είλαη απαξαίηεην λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζην ΓΠ, απηέο δηελεξγνχληαη κε έλαλ θαηάιιειν θαη πξνζρεδηαζκέλν 

ηξφπν (Abuhav, 2017). Η ζπλέρεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ QMS πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην ΓΠ ή ηνλ νξγαληζκφ, π.ρ. 

δηαρείξηζε, ηδηνθηεζία, κεηεγθαηάζηαζε, ηερλνινγία, πξντφλ, πειαηεηαθήο βάζεο θιπ. 

Οη αιιαγέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά, ψζηε λα κελ δηαηαξάζζνληαη ε 

απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη λα κελ παξαβηάδνληαη 

νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ (SAI, 2015). 
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Οη  αιιαγέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο νη 

εηζξνέο, νη πφξνη, ηα άηνκα, νη δξαζηεξηφηεηεο, νη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ηα 

απνηειέζκαηα θιπ. (Abuhav, 2017).  

Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην ΓΠ  ιφγσ ησλ ζρνιίσλ πειαηψλ ή ησλ 

παξαπφλσλ ηνπο, ηεο απνηπρίαο ηνπ πξντφληνο, ησλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπ θαζνξηζκέλνπ θηλδχλνπ, ηεο θαζνξηζκέλεο 

επθαηξίαο, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ ΓΠ, ή κηάο αληρλεπζείζαο κε ζπκκφξθσζεο (Abuhav, 2017). 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πηνζεηεί κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

αιιαγψλ ηνπ ΓΠ (ISO 9001:2016): 

 Να εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί απηέο λα επηθέξνπλ, 

 Να δηαζθαιίδεη φηη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη ελήκεξα γηα απηέο, 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. 

Βήκαηα θαηά ηελ πηνζέηεζε αιιαγώλ 

 Καζνξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη, 

 Καηαξηηζκφο πιάλνπ δξάζεο (ελέξγεηεο, θαζήθνληα, ρξνλνδηάγξακκα, 

αξκνδηφηεηεο, πφξνη, πιεξνθνξία θ.α),  

 Καηαξηηζκφο πιάλνπ επηθνηλσλίαο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

 Δλεξγνπνίεζε κηθηήο νκάδαο αηφκσλ γηα αλαζεψξεζε ηνπ ζηνηρείνπ θαη 

θαζνξηζκφ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ – επθαηξηψλ, 

 Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 Μέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο  

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο λα αμηνινγεί ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηεο θαη λα δηεξεπλά ηπρφλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ απηή 

πξνθάιεζε (SAI, 2015).  
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4.4 Τπνζηήξημε 

Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ δηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη επαξθήο ιεηηνπξγηθή 

ππνζηήξημε θαη πφξνη γηα ην ΓΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπηλσλ, 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ επαξθή ππνδνκή πάλσ ζηελ 

νπνία εθαξκφδεηαη θαη δηαηεξείηαη ην ΓΠ (SAI, 2015). 

4.4.1 Πφξνη 

Οη πφξνη απνηεινχληαη απφ: ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ηηο 

ππνδνκέο φπσο ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηνλ εμνπιηζκφ κέηξεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο, ηηο ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο γλψζεο (SAI, 2015).  

Σν πξφηππν πξνδηαγξάθεη (§7.1.3.1) απμεκέλε εζηίαζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ 

κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο, 

ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηελ έληαμε ησλ on - site 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Πνιινί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ εθαξκφδνληαο ηε ζθέςε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν, ε νπνία κε ην IATF 

16949:2016 επεθηείλεηαη επίζεο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ πιηθψλ θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ δαπέδνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο. Η 

αμηνιφγεζε δπλακηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο  ησλ κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα πνζνζηά θαη ηνπο φγθνπο παξαγσγήο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κε ηνλ πειάηε θαη φρη κφλν ηα ηξέρνληα επίπεδα παξαγγειίαο. Η 

δπλακηθφηεηα ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη, λα παξέρεη θαη λα ζπληεξεί ην πεξηβάιινλ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ (ISO 9001:2016). Σν θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ παξαγφλησλ 

(απνπζία δηαθξίζεσλ, πξφιεςε εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο, ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο, 

ζφξπβνο θ.α). Σν IATF 16949:2016 νξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ απαίηεζε γηα επηαμία 

θαη θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

ηα πιαίζηα ηνπ IATF 16949:2016 ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο κειέηεο γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηα απνηειέζκαηα θάζε ηχπνπ ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη 

ζπζηήκαηνο δνθηκήο (MSA – Measurement system analysis). Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο δηεξγαζίεο βαζκνλφκεζεο – επαιήζεπζεο γηα φιεο ηηο 
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ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο.  

4.4.2 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα 

χκθσλα κε ην ISO 9000 σο επαγγεικαηηθή επάξθεηα νξίδεηαη: «ε ηθαλφηεηα 

εθαξκνγήο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα» . Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ δηαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο 

έρεη θαζνξίζεη ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε 

εξγαζία επεξεάδεη ηελ επίδνζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε κφξθσζε θαη εκπεηξία θαη φηη δηελεξγνχληαη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα λα 

απνθηεζεί ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα φπνπ απαηηείηαη (Abuhav, 2017).. 

Με ηελ παξάγξαθν §7.2.1 ηνπ IATF 16949:2016 εηζάγεηαη ε απαίηεζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη δηαηήξεζε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ αλαγθψλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζρεηίδεηαη δξαζηεξηφηεηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξντφλησλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Σν πξφηππν IATF 16949:2016 εληζρχεη ηελ έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο (On the job training) θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (§ 7.2.2). Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο πξέπεη λα εθπνλνχληαη θαη γηα ζπκβαζηνχρν πξνζσπηθφ ή πξνζσπηθφ κέζσ 

εξγνιάβσλ θαη λα κεηαθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζε φια ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε εξγαζία επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα (DQS Group, 2017).  

Με ην λέν πξφηππν εηζάγνληαη εμαηξεηηθά απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ νξγαληζκνχ (§ 7.2.3) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κηα πην ηζρπξή 

δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ κηα 

ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

έλαλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνησλδήπνηε 

ειιείςεσλ, λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη λα ηεξνχλ 

θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ. Σν πξφηππν δηαθνξνπνηεί ηνπο ειεγθηέο 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηνπο ειεγθηέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνπο ειεγθηέο πξντφλησλ θαη δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο επάξθεηαο γηα θάζε ηχπν 

ειέγρνπ.  



42 
 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηθαλφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (§ 7.2.4) ν 

νξγαληζκφο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηε 

δηεμαγσγή απηψλ ησλ ηχπσλ ειέγρσλ θαη πιεξνχλ ηπρφλ εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ.  

4.4.3 Δπαηζζεηνπνίεζε 

Η επηδίσμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη πσο 

παξέρεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ έλαο ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο 

«επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πνηφηεηα» έηζη ψζηε λα ηα θαηαζηήζεη ηθαλά  λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΓΠ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη επίγλσζε ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο, ησλ ζηφρσλ 

πνηφηεηαο, ησλ θξίζηκσλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

βειηησκέλεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΓΠ (SAI, 2015). ηα πιαίζηα ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα ηεξεί ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνηφηεηαο θαη λα πξνρσξνχλ ζε ζπλερήο βειηηψζεηο. Η δηαδηθαζία παξνρήο 

θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεζφδσλ φπσο: 

βξαβεία αλαγλψξηζεο εξγαδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο, αμηνινγήζεηο 

επηδφζεσλ, έξεπλεο εξγαδνκέλσλ, θιπ. Πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη ηα 

θαηάιιεια αξρεία εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο. Απηά ηα αξρεία 

πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ HR.  

4.4.4 Δπηθνηλσλία 

Οη επηθνηλσλίεο είλαη κηα πνιχπινθε θαη δχζθνιε δξαζηεξηφηεηα. Η θαθή επηθνηλσλία 

νδεγεί ζε ράνο θαη θαθή απφδνζε. Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο είλαη πηζαλψο ε πην 

ζπλεζηζκέλε αηηία ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ ηνπ ΓΠ. Πξέπεη ινηπφλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νξγαληζκφο ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη κηα 

δηεξγαζία γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία γηα ην ΓΠ ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ην ηη ζα επηθνηλσλήζεη, πφηε ζα επηθνηλσλήζεη, πνηφο ζα επηθνηλσλήζεη 

θαη πψο (APB, 2017). Η ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα. Η 

εθαξκνγή ελφο πιάλνπ επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή 

νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο ελφο νξγαληζκφο. ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο κε ηε κνξθή πίλαθα: 
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Δλδηαθεξόκελν 

Μέξνο 

Αληηθείκελν 

Δπηθνηλσλίαο 

πρλόηεηα 

Δπηθνηλσλίαο 

Μέζν 

Δπηθνηλσλίαο 

Τπεύζπλνο 

Δπηθνηλσλίαο 

 

Πειάηεο 

 Πξντφληα 

 Σηκέο 

 Παξάδνζε 

 Πνιηηηθή Πνηφηεηαο 

Έλαξμε 

ζπλεξγαζίαο, ζε 

ζπλέρεηα 

αιιαγψλ θ.α 

 

1. Σειεθσληθά 

2. Email 

3. Καη ηδίαλ 

Δπηζεσξεηήο 

πσιήζεσλ, Σκήκα 

εμππεξέηεζεο 

ζπλεξγαηψλ 

Σρήκα 9: Σρέδην επηθνηλωλίαο- Communication plan (Verzuh, 2016) 

4.4.5 Σεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο 

Σν ISO 9000 νξίδεη σο Σεθκεξησκέλεο Πιεξνθνξίεο «πιεξνθνξίεο πνπ απαηηείηαη λα 

ειέγρνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ην κέζν ζην νπνίν 

πεξηέρνληαη». θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

δηαζθαιηζηεί πσο νη πιεξνθνξείο γηα ηελ θαζηέξσζε, ηελ εθαξκνγή, ηε δηαηήξεζε θαη 

ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΓΠ θαζνξίδνληαη, ειέγρνληαη θαη 

είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη αλαθηήζηκεο (SAI, 2015).  

ην IATF 16949:2016 δηαηεξείηαη ε απαίηεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ πνηφηεηαο πνπ 

θαηαξγήζεθε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2015.  Σν εγρεηξίδην πνηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ηηο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαη ζα πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ (IATF 16949:2016).  

Ο έιεγρνο ησλ ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη πσο είλαη 

άκεζα δηαζέζηκεο πξνο ρξήζε θαη πξνζηαηεχνληαη επαξθψο (§7.5.3.2.1). Αξρεία φπσο 

PPA (Production Part Approval), αξρεία ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

εληνιέο αγνξάο θαη ζπκβάζεηο / ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη εάλ δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο 

πεξηφδνπ δηαηήξεζεο απφ ηνλ πειάηε ή θάπνηνλ ξπζκηζηηθφ θνξέα, λα δηαηεξνχληαη γηα 

«ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην πξντφλ είλαη ελεξγφ, ζπλ έλα εκεξνινγηαθφ 

έηνο».  

Σέινο, ην IATF 16949:2016 νξίδεη φηη ν νξγαληζκφο νθείιεη λα εθαξκφδεη δηεξγαζίεο 

γηα ηελ αλαζεψξεζε, δηαλνκή θαη εθαξκνγή αλαζεσξήζεσλ / αιιαγψλ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ πειαηψλ (IATF 16949:2016). 
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4.5 Λεηηνπξγία 

4.5.1 Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

Η επηδίσμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη πσο ν νξγαληζκφο 

είλαη ηθαλφο λα ηεξήζεη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο, θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ιεηηνπξγίαο βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε θαη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ, ηα θξηηήξηα απνδνρήο, ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα 

επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηνπο ειέγρνπο ησλ δηεξγαζηψλ, ηηο ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε 

ζπκκφξθσζε (SAI, 2015).  

Σν IATF 16949: 2016 πξνδηαγξάθεη δηεπξπκέλεο απαηηήζεηο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο 

πειαηψλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο απαηηήζεηο εθνδηαζκνχ, ηελ κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο παξαγσγήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο. 

Δπίζεο ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ησλ πειαηψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο (IATF 16949: 2016). 

4.5.2 Απαηηήζεηο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

χκθσλα κε ην IATF 16949:2016 ελζσκαηψλεηαη ε απαίηεζε γηα ζπκθσλία κε ηνλ 

πειάηε αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη ηε κνξθή ησλ ειεθηξνληθψλ 

δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο (ζπκβαηφηεηα). Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ιακβάλνληα ππφςε 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

επάξθεηαο ησλ πφξσλ (πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα).  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2015 ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη θαη λα 

αλαζθνπεί ηηο απαηηήζεηο γηα ηα πξντφληα ιακβάλνληαο ππφςε θαη λνκηθέο ή 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.  

Με ην IATF 16949:2016 νη απαηηήζεηο απμάλνληαη θαη πξέπεη πιένλ λα 

ελζσκαηψλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε,  ην πεξηβαιινληηθφ 

απνηχπσκα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλε άδεηα απφ ηνλ πειάηε γηα 

νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ (IATF 16949:2016).  Δπίζεο 

κε ηνλ παξάγξαθν §8.2.3.1.3 εληζρχνληαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε 

θαηαζθεπαζηηθήο ζθνπηκφηεηαο. 
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4.5.3 ρεδηαζµφο θαη αλάπηπμε πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ 

O νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα έρεη κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο ή κηαο δηαδηθαζίαο ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο απαηηήζεηο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

ηφζν εζσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ φζν θαη θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (DQS 

Group, 2016).  

O νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεδηαζκνχ.  

ην πξφηππν IATF 16949:2016 εηζάγεηαη κηα λέα απαίηεζε γηα εθαξκνγή δηαδηθαζίαο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα πξντφληα κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ. Η δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ.  

Με ηελ παξάγξαθν §8.3.3.1 ηνπ IATF 16949:2016 επεθηείλεηαη ην ειάρηζην ζχλνιν 

απαηηήζεσλ εηζόδνπ ζρεδηαζκνύ πξντόληνο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

θαηάιιειεο δηεξγαζίεο γηα ελζσκάησζε της γλψζεο απφ πξνεγνχκελα ζρεδηαζηηθά 

έξγα, απφ αλαηξνθνδφηεζε πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ θαη εζσηεξηθά δεδνκέλα (DQS 

Group, 2016). 

Ο θαηάινγνο απαηηήζεσλ εηζφδνπ ζρεδηαζκνχ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο επεθηείλεηαη 

πεξηιακβάλνληαο ηα δεδνκέλα εμφδνπ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ζηφρσλ παξαγσγηθφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο, ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ, ησλ απαηηήζεσλ δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ αξρψλ 

ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηε ζπλαξκνιφγεζε (IATF 16949:2016). 

Οη κεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ε 

αλαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (IATF 

16949:2016). 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηψλ (CSRs) θαη ηα θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 
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Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε εξγαζία εθηειείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ή αλαηίζεηαη ζε 

εμσηεξηθφ πάξνρν, ην  πξφγξακκα θαη ην ζρέδην ειέγρνπ ησλ πξσηνηχπσλ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ. Απηφο ν ηχπνο ειέγρνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

δηαδηθαζία ππνζηήξημεο θαη λα ελζσκαηψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο (IATF 16949:2016). Μηα δηαδηθαζία έγθξηζεο εμαξηεκάησλ γηα πξντφληα  

πνπ παξέρνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξφρνπο  πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο (DQS Group, 2016). 

Σν IATF 16949:2016 απνζαθελίδεη φηη απαηηεί κεζφδνπο πξνζηαζίαο απφ ζθάικαηα 

ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ. Η εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γεσκεηξηθήο δηαζηαζηνιφγεζεο θαη 

αλνρψλ (GD&T) επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα θαζνξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο 

ζρεηηθέο αλνρέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζρέζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ 

(IATF 16949:2016). 

Οη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ κεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ πξντφληνο ππνδειψλνπλ φηη ηα 

πξντφληα, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα επηθπξψλνληαη 

πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Απηή ε επηθχξσζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνλ πειάηε, φηαλ ππάξρεη ηέηνηα απαίηεζε. Γηα ηα πξντφληα κε 

ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ, ε εγγξαθέο ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ ην 

επίπεδν αλαζεψξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ (IATF 16949:2016).. 

4.5.4 Έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ απφ εμσηεξηθά κέξε δηεξγαζηψλ θαη πξντφλησλ  

ην πξφηππν IATF 16949:2016 νξίδεηαη ξεηά ε απαίηεζε ηεο δηαζθάιηζεο πσο ν 

νξγαληζκφο δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο πξνκεζεηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεη πσο 

ειέγρνληαη νη δηεξγαζίεο, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία 

επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ (§8.4.1.2). ην πξφηππν 

νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη απηή λα πεξηιακβάλεη. Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο 

ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ 

πειάηε ( Directed – Buy) (§8.4.1.3). Σν εχξνο θαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη 

απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνπο πξνκεζεπηέο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη παξερφκελεο δηεξγαζίεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηελ ηθαλφηεηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (§8.4.2). Δπίζεο, απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο 

λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηφζν ζηε ρψξα απνδνρήο φζν θαη ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο θαη πξννξηζκνχ.  
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Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα κεηαθπιά λνκηθέο, θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 

πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ 

εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα (§8.4.3.1).   

4.5.5 Παξαγσγή πξντφλησλ  

Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ηνπ πξνηχπνπ επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη πσο ν 

νξγαληζκφο εθαξκφδεη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζηελ παξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξάδνζεο αιιά θαη κεηά ηελ παξάδνζε. 

χκθσλα κε ην IATF 16949: 2016 απαηηνχληαη ζρέδηα ειέγρνπ γηα φινπο ηνπο 

ζρεηηδφκελνπο κε ην πξντφλ ρψξνπο παξαγσγήο θαη γηα φια ηα παξερφκελα πξντφληα 

θαη φρη κφλν γηα ην ηειηθφ πξντφλ ή ηελ ηειηθή γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο. 

Σν IATF 16949:2016 εληζρχεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ 

αλαγθψλ, ελψ θαζνξίδεη θαη εηδηθέο απαηηήζεηο επαιήζεπζεο ησλ ξπζκίζεσλ θαηά ηελ 

έλαξμε παξαγσγήο φζν θαη κεηά απφ ζηάζεηο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπκκφξθσζε. 

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο 

(TPM – Total productive maintenance) ην νπνίν πξέπεη λα ελζσκαηψλεη πιήξσο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο (IATF 

16949:2016). 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εξγαιείσλ παξαγσγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηεθκεξίσζε γηα 

ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ 

(IATF 16949:2016). 

4.5.6 Απνδέζκεπζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

Η επηδίσμε ηεο παξαγξάθνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη πσο ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη 

θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ειέγρνπο γηα λα επηβεβαηψζεη πσο ην ηειηθφ πξντφλ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο (SAI, 2015). Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εμσηεξηθά 

παξερφκελεο δηεξγαζίεο, πξντφληα ή ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ γηα θάζε πξντφλ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη πιήξεο δηαζηαζηνινγηθφο έιεγρνο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιάλνπ ειέγρνπ θαη ηα ζηνηρεία λα είλαη δηαζέζηκα γηα 

έιεγρν απφ ηνλ πειάηε. Γηα πξντφληα κε θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά  «εκθάληζεο» 

(appearance items) ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ 

ειέγρνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα (IATF 
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16949:2016). Σα θξηηήξηα απνδνρήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

λα εγθξίλνληαη απφ ηνπο πειάηεο φηαλ απαηηείηαη.  

4.5.7 Έιεγρνο ησλ µε ζπκκνξθνχκελσλ απνηειεζκάησλ 

Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ηνπ πξνηχπνπ επηδηψθεηαη λα δηαζθαιηζηεί πσο 

ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη δηεξγαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ 

απνηειεζκάησλ (SAI, 2015). Θα πξέπεη λα ηεξεί ηηο θαηάιιειεο ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθνξίεο  κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (IATF 16949:2016). Όια ηα χπνπηα πξντφληα ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη κε ζπκκνξθνχκελα θαη λα ειέγρνληαη. Οη απαηηήζεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε πξντφλησλ ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί επαλεπεμεξγαζία δηεπξχλνληαη κε ην 

IATF 16949:2016 θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: ηελ έγθξηζε ησλ πειαηψλ,  ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ (FMEA), ηρλειαζηκφηεηα θαη 

δηαηήξεζε ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Ο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη 

ακέζσο ηνλ πειάηε εάλ παξαδίδεη κε ζπκκνξθνχκελν πξντφλ θαη λα παξέρεη ιεπηνκεξή 

ηεθκεξίσζε. 

4.6 Αμηνιόγεζε Δπηδόζεσλ 

Η επηδίσμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη πσο ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο θαη επαξθείο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα λα 

θαζνξηζηεί εάλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ηθαλνπνηνχλ ηηο επηδησθφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, κε εηδηθή έκθαζε ζηελ αληίιεςε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (SAI, 2015).  

4.6.1 Παξαθνινχζεζε, κέηξεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

χκθσλα κε ην ISO 9000 σο επίδνζε νξίδεηαη ην «κεηξήζηκν απνηέιεζκα». Γηα λα 

θαζνξηζηεί απνηειεζκαηηθά ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη αηηίεο ησλ 

πξνβιεκάησλ απαηηείηαη έλα ηζνξξνπεκέλν κείγκα απφ κεηξήζεηο απνηειεζκάησλ 

(πνζνζηά ζπκκνξθνχκελσλ ή κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ, εηζεξρφκελα παξάπνλα 

πειαηψλ) θαη δηεξγαζηψλ (ζρεηηδφκελσλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο) 

γηα ην ΓΠ. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη: ηη ρξεηάδεηαη λα 

παξαθνινπζείηαη θαη λα κεηξείηαη, πνηεο κέζνδνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλάιπζεο θαη εθηίκεζεο ησλ 
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απνηειεζκάησλ θαη ηελ ηήξεζε ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ σο ηεθκήξηα 

απνηειεζκάησλ (ISO 9001:2016). 

Με ην IATF 16949:2016 δηεπθξηλίδεηαη ε απαίηεζε γηα ζηφρεπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ ηεθκεξησκέλε εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ 

εξγαιείσλ θαηά ηε δηαδηθαζία APQP. Σα εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηεξγαζηψλ θαη ζην 

ζρέδην ειέγρνπ. Δπίζεο κε ην IATF 16949:2016 θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γλσζηηθήο 

επάξθεηαο θαη εμνηθείσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπιινγή, αλάιπζε 

θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο δηαθχκαλζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο ηθαλφηεηα δηεξγαζηψλ. 

Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ – ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα δηεξγαζία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αληίιεςεο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο (έξεπλεο πειαηψλ, αλαηξνθνδφηεζε πειαηψλ, 

ζπλαληήζεηο κε πειάηεο, αλαιχζεηο αγνξάο θ.α) (Abuhav, 2017). Σν IATF 16949:2016 

δηεπθξηλίδεη ηα θξηηήξηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη εηζάγεη 

πξφζζεηε απαίηεζε εζηίαζεο ζηε δηαρείξηζε εγγπήζεσλ. Ο νξγαληζκφο έρεη ηελ επζχλε 

λα έρεη ειέγρεη, λα αλαζεσξεί θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε portals πειαηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη 

ηελ απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ γηα: ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ επίδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΓΠ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ, ηηο 

επηδφζεηο ησλ εμσηεξηθψλ παξφρσλ θαη ηηο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηνπ ΓΠ (ISO 

9001:2016). 

4.6.2 Δζσηεξηθή επηζεψξεζε 

Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο (πξψηνπ κέξνπο) δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ γηα αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε θαη γηα άιινπο εζσηεξηθνχο ζθνπνχο. Σα 

άηνκα ηα νπνία δηελεξγνχλ ηελ επηζεψξεζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή θαη 

ακεξφιεπηε ζέζε θαη λα θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε επαγγεικαηηθή επάξθεηα (ISO 

9001:2016). ηα πιαίζηα ηνπ πξνηχπνπ IATF 16949:2016 εληζρχεηαη ε απαίηεζε γηα 
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πηνζέηεζε πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ θίλδπλν θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Η δηαδηθαζία εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα αμηνινγεί ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε 

δηαδηθαζία ηνπ ΓΠ θαη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θάζε δηαδηθαζίαο (DQS Group, 2017).  

Με ην IATF 16949:2016 εληζρχεηαη ε επηζεψξεζε ηνπ ΓΠ (§9.2.2.2) θαζψο θαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηεξγαζηαθήο πξνζέγγηζεο. Καζνξίδεηαη 3εηέο παξάζπξν γηα ηελ 

επηζεψξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΓΠ, αιιά ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν (DQS Group, 2017). Σν πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ 

παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

αλάγθε γηα έλα κε πξνγξακκαηηζκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν.  

Η επηζεψξεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ζε νξίδνληα 3 εηίαο 

θαη γηα φιεο ηηο βάξδηεο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη δεηγκαηνιεπηηθά θαηά ηελ αιιαγή ησλ 

βαξδηψλ (IATF 16949:2016): 

 Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, 

 Σελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

(PFMEA) θαη ηνπ πιάλνπ ειέγρνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηζεψξεζε ησλ πξντφλησλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε IATF 

16949:2016 ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Αλαζθφπεζε απφ ηε ∆ηνίθεζε 

ηα πιαίζηα ηνπ ΓΠ ε αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαζθνπεί ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ελαξκφληζή ηνπ 

κε ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ (SAI, 2015). 

Σν πξφηππν IATF 16949:2016 εληζρχεη ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηεο αλαζθφπεζεο 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Η ζπρλφηεηα ελφο έηνπο είλαη ε ειάρηζηε, θαζψο ε δηαδηθαζία 

θαζνδεγείηαη απφ ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο (DQS Group, 2017). Η πξνζδνθία ηεο IATF είλαη φηη εάλ 

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ εληνπίδεηαη ζε έλαλ πειάηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επηθεληξσκέλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πνπ λα αθνινπζείηαη απφ θάπνηνπ είδνο 

αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο (IATF 16949:2016). 
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χκθσλα κε ην IATF 16949:2016 νη εηζξνέο ηεο αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα γηα:  

 ην θφζηνο ηεο θαθήο πνηφηεηαο (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ), 

 ηηο κεηξήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

 ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ,  

 ηηο εθηηκήζεηο θαηαζθεπαζηηθήο ζθνπηκφηεηαο γηα αιιαγέο ζηηο δηεξγαζίεο, λέεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη λέα πξντφληα, 

 ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

 ηηο επηδφζεηο έλαληη ησλ ζηφρσλ ζπληήξεζεο, 

 ηηο επηδφζεηο εγγπήζεσλ,  

 ηελ επηζθφπεζε ησλ scorecards ησλ πειαηψλ, 

 ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εθξνέο ηεο αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ιήςε κέηξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηπγράλνληαη νη 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλερή αλάιπζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ δηαδηθαζηψλ (APB, 2017). Αλ θαη νη θάηνρνη δηεξγαζηψλ είλαη απηνί νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα επηδφζεσλ ησλ πειαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη, ε απαίηεζε απηή παξέρεη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε 

ηελ ζαθή θαη ηειηθή επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ επηδφζεσλ ησλ 

πειαηψλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

 

4.7 Βειηίσζε 

4.7.1 Γεληθά 

Η ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ (§10) θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηνπ ΓΠ, πεξηιακβάλνληαο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα κε ζπκκνξθψζεηο, 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζθαικάησλ 

(SAI, 2015). Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα επηδηψθεηαη λα δηαζθαιηζηεί πψο ν 

νξγαληζκφο εθαξκφδεη αιιαγέο ζην ΓΠ ηνπ, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη εληζρχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. 

Οξίδεηαη ην πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν ν νξγαληζκφο δηνξζψλεη θαη απνηξέπεη ηα 
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αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα θαη βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηάο ηνπ (APB, 2017).  

4.7.2 Με ζπκκφξθσζε θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9000 σο Με πκκφξθσζε νξίδεηαη «ε κε ηθαλνπνίεζε 

ηεο απαίηεζεο» , ελψ σο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο νξίδνληαη «νη ελέξγεηεο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη γηα ηελ απνηξνπή επαλεκθάληζήο ηεο». Ο 

νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη αληηδξά ζε κηα κε ζπκκφξθσζε φηαλ απηή 

ζπκβεί θαη ιακβάλεη ελέξγεηεο ψζηε λα ηελ ειέγμεη θαη λα ηε δηνξζψζεη. Οη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νη κε ζπκκνξθψζεηο. Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα 

ηεξεί ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο θχζεο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο θαη φπνησλ ελεξγεηψλ επαθνινχζεζαλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (ISO 9001:2016).  

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – Σν IATF 16949:2016 θαζνξίδεη ηελ απαίηεζε γηα θαζηέξσζε 

ηεθκεξησκέλσλ δηεξγαζηψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ. Οη δηεξγαζίεο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 δηάθνξνπο ηχπνπο θαη θιίκαθεο πξνβιεκάησλ (αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

ηξέρνληα παξαγσγηθά δεηήκαηα, επξήκαηα αμηνινγήζεσλ),  

 επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ,  

 αλάιπζε αηηίσλ θαη απνηειέζκαηα,  

 εθαξκνγή ζπζηεκηθψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο επίπησζήο 

ηνπο ζε ζπλαθήο δηεξγαζίεο,  

 έιεγρνο θαη αλαζεψξεζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ (PFMEA, Πιάλα 

ειέγρνπ). 

Όηαλ νη πειάηεο θαζνξίδνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ηξφπνπο ή εξγαιεία ειέγρνπ ηφηε 

πξέπεη απηά λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ (DQS Group, 2017).  

Έιεγρνο ζθαικάησλ – Σν IATF 16949:2016 θαζνξίδεη ηελ απαίηεζε γηα θαζηέξσζε 

ηεθκεξησκέλσλ δηεξγαζηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο εληνπηζκνχ 

ζθαικάησλ θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 

Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλσλ 
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ηεο δηαδηθαζίαο (PFMEA) θαη ε ζπρλφηεηα δνθηκψλ ειέγρνπ ζθαικάησλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην πιάλν ειέγρνπ.   

Γηαρείξηζε εγγύεζεο – χκθσλα κε ην IATF 16949:2016, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

νξγαληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη εγγχεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη κηα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο εγγπήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα απαίηεζε 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο εγγχεζεο θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ.  

Αλάιπζε παξαπόλσλ θαη αζηνρηώλ πεδίνπ – Σν IATF 16949:2016 θαζνξίδεη ηελ 

απαίηεζε γηα αλάιπζε ησλ παξαπφλσλ πειαηψλ θαη ησλ αζηνρηψλ πεδίνπ, ηελ 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

απνηξνπή επαλεκθάληζεο ησλ αζηνρηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζα πξέπεη 

λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πειάηε θαη επίζεο εζσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ.  

Μηα λέα απαίηεζε αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ κε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ νξγαληζκνχ λα δηελεξγεί κεηά απφ απαίηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, 

ειέγρνπο ζπκβαηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ πξντφληνο κε ην ινγηζκηθφ ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ησλ πειαηψλ. 

4.7.3 πλερήο βειηίσζε 

Σν ISO 9000 νξίδεη σο πλερή Βειηίσζε «ηελ επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ». χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ν νξγαληζκφο 

ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη ζπλερή βειηίσζε ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠ εμαζθαιίδνληαο ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξφηππν IATF 16949:2016 νξίδεη ηελ απαίηεζε γηα χπαξμε 

ηεθκεξησκέλεο δηεξγαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο ε νπνία; Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο:  πξνζδηνξηζκφ ησλ κεζφδσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, 

αληηθεηκεληθνί ζθνπνί, δεδνκέλα κεηξήζεσλ, ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο, πιάλν 

ειέγρνπ κε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ηεο ζπαηάιεο, αλάιπζε 

θηλδχλνπ (FMEA). Η ρξήζε ησλ TPM, Lean, Six Sigma θαη άιισλ κεζνδνινγηψλ 

αξηζηείαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν πξέπεη λα αθνινπζεί κηα δηαξζξσκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ πξνζδηνξίδεη ζπλερψο θαη αληηκεησπίδεη ηνπο θίλδπλνπο θαη ηηο 

επθαηξίεο βειηίσζεο (IATF 16949:2016). 
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5. ρέδην Διέγρνπ – Control Plan 

Σν ρέδην Διέγρνπ (Control Plan) είλαη έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηηο ελέξγεηεο 

(κεηξήζεηο, επηζεσξήζεηο, πνηνηηθνχο ειέγρνπο ή παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ 

δηεξγαζίαο) πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε θάζε κηαο δηαδηθαζίαο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

έμνδνη ηεο ζπκκνξθψλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο (Quality One, 2017). Με 

απινχζηεξνπο φξνπο, ην ρέδην Διέγρνπ παξέρεη ζηνλ ρεηξηζηή ή ηνλ επηζεσξεηή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζσζηφ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ παξαγσγή 

πνηνηηθψλ εμαξηεκάησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ κε ζπκκφξθσζεο (Quality 

One, 2017). Σέινο, θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη 

λα αλαιεθζνχλ εάλ νη κεηξήζεηο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ. 

Η ρξήζε ησλ ζρεδίσλ ειέγρνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ζε 

κηα δηαδηθαζία θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πξνζδηνξίδνληαο ηηο πεγέο 

δηαθχκαλζεο κηαο δηαδηθαζίαο θαη θαζηεξψλνληαο ειέγρνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζή 

ηνπο (Quality One, 2017). 

Σν ρέδην Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη απφ κηα κεηθηή νκάδα (Cross Functional 

Team  - CFT) πνπ έρεη γλσξίδεη θαη θαηαλνεί πιήξσο ηε δηαδηθαζία πνπ ειέγρεηαη ή 

βειηηψλεηαη (Q1). 

Οη θάζεηο ελφο ζρεδίνπ ειέγρνπ 

Τπάξρνπλ ηξεηο θάζεηο ζρεδίνπ ειέγρνπ βάζεη ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην 

πξντφλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ (NPI) (IATF 16949:2016): 

1. Πξσηόηππν - Σν ζρέδην ειέγρνπ απηνχ ηνπ επηπέδνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

πεξηγξαθέο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα κεηξεζνχλ, ηα πιηθά θαη ηηο επηδφζεηο πνπ 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξσηφηππνπ. 

2. Πξηλ ηελ παξαγσγή - Σν επίπεδν απηφ ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα κεηξεζνχλ θαη ησλ δνθηκψλ 

πιηθνχ θαη επηδφζεσλ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ κεηά ην πξσηφηππν, αιιά πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ καδηθή παξαγσγή ηνπ. 

3. Παξαγσγή - Απηφ ην επίπεδν ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ 

πιήξε θαηάινγν ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπο 

ειέγρνπο ηεο δηεξγαζίαο, ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο θαη ηηο δνθηκέο πνπ ζα εθηεινχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο. 
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Σα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Διέγρνπ 

χκθσλα κε ην IATF 16949:2016 ην ρέδην Διέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ 

ειάρηζην ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν ζρήκα:  

Γεληθά ηνηρεία Έιεγρνο 

Πξντόληνο 

Έιεγρνο 

Γηεξγαζίαο 

Μέζνδνη ρέδην 

Αληίδξαζεο 
Αξηζκφ ρεδίνπ Διέγρνπ Δηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο 

Παξάκεηξνη 

δηεξγαζίαο 

(ξπζκίζεηο, 

αλνρέο) 

Σερληθέο 

κεηξήζεσλ θαη 

αμηνιφγεζεο 

ηνπο 

Δλέξγεηεο 

απνηξνπήο κε 

ζπκκνξθψζεσλ 

Ηκεξνκελία εθπφλεζεο θαη 

εκεξνκελία αλαζεψξεζεο 

Λνηπά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ειέγρνπ 

Δηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

δηεξγαζίαο 

Έιεγρνο 

ζθαικάησλ 

 

Γεληθά δεδνκέλα Αλνρέο / 

Πξνδηαγξαθέο 

Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, 

εμαξηήκαηα θαη 

εξγαιεία 

Μέγεζνο 

δείγκαηνο θαη 

ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο 

 

ηνηρεία πειάηε 

 

  Μέζνδνο 

ειέγρνπ 

 

ηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ     

Κσδηθφ εμαξηήκαηνο     

Ολνκαζία 

εμαξηήκαηνο/πεξηγξαθή 

    

Δπίπεδν ζρεδηαζηηθήο 

ηξνπνπνίεζεο 

    

Φάζε αλαθνξάο     

Κχξηα επαθή επηθνηλσλίαο     

Σίηινο δηεξγαζίαο / 

πεξηγξαθή 

    

Λεηηνπξγηθή νκάδα     

Σρήκα 10: Τα απαηηνύκελα ζηνηρεία ελόο Σρεδίνπ Ειέγρνπ (IATF 16949:2016) 
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6. Βαζηθά Δξγαιεία Πνηόηεηαο ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

Σα βαζηθά Δξγαιεία Πνηφηεηαο νξίδνληαη σο πέληε ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο ή / θαη 

κέζνδνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ  IATF 16949:2016. Απηά ηα 

εξγαιεία ηεθκεξηψλνληαη ρσξηζηά κε ηε δεκνζίεπζε πέληε εγρεηξηδίσλ δηαζέζηκσλ 

κέζσ ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ Απηνθηλεηνβηνκεραλία - Automotive Industry Action 

Group, AIAG. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία ησλ 

εξγαιείσλ πνηφηεηαο. Η αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο γηα ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα 

εκβάζπλζε ζηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία πξνηείλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε λα αλαηξέμεη ζηα 

εηδηθά εγρεηξίδηα ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ Απηνθηλεηνβηνκεραλία - Automotive 

Industry Action Group, AIAG. 

 

Σρήκα 11: Τα πέληε βαζηθά Εξγαιεία Πνηόηεηαο (Hardiman, 2014) 

 

6.1 Πξνεγκέλνο ρεδηαζκόο Πνηόηεηαο Πξντόλησλ - Advanced Product Quality 

Planning & Control Plan (APQP) 

Σα ζχλζεηα πξντφληα θαη νη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ δχλαηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο, ηδίσο φηαλ λέα πξντφληα εηζάγνληαη ζηελ αγνξά. Ο Πξνεγκέλνο 

ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο Πξντφληνο (APQP) απνηειεί έλα πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ γηα λέα 

πξντφληα ή δηαδηθαζίεο (Quality-One, 2017). Απηφ ην πιαίζην είλαη έλα ηππνπνηεκέλν 

ζχλνιν απαηηήζεσλ πνηφηεηαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο λα ζρεδηάζνπλ έλα 

πξντφλ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε. Σν APQP δηαζθαιίδεη φηη ε θσλή ηνπ πειάηε 
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(VOC) είλαη ζαθψο θαηαλνεηή, κεηαθξάδεηαη ζε απαηηήζεηο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. Μηα κεηθηή νκάδα (CFT), πνπ πεξηιακβάλεη ην κάξθεηηλγθ, 

ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή, ελεξγνπνηείηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία APQP (Quality-One, 2017). 

Σν επίθεληξν ηνπ APQP είλαη ε αμηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα λέν πξντφλ ή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηελ νκάδα 

δξάζεο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία (AIAG APQP-2, 2008), ν ζθνπφο ηνπ APQP 

είλαη «λα παξάγεη έλα ζρέδην πνηφηεηαο πξντφληνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε». 

Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην APQP. ην επφκελν 

ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ κε ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ 

πξντφλησλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ πξνεγκέλνπ ζρεδηαζκνχ πνηφηεηαο. 

 

 

Σρήκα 12: Η ζπζρέηηζε ησλ Δξγαιείσλ Πνηφηεηαο κε ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

(Quality One, 2017). 

Σα νθέιε ηνπ APQP είλαη ηα εμήο (AIAG APQP-2, 2008):  
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 Οη ιχζεηο ρακειφηεξνπ θφζηνπο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ  λσξίηεξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ – αλάπηπμεο. 

 Οη πνιιαπιέο επηινγέο απφ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκνχ ελφο θηλδχλνπ. 

 Βειηησκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

 Βειηησκέλνο ζρεδηαζκφο γηα παξαγσγή θαη ζπλαξκνιφγεζε. 

 

Σν APQP απνηειείηαη απφ έλα ζηάδην πξνεηνηκαζίαο θαη πέληε ηαπηφρξνλεο θάζεηο. Οη 

ελφηεηεο ηνπ APQP νξίδνληαη παξαθάησ (AIAG APQP-2, 2008): 

Δλφηεηα 0: Πξσηαξρηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

Ο APQP μεθηλάεη κε ππνζέζεηο, έλλνηεο θαη αμηνιφγεζε πξφηεξεο γλψζεο. 

Δλφηεηα 1: ρεδηαζκφο θαη θαζνξηζκφο πξνγξάκκαηνο 

Η ελφηεηα 1 ζπλδέεη ηηο πξνζδνθίεο, ηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

πειαηψλ κε ηηο απαηηήζεηο. Δπίζεο, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο πξνθαηαξθηηθψλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηφρσλ ζρεδηαζκνχ / αμηνπηζηίαο. 

Δλφηεηα 2: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξντφλησλ 

Η εζηίαζε ζηελ Δλφηεηα 2 αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Η 

γεσκεηξία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδίαζεο, νη ιεπηνκέξεηεο, νη αλνρέο θαη ε βειηίσζε 

ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμεηάδνληαη κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Δλφηεηα 3: ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο 

Η ελφηεηα 3 εμεηάδεη ηερληθέο παξαγσγήο θαη κεζφδνπο κέηξεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Δλφηεηα 4: Δπηθχξσζε πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

Η επηθχξσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο είλαη ην επίθεληξν 

ηεο ελφηεηα 4. 

Δλφηεηα 5: Αμηνιφγεζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

Σα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα δεδνκέλα θάζε ελφηεηαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 
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ρήκα 13: Σα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα δεδνκέλα θάζε ελφηεηαο ηνπ APQP (Hoyle, 2005). 
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6.2 Γηαδηθαζία Έγθξηζεο Παξαγσγήο Δμαξηήκαηνο - Production Part Approval 

Process (PPAP) 

Η Γηαδηθαζία Έγθξηζεο Παξαγσγήο Δμαξηήκαηνο (PPAP) είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν 

γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνπο πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο (Quality One, 2017). Η PPAP νξίδεη ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο γηα λέα ή αλαζεσξεκέλα εμαξηήκαηα ή εμαξηήκαηα πνπ παξάγνληαη απφ λέεο 

ή ζεκαληηθά αλαζεσξεκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο (AIAG PPAP-4, 2006). Η 

δηαδηθαζία PPAP απνηειείηαη απφ 18 ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξαγσγήο. Γελ απαηηνχληαη φια ηα ζηνηρεία γηα θάζε 

ππνβνιή.   

Η δηαδηθαζία PPAP επαιεζεχεη φηη ν πξνκεζεπηήο θαηαλνεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ πειαηψλ θαη φηη ε δηαδηθαζία είλαη ηθαλή λα παξάγεη 

ζηαζεξά ην πξντφλ πνπ ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

παξαγσγήο κε ηνλ θαζνξηζκέλν ξπζκφ παξαγσγήο. 

Η δηαδηθαζία PPAP απαηηείηαη γηα θάζε ππνβνιή λένπ εμαξηήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ 

έγθξηζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζε έλα ππάξρνλ εμάξηεκα ή δηαδηθαζία. Ο πειάηεο 

κπνξεί λα δεηήζεη έλα PPAP αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο. 

Απηφ απαηηεί ν πξνκεζεπηήο λα δηαηεξεί έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεη θαη 

ηεθκεξηψλεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο PPAP. 

Οη απαηηήζεηο ππνβνιήο PPAP ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε πέληε επίπεδα, σο εμήο (AIAG 

PPAP-4, 2006): 

Δπίπεδν 1 – Δγγχεζε ππνβνιήο εμαξηήκαηνο (Part Submission Warrant - PSW) πνπ 

ππνβιήζεθε κφλν ζηνλ πειάηε, 

Δπίπεδν 2 - PSW κε δείγκαηα πξντφλησλ θαη πεξηνξηζκέλα ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα, 

Δπίπεδν 3 - PSW κε δείγκαηα πξντφλησλ θαη πιήξε ζηνηρεία ππνζηήξημεο, 

Δπίπεδν 4 - PSW θαη άιιεο απαηηήζεηο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πειάηε, 

Δπίπεδν 5 - PSW κε δείγκαηα πξντφλησλ θαη πιήξε δηαζέζηκα ζηνηρεία ππνζηήξημεο 

γηα έιεγρν ζηελ ηνπνζεζία παξαγσγήο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Σα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο Έγθξηζεο Παξαγσγήο Δμαξηήκαηνο (PPAP) είλαη (AIAG 

PPAP-4, 2006): 

1. Απνδεηθηηθά ζρεδηαζκνύ. Οη θάθεινη ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ην αληίγξαθν ηνπ πειάηε φζν θαη ηα ζρέδηα ηνπ πξνκεζεπηή. Η 

ηεθκεξίσζε πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη αληίγξαθν ηεο εληνιήο αγνξάο. 
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2. Δπηθπξσκέλα έγγξαθα ηξνπνπνίεζεο ζρεδηαζκνύ. Έλα έγγξαθν πνπ 

παξνπζηάδεη ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο αιιαγήο. πλήζσο απηφ ην έγγξαθν 

νλνκάδεηαη «Engineering Change Notice». 

3. Έγθξηζε ζρεδηαζκνύ. Όηαλ απαηηείηαη σο κέξνο ηνπ PPAP, ν πξνκεζεπηήο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα έγθξηζε απφ ην ηκήκα ηερληθήο 

ππνζηήξημεο πειαηψλ. 

4. DFMEA. Έλα αληίγξαθν ηεο Αλάιπζεο DFMEA, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε θαη 

ππνγξάθεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πειάηε. Δάλ ν πειάηεο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ζπλήζσο ν πειάηεο κπνξεί λα κελ θνηλνπνηεί ην 

έγγξαθν ζηνλ πξνκεζεπηή. 

5. Γηάγξακκα ξνήο δηεξγαζίαο. Έλα αληίγξαθν ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ δείρλεη φια ηα βήκαηα θαη ηελ αθνινπζία ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζεξρφκελσλ ζηνηρείσλ. 

6. PFMEA's. Έλα αληίγξαθν ηεο Αλάιπζεο DFMEA, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε θαη 

ππνγξάθεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πειάηε. 

7. ρέδην Διέγρνπ - Control Plan. Έλα αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ, ην νπνίν 

αλαζεσξήζεθε θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνλ πειάηε. Σν ρέδην 

Διέγρνπ αθνινπζεί ηα βήκαηα ηνπ PFMEA θαη παξέρεη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ «πηζαλψλ πξνβιεκάησλ» αλαθνξηθά κε 

ηελ πνηφηεηα, ηε δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα 

επηζεσξήζεσλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

8. Measurement System Analysis (MSA).  

9. Απνηειέζκαηα δηαζηαζηνινγηθώλ κεηξήζεσλ. Μηα ιίζηα κε θάζε δηάζηαζε 

πνπ ζεκεηψλεηαη ζην εηδηθφ ζρέδην κε επηζήκαλζε δηαζηάζεσλ (ballooned 

drawing). Απηή ε ιίζηα παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

δείρλεη εάλ θάζε δηάζηαζε είλαη "εληφο αλνρψλ" ή "εθηφο αλνρψλ". 

10. Δγγξαθέο πιηθώλ / δνθηκώλ απόδνζεο. πλνπηηθή παξνπζίαζε θάζε δνθηκήο 

πνπ δηελεξγήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

11. Μειέηεο δηεξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηα δηαγξάκκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά. 

12. Απνηειέζκαηα δνθηκώλ πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηεξίσλ. Αληίγξαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ ηεο ελφηεηαο 10, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_Systems_Analysis
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13. Αλαθνξά απνδνρήο ραξαθηεξηζηηθώλ «εκθάληζεο». Δθαξκφδεηαη κφλν γηα 

εμαξηήκαηα κε απαίηεζε «εκθάληζεο». 

14. Γείγκα αξρηθήο παξαγσγήο.  

15. Σειηθό δείγκα. Σν δείγκα ην νπνίν ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ πειάηε. 

16. Βνεζήκαηα ειέγρνπ. Καηάινγνο ησλ βνεζεκάησλ ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή (φξγαλα κέηξεζεο, εηδηθέο θαιίκπξεο). 

17. Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 

18. Δγγύεζε ππνβνιήο εμαξηήκαηνο - Part Submission Warrant (PSW). Δηδηθήο 

κνξθήο θφξκα πνπ ζπλνςίδεη νιφθιεξν ην παθέην PPAP. 

 

6.3 Αλάιπζε Σξόπσλ Αζηνρίαο θαη Δπηπηώζεσλ - Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA) 

Η Αλάιπζε Σξφπσλ Αζηνρίαο θαη Δπηπηψζεσλ ή Failure Mode and Effect Analysis 

είλαη κηα κεζνδνινγία δηαδνρηθψλ βεκάησλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα 

πξνβιέπνπλ ηελ αζηνρία θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνζδηνξίδνληαο φιεο ηηο 

πηζαλέο αηηίεο αζηνρίαο ζε κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ή παξαγσγήο (Quality-One, 

2017). 

Ωο «ηξφπνη αζηνρίαο» νξίδνληαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί θάηη λα αζηνρήζεη. Αζηνρίεο 

είλαη ηα ιάζε ή νη αηέιεηεο, εηδηθά απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πειάηε, θαη νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη δπλεηηθέο ή πξαγκαηηθέο (Tague, 2004).  Η «αλάιπζε επηπηψζεσλ» 

αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ επηπηψζεηο ησλ αζηνρηψλ (Tague, 2004).    

Οη αζηνρίεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην πφζν ζνβαξέο είλαη νη ζπλέπεηέο ηνπο, πφζν 

ζπρλά ζπκβαίλνπλ θαη πφζν εχθνια κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ. θνπφο ηνπ FMEA είλαη 

λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ησλ αζηνρηψλ, μεθηλψληαο απφ απηέο 

κε ηελ πςειφηεξε ζεκαληηθφηεηα (Tague, 2004).   

Η αλάιπζε ησλ ηξφπσλ απνηπρίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ θαηαγξάθεη επίζεο ηηο 

ηξέρνπζεο γλψζεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο αζηνρίαο, γηα ρξήζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο  ζπλερνχο βειηίσζεο. (Tague, 2004).  

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο FMEA μεθηλά θαηά ηα πξψηα 

ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη ζπλερίδεη θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο. Τπάξρνπλ 

δχν θχξηεο θαηεγνξίεο Αλάιπζεο Σξφπσλ Αζηνρίαο θαη Δπηπηψζεσλ: ε αλάιπζε 
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ηξφπσλ αζηνρίαο θαη επηπηψζεσλ ζρεδηαζκνχ  (DFMEA) θαη ε αλάιπζε ηξφπσλ 

αζηνρίαο θαη επηπηψζεσλ δηεξγαζίαο (PFMEA). 

Η κεζνδνινγία DFMEA εμεηάδεη ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πξντφληνο, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ (Quality-One, 2017): 

 Σηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, 

 Σε γεσκεηξία, 

 Σηο αλνρέο, 

 Σε ζπλεξγαζία κε άιια πξντφληα. 

Η κεζνδνινγία PFMEA δηεξεπλά αζηνρίεο νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο, ηε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ 

θαη ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ή ην πεξηβάιινλ πνπ απνξξένπλ απφ 

(Quality-One, 2017): 

 Σνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, 

 Σηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

 Σα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, 

 Σνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

 Σα ζπζηήκαηα κέηξεζεο, 

 Σνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Η αλάιπζε FMEA είλαη έλα εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε αλάιπζε 

FMEA, ε θάζε κία κε δηαθνξεηηθφ πεδίν ή εζηίαζε (Tague, 2004):  

 Νένο ζρεδηαζκφο, λέαο ηερλνινγίεο ή λέεο δηαδηθαζίεο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεδηαζκνχ ή δηεξγαζίαο. 

 Υξήζε ελφο ππάξρνληνο ζρεδηαζκνχ ή δηαδηθαζίαο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, κηα 

λέα ηνπνζεζία ή κία λέα δηαθνξεηηθή εθαξκνγή 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο FMEA είλαη (AIAG FMEA-4, 2008): 

1. Οξηζκφο ηεο νκάδαο - Η αλάπηπμε ηεο FMEA ζα πξέπεη λα απνηειεί επζχλε 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηε γλψζε ηεο 

δηαδηθαζίαο FMEA. 
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2. Οξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο - Σν πεδίν εθαξκνγήο θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο 

αλάιπζεο FMEA, δειαδή ηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε θαη ηη εμαηξείηαη. 

3. Οξηζκφο ηνπ πειάηε – Η γλψζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ αθξηβή 

θαζνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ιεηηνπξγηψλ, απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θαζνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο. 

5. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ αζηνρίαο. 

6. Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ. 

7. Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ αηηηψλ αζηνρίαο. 

8. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ειέγρσλ αζηνρίαο  - Οη έιεγρνη είλαη εθείλεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηξέπνπλ ή αληρλεχνπλ ηελ αηηία ηεο αζηνρίαο. 

9. Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ - Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

βήκαηα ζηε δηαδηθαζία FMEA είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Απηφ 

αμηνινγείηαη κε ηε βαξχηεηα, ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ηελ αλίρλεπζε. Η 

βαξχηεηα είλαη κηα εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ επίδξαζεο κηαο αζηνρίαο ζηνλ 

πειάηε. Η πηζαλφηεηα εκθάληζεο είλαη ην πφζν ζπρλά κπνξεί λα πξνθιεζεί ε 

αζηνρία θαη ε αλίρλεπζε είλαη κηα εθηίκεζε γηα ην πφζν θαιά αληρλεχνπλ νη 

έιεγρνη πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ ηελ αηηία ηεο αζηνρίαο. Οη νξγαληζκνί πξέπεη 

λα θαηαλννχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο αλάιπζεο FMEA: 

 

Σρήκα 14: Απεηθόληζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ FMEA (Tague, 2004) 
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10. πληζηψκελεο ελέξγεηεο θαη απνηειέζκαηα - Ο ζθνπφο ησλ ζπληζηψκελσλ 

ελεξγεηψλ είλαη λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο αζηνρίαο. Οη ζπληζηψκελεο ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο βαξχηεηαο, 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλίρλεπζεο. 

11. Δπζχλε Γηνίθεζεο - Η δηνίθεζε είλαη ν θάηνρνο ηεο δηαδηθαζίαο FMEA θαη έρεη 

ηελ ηειηθή επζχλε λα δηαζθαιίδεη κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

 

6.4 Αλάιπζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηξήζεσλ - Measurement System Analysis (MSA) 

Η αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξήζεσλ (MSA) νξίδεηαη σο κηα πεηξακαηηθή θαη 

καζεκαηηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ηεο δηαθχκαλζεο πνπ ππάξρεη ζε 

κηα δηαδηθαζία κέηξεζεο (AIAG MSA-4, 2010). Η δηαθχκαλζε ζηε δηαδηθαζία 

κέηξεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη άκεζα ζηε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο. Η 

MSA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Quality-One, 2017). 

Έλα ζχζηεκα κέηξεζεο πεξηγξάθεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ πνπ 

επηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (AIAG MSA-4, 2010). 

Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κεηξεηηθψλ νξγάλσλ, κεηξεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ινγηζκηθνχ θαη πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο κέηξεζεο ή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ 

κεηξάηαη. Οη πεγέο ηεο δηαθχκαλζεο κηαο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (Quality-One, 2017):  

Γηεξγαζία: κέζνδνο δνθηκήο, πξνδηαγξαθή 

Πξνζσπηθό: νη ρεηξηζηέο, ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο, ε θαηάξηηζε θ.ιπ. 

Δξγαιεία / Δμνπιηζκόο: κεηξεηηθά φξγαλα θαη δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζπλαθή ζπζηήκαηα βαζκνλφκεζεο 

ηνηρεία πνπ πξέπεη λα κεηξεζνύλ: ηα κεηξνχκελα δείγκαηα εμαξηεκάησλ ή πιηθψλ, 

ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο θ.ιπ.  

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.ιπ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο MSA, αμηνινγείηαη ην κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο κέηξεζεο 

γηα θάζε ηχπν κεηξεηή ή εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ νξίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ζρεδίσλ 
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ειέγρνπ κηαο δηαδηθαζίαο. Η δηαδηθαζία, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα θαη δηαηάμεηο 

κέηξεζεο θαη νη ρεηξηζηέο αμηνινγνχληαη γηα ηνλ ζσζηφ νξηζκφ, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα ησλ κεηξήζεσλ (Quality-One, 2017). 

Τπάξρνπλ πέληε παξάκεηξνη γηα δηεξεχλεζε ζηα πιαίζηα ηεο MSA: BIAS, 

γξακκηθφηεηα, ζηαζεξφηεηα, επαλαιεςηκφηεηα θαη αλαπαξαγσγηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηελ AIAG (AIAG MSA-4, 2010), έλαο γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο είλαη: 

• Σν ζθάικα ζε πνζνζηφ θάησ απφ 10 ηνηο εθαηφ είλαη απνδεθηφ. 

• Σν ζθάικα 10% έσο 30% ππνδειψλεη φηη ην ζχζηεκα είλαη απνδεθηφ αλάινγα κε ηε 

ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο, ην θφζηνο ηεο ζπζθεπήο κέηξεζεο, ην θφζηνο επηζθεπήο θαη 

άιινπο παξάγνληεο. 

• Σν ιάζνο πάλσ απφ 30% ζεσξείηαη απαξάδεθην θαη ζα πξέπεη λα βειηηψλεηαη ην 

ζχζηεκα κέηξεζεο.  

 

6.5 ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο - Statistical Process Control (SPC) 

Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο (SPC) είλαη κία ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε θαη εμαθάληζε ησλ κε ηπραίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (Σζηφηξαο, 2016). Σα δεδνκέλα πνηφηεηαο ζπιιέγνληαη κε ηε κνξθή 

κεηξήζεσλ πξντφληνο ή δηεξγαζίαο  απφ δηάθνξα κεραλήκαηα ή φξγαλα θαη κεηξηέηαη ε 

πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθξίλνληάο ηα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. Όηαλ νη πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

επηζπκεηέο ηηκέο ελεξγνπνηνχληαη νη ζρεδηαζκέλεο ζην πιάλν ειέγρνπ, δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Σα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

δηαδηθαζίαο θαη ππφθεηληαη ζε ζηαηηζηηθφ ιάζνο (Σζηφηξαο, 2016). Απνηεινχλ ηε 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

παξέρνπλ ελδείμεηο κε ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ. Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ 

δηαγξακκάησλ ειέγρνπ επηιέγνληαη κφλν ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη εμεηάδεηαη ε παξέθιηζή ηνπο απφ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο 

ηνπο (Σζηφηξαο, 2016).  
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Σν δηάγξαµµα ειέγρνπ απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο  ζε 

ζπλάξηεζε µε ην ρξφλν. Η ρξήζε ηνπ απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζµφ κεηαβνιψλ θαηά ηε 

δηαρξνληθή εθηέιεζε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο θαη ζηελ απάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ ηηο 

πξνθαινχλ. ην δηάγξακκα πξνζηίζεηαη ηα άλσ θαη θάησ φξηα ειέγρνπ (Upper Control 

Limit UCL & Lower Control Limit LCL) θαζψο θαη ε θεληξηθή γξακκή ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη ην κέζν φξν ηνπ ππφ έιεγρν ραξαθηεξηζηηθνχ (Tague, 2004). Όηαλ 

ππάξρνπλ κεηξήζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ εθηφο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ε δηαδηθαζία είλαη 

εθηφο ειέγρνπ. Σέινο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

δηαθξίλνπκε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ θαη 

δηαγξακκάησλ ειέγρνπ: 1) ηα δηαγξάκκαηα κεηαβιεηψλ θαη 2) ηα δηαγξάκκαηα 

ηδηνηήησλ (ηα). ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά επηδέρνληαη 

κέηξεζε ζε ζπλερή θιίκαθα ελψ ζηε δεχηεξε ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

(π.ρ θαιφ ή ζθάξην) ( Σζηφηξαο, 2016). 

 

Σρήκα 15: Δηάγξακκα Ειέγρνπ Δηαδηθαζίαο (Tague, 2004) 
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