
 

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  

ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΒΑ  Execut ive ,  Γεν ική  Κατεύθυνση  

 

 
 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 9001:2000 

ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
 
 
 
 
 

Επιβλέπουσα : Αικατερίνη Δ. Γκοτζαμάνη, Λέκτορας 
Εκπόνηση : Θεόφιλος Ε. Παυλίδης  

     
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ................................................................................................................ 1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ........................................................................................................................ 2 
1. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ............................................ 3 

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά και χρηματοοικονομικό προφίλ ................................... 3 
1.2. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες ........................................................................... 7 
1.3. Προοπτικές ανάπτυξης...................................................................................... 10 
1.4. Σημασία των ΜΜΕ ........................................................................................... 11 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ....................................................... 14 
2.1 Η προϊστορία των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ............................. 14 
2.2 ISO 9001:2000 - To μοντέλο διαδικασίας ........................................................ 15 

2.2.1 ISO 9001:2000 - Αρχές του συστήματος διαχειρίσεις της ποιότητας ...... 17 
2.2.2 ISO 9001:2000 - Στόχοι ............................................................................ 20 
2.2.3 ISO 9001:2000 – Τελικές παρατηρήσεις .................................................. 22 

3. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 9001:2000 ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ................................ 25 

3.1 Σκοπός της έρευνας .......................................................................................... 25 
3.2 Θεωρία .............................................................................................................. 25 

3.2.1 Γενικά........................................................................................................ 25 
3.2.2 Έρευνα των Wilson και Hall..................................................................... 26 
3.2.3 BSI 10019:2005 ........................................................................................ 27 
3.2.4 IQA (Institute of Quality Assurance) – Εφαρμογή του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας ............................................................................................. 32 

3.3 Project management και πιστοποίηση ISO 9001.............................................. 34 
3.3.1 Χρησιμότητα μεθοδολογίας ανάπτυξης δικτύου ...................................... 35 

3.4 Εφαρμογή έρευνας ............................................................................................ 35 
3.4.1 Εργαλεία του Project Management........................................................... 37 
3.4.2 Διαδικασία έρευνας................................................................................... 41 
3.4.3 Χρήση WinQSB........................................................................................ 44 
3.4.4 Ποσοτικά συμπεράσματα έρευνας............................................................ 47 
3.4.5 Ποιοτικά συμπεράσματα........................................................................... 49 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 57 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.............................................................................................................. 58 

  

1 



Περίληψη 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματευθεί την αναγνώριση των βέλτιστων 

πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται από εταιρίες συμβούλων στην εφαρμογή του ISO 

9001:2000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαχείρισης έργου. Στο πρώτο μέρος θα 

αναλυθεί η σημαντικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική και 

παγκόσμια οικονομία και θα δοθούν κάποιοι ορισμοί που αφορούν στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα γίνει μία σύντομη αναφορά στο πρότυπο ISO 9001:2000 

και στις βασικές του έννοιες και θα ακολουθήσει η εμπειρική έρευνα σε διάφορες 

εταιρίες συμβούλων παροχής υπηρεσιών εφαρμογής του ISO 9001:2000. Με τη βοήθεια 

κάποιων project management tools και συγκεκριμένα των μεθοδολογιών CPM & PERT 

networks (χρήση του λογισμικού WinQSB) θα γίνει η αποτίμηση και αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και θα εξαχθούν τελικά συμπεράσματα σχετικά με τις 

βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται για την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Επίσης υπάρχει και ένα τμήμα της εργασίας που 

αναφέρεται σε ποιοτικά ευρήματα της έρευνας και πιο συγκεκριμένα στην κρισιμότητα 

των βασικών διαδικασιών που θα εντοπισθούν για την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας, στους λόγους που οδηγούν στην αποτυχία εφαρμογής του συστήματος, καθώς 

και στις συνήθεις ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την φάση της πιστοποίησης και 

ελέγχου από τον φορέα πιστοποίησης. 
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1. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά και χρηματοοικονομικό προφίλ 

Η οικονομική θεωρία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε τα 

πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης 

συμβαδίζει με την τάξη μεγέθους της. 

Το μέγεθος της παραγωγής και οι οικονομίες κλίμακας θεωρούνταν καθοριστικά 

στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση μιας επιχείρησης, προβλέποντας 

έτσι την επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων και την εξαφάνιση των μικρομεσαίων. 

Τα εμπειρικά όμως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν 

συμβαδίζουν με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

εμφανίζονται να κατέχουν πάνω από 95% του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά και να 

απασχολούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν 

καταδείξει τη συμβολή των ΜΜΕ ως βασικό παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, 

βελτίωσης της παραγωγικότητας και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας. 

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος γενικά αποδεκτός ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά 

ορίζεται κάθε φορά σε σχέση με τις συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

κάθε χώρας και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Διαφορές στον ορισμό του μεγέθους μιας 

ΜΜΕ προκαλούνται επίσης από γεωγραφικές παραμέτρους και κυρίως από τις 

διαστάσεις των αγορών. Έτσι στις ΗΠΑ, μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που 

απασχολεί λιγότερους από 500 εργαζόμενους, στην Ιαπωνία λιγότερους από 300, στη 

Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία λιγότερους από 200, και στην Αυστραλία λιγότερους από 

50 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα περισσότερο 

χρησιμοποιούμενα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ είναι 

πρωτίστως ο αριθμός των απασχολουμένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (αρ. L124/36, 20-5-2003), ως ΜΜΕ ορίζεται εκείνη η επιχείρηση που 

κατέχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους, 

 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή έχουν ετήσιο 

συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €, 

 πληροί το κριτήριο ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή 

περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μια επιχείρηση ή, από 

κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους 

ορισμούς της ΜΜΕ ή της μικρής επιχείρησης (ανάλογα με την περίπτωση). 

Η Ε.Ε. εφαρμόζει τον ορισμό αυτό στα Κοινοτικά Προγράμματα, συστήνει δε, χωρίς να 

δεσμεύει, προς τις χώρες-μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την υιοθέτηση 

του ίδιου ορισμού για τα προγράμματά τους. 

Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη 

 

Πηγή: Observatory of European SME’s, SME’s in Europe 2003
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Η διάκριση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων γίνεται ως 

ακολούθως (Πίνακας 1.1.1): 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα 

 Μικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 49 άτομα και έχουν είτε ένα 

ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκ. €, ή ένα ετήσιο σύνολο 

ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα 10 εκ. € 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 249 άτομα και έχουν είτε ένα 

ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκ. €, ή ένα ετήσιο σύνολο 

ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα 43 εκ. €. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.1 
 

Κατηγορία 
Επιχειρήσεων 

Αριθμός εργαζομένων 
(αμετάβλητος) 

Κύκλος 
εργασιών 

Συνολικός 
ισολογισμός 

Μεσαίες < 250 < 50 εκατ. € < 43 εκατ. € 

Μικρές < 50 < 10 εκατ. € < 10 εκατ. € 

Πολύ μικρές < 10 < 2 εκατ. € < 2 εκατ. € 
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Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 

 
 

 

 

Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ/ Μητρώο Επιχειρήσεων 2002
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Ο ορισμός του ΕΟΜΜΕΧ 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, θεωρούνταν ως ΜΜΕ όσες επιχειρήσεις 

απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό. Εάν λαμβάνονταν υπόψη ο ορισμός ΜΜΕ της 

Ε.Ε., θα περιλαμβανόταν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, καθόσον το 99% των 

επιχειρήσεων απασχολεί το πολύ 50 άτομα. Η ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι συνήθως μια 

οικογενειακή επιχείρηση της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται με την κυριότητα και η 

καθημερινή διαχείριση εξασφαλίζεται συνήθως από τον επιχειρηματία. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος για λόγους χρηματοδότησης από το ειδικό κεφάλαιο της Ν.Ε. 197/11/78 

χαρακτηρίζει ως μεταποιητική ΜΜΕ την επιχείρηση αυτή που το ανώτατο ύψος του 

μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ. 

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των ΜΜΕ, αφού οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 

100 άτομα προσωπικό αποτελούν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και 

απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού του δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα. Σημαντικότατη είναι η θέση των «μικρών» επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν 

μέχρι και 10 άτομα προσωπικό, καθόσον αποτελούν το 96,3% του συνόλου των 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΜΜΕΧ. Η συμβολή των ΜΜΕ 

στην απασχόληση είναι σημαντική. Όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά την 

περίοδο 1978-88 η μέση ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν υψηλότερη στις ΜΜΕ 

(+2,0%) από την αντίστοιχη στις μεγάλες επιχειρήσεις (-1,0%). Από στοιχεία του ICAP 

προκύπτει ότι και κατά το χρονικό διάστημα 1988-96 υπάρχει αύξηση των ΜΜΕ σε 

βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων και ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων και ως προς 

τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μεγαλύτερη 

αύξηση της απασχόλησης προήλθε από την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. 

1.2. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες  

Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες αλλά και πλεονεκτήματα. Υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να αποδοθεί μεταξύ των άλλων στο 

χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, στην ανεπαρκή οργάνωση 

παραγωγής και στη μη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και 

μάρκετινγκ. 
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Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο τραπεζικό 

σύστημα λόγω του υψηλότερου κινδύνου που τις χαρακτηρίζει, έλλειψης επαρκών 

εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού τους χαρακτήρα. Περιορισμένη πρόσβαση 

έχουν επίσης και στις κεφαλαιαγορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΜΜΕ καταλήγουν στο 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό και στις πιστώσεις των προμηθευτών για να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης. Λίγες είναι οι ΜΜΕ που εφαρμόζουν τη 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring) και το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture 

capital) ως εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις 

αυτές έχουν μεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης 

εμβέλειας. 

Οι ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν στρατηγικό προγραμματισμό καθώς και άλλες τεχνικές 

σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συμμαχίες, ολική ποιότητα παραγωγής, 

ανταγωνιστική σύγκριση, μέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ. Υστερούν επίσης των 

μεγάλων επιχειρήσεων στο μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, σε 

έρευνα και ανάπτυξη, στην αποτελεσματική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, 

στην πρόσβαση στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. Έχουν υψηλά 

ποσοστά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (50%) 

ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής τους. 

Οι λόγοι ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελούν και τα βασικά τους πλεονεκτήματα. Η ευελιξία 

στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και 

καινοτομίας, η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη 

των αναγκών εξειδικευμένων αγορών, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές 

πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων 

περιοχών είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ έναντι των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

Ευέλικτη τεχνολογία όπως οι υπολογιστές, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η εισαγωγή νέων 

υλικών και μηχανημάτων όπως ρομποτική και CAD, τείνουν να μειώσουν το ελάχιστο 

κατώτερο όριο στις κλίμακες παραγωγής. Έτσι, σύμφωνα με ερευνητές διεθνώς, το 

μέγεθος των επιχειρήσεων τείνει να γίνεται μικρότερο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. 
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Η εκτίμηση της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ ενδιαφέρει φορείς όπως 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, προμηθευτές, εξαγοράστριες εταιρείες, επενδυτές και 

ακαδημαϊκά ιδρύματα. Βασική επιδίωξη όλων αυτών είναι ο προσδιορισμός της 

οικονομικά εύρωστης επιχείρησης ή αλλιώς της επιχείρησης που παρουσιάζει το 

μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο. Αλλά και το σύνολο των αδυνάτων και προβληματικών 

ΜΜΕ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος για την άσκηση κρατικής 

πολιτικής στήριξης των επιχειρήσεων αυτών. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικασίες 

και συστήματα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων τα οποία ταξινομούν 

τις επιχειρήσεις σε προκαθορισμένες ομάδες πιστωτικού κινδύνου. Όμως, τα συστήματα 

αυτά δεν ενσωματώνουν ποιοτικές πληροφορίες που αφορούν την κάθε επιχείρηση, όπως 

την οργάνωση και τη διοίκησή της, τη τεχνογνωσία, τη θέση της στην αγορά, το επίπεδο 

έρευνας και ανάπτυξης, κ.ά. 

Έρευνα του  Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μέσα από πρόσφατη έρευνα που έγινε στο Εργαστήριο Συστημάτων 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε δείγμα ελληνικών 

μεταποιητικών ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού προφίλ των ελληνικών ΜΜΕ και οι διαφορές 

τους προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε μέσω ενός μεθοδολογικού πλαισίου το 

οποίο περιλαμβάνει τεχνικές από το χώρο της στατιστικής, της οικονομετρίας και της 

πολυκριτήριας ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων εκτίμησης της 

χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ και την υποβοήθηση διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ΜΜΕ είναι δυναμικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από 

ικανοποιητική ρευστότητα η οποία στην πλειονότητα των επιχειρήσεων οφείλεται στον 

υψηλό χρόνο ανακύκλωσης των αποθεμάτων τους. Η κεφαλαιακή σύνθεση υποδηλώνει 

χαμηλό μακροπρόθεσμο δανεισμό και υψηλή επιβάρυνση με βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις προμηθευτών) τα οποία όμως δίνουν 

ικανοποιητικό δείκτη χρέους (ο δείκτης ξένα κεφάλαια προς σύνολο ενεργητικού είναι 

μικρότερος από 66%). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τη συμπεριφορά των ΜΜΕ 

διεθνώς και οφείλεται:  
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α) στη δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισμό  

β) στο απαγορευτικά υψηλό κόστος έκδοσης μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και  

γ) στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. Οι χρηματοοικονομικά δυναμικές ΜΜΕ 

χαρακτηρίζονται επίσης από μικρό χρόνο ανακύκλωσης αποθεμάτων.  

Τέλος, η αποδοτικότητα, μετρούμενη ως καθαρό περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων και απόδοση συνολικών επενδεδυμένων κεφαλαίων, θεωρείται ικανοποιητική 

μόνο για τις δυναμικές ΜΜΕ. 

Σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, οι 

ΜΜΕ εμφανίζουν χαμηλότερη ρευστότητα, χαμηλότερη αποδοτικότητα, χαμηλότερη 

δανειακή επιβάρυνση και χαμηλότερο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Διαθέτουν όμως 

υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δανεισμό έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω 

αδυναμίας πρόσβασης σε άλλες πηγές χρηματοδότησης αλλά και ελλιπούς εκπαίδευσης 

και ενημέρωσης σχετικά με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, η ίδια χρηματοοικονομική συμπεριφορά χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ και 

άλλων χωρών, όπως Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισραήλ κ.λπ. 

1.3. Προοπτικές ανάπτυξης 

Το ειδικό βάρος των ΜΜΕ για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα υψηλό και στην 

επιτυχή τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα παρουσιάζουν 

προβλήματα αλλά και προοπτικές. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να 

ακολουθήσουν κάποιες στρατηγικές επιλογές με ή χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού 

δημοσίου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης για τις ΜΜΕ, όπως 

υφίσταται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα 

πρέπει να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα υπέρ των 

ΜΜΕ, να εντοπισθούν οι ελλείψεις και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως η 

δημιουργία νέου χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης, δημιουργία απαιτούμενων 

υποδομών, όπως εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτομίας και σχεδιασμού προϊόντων, 

υποστήριξης και πληροφόρησης των ΜΜΕ, στήριξη των παραγομένων προϊόντων με 

κατοχύρωση των προδιαγραφών ποιότητας και αποκλεισμού των προϊόντων που δεν 
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πληρούν προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού, ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργασιών των 

επιχειρήσεων, συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για 

προώθηση της έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, δημιουργία «θερμοκοιτίδων», για 

τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, προώθηση της δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν στις ΜΜΕ κ.ά. Η εμπειρία και τα αποτελέσματα από την ένταξη της χώρας 

στην ΕΟΚ το 1980 έδειξαν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας, δυναμισμού και ευελιξίας, στοιχεία που δικαιολογούν αισιόδοξες 

προβλέψεις για την αντιμετώπιση δυσχερειών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά. 

1.4. Σημασία των ΜΜΕ 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η 

επιχειρηματικότητα και ειδικά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα μπορούν να 

λειτουργούν και να ευδοκιμούν, αποτελεί σήμερα ισχυρό ζητούμενο. Η διαπίστωση αυτή 

οδήγησε στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ειδικών πολιτικών για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις και στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις. 

Στο προοίμιο του δεύτερου κειμένου αναφέρεται: «Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει 

ακόμη περισσότερο την επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές 

επιχειρήσεις που να είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν το άνοιγμα των αγορών και να 

ξεκινήσουν δημιουργικές ή καινοτόµες προσπάθειες εµπορικής εκµετάλλευσης σε 

μεγαλύτερη κλίμακα». Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχειρηματικότητα 

αποτελεί νοοτροπία. Πρόκειται για την ικανότητα ενός ατόμου είτε μόνος του είτε στα 

πλαίσια ενός οργανισμού να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες, να τις εκμεταλλεύεται 

προκειμένου να επιτύχει οικονομικό όφελος. Στην προσπάθειά του, όμως, αυτή 

καινοτομεί, δημιουργεί νέα προϊόντα, νέες δραστηριότητες, και απασχολεί άλλους 

πολίτες.  

Η πολιτική αυτή επιλογή για το ρόλο και τη σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 

και τη συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή των Χωρών μελών, αποτυπώνεται με μια 
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σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό Επίπεδο. Έτσι για 

παράδειγμα, στην Ελλάδα, ένα μεγάλο τμήμα των διαρθρωτικών πόρων του Γ’ ΚΠΣ 

έχουν δεσμευθεί για την ίδρυση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ, μέσω των 

τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων. Επίσης η δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων, με μείωση της 

γραφειοκρατίας και απλοποίηση των σχέσεων Πολιτείας ΜΜΕ, αποτελεί ένα δεύτερο 

μεγάλο στόχο.  

Τα τελευταία χρόνια οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών 

συζητήσεων σε Ευρωπαϊκό αλλά και Εθνικό Επίπεδο. Τόσο πολύ, που δεν αποτελεί 

υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς πως η έννοιες «επιχειρηματικότητα» και «μικρή 

επιχείρηση» είναι αλληλένδετες. 

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης που καταδεικνύουν την βαρύτητα που δίδεται στις ΜΜΕ στην 

Ελλάδα και σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή πολτική 

Στις 28.255 «φτάνουν» οι επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), ενώ το συνολικό ποσό των επενδύσεων 

στον ίδιο αριθμό των επιχειρήσεων αγγίζει τα 5,443 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία προκύπτουν 

από τον έως τώρα απολογισμό δράσης που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία για την 

Ανταγωνιστικότητα. Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν μεταξύ 

άλλων τα εξής. 

* 356 μεταποιητικές επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν 

ξεκινήσει στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ, ενώ άλλες 259 βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης 

επενδυτικών στόχων. 

* 3.323 μεταποιητικές Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (τέσσερις κύκλοι 

προκηρύξεων) εκσυγχρονίστηκαν τεχνολογικά και οργανωτικά. 

* 176 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εκσυγχρονίστηκαν τεχνολογικά με παρεμβάσεις που 

σχετίζονται με την ποιότητα και την καινοτομία, την καθετοποίηση και το περιβάλλον. 
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* 103 μεταποιητικές επιχειρήσεις πιστοποίησαν τα προϊόντα τους με οικολογικό σήμα 

(Ecolabel) ή εφάρμοσαν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

* 29 μονάδες διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων δημιουργούνται ή επεκτείνονται  

* Επίσης για πρώτη φορά ενισχύονται 2.444 πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και 

2.859 πολύ μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  

3.628 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Πιστοποιηθείτε» για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO-

14001, συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας HACCP, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ (έξι κύκλοι προκηρύξεων). 

Ένας λοιπόν, από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται η ανάπτυξη και 

εξέλιξη των ΜΜΕ είναι η πολιτική εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης με πιο 

σημαντικό αυτό της διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 

To πρότυπο ISO 9001:2000 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθοδηγεί τις 

επιχειρήσεις στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας θέτοντας 

συγκεκριμένες απαιτήσεις. Εφόσον η εταιρεία τεκμηριώσει το αντίστοιχο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιείται από τρίτο οργανισμό ο οποίος βεβαιώνει την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο. 
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Η προϊστορία των συστημάτων διαχείρισης της 

ποιότητας  

Με τον όρο πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας εννοούμε την πράξη 

βεβαίωσης από έναν τρίτο οργανισμό μέσω ενός πιστοποιητικού ότι το σύστημα 

ποιότητας μιας επιχείρησης είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που καθορίζει ένα 

τεχνικό πρότυπο ή ένας τεχνικός κανονισμός που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές οι 

οποίες μπορεί να είναι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί τυποποίησης σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο.  

Μέχρι πρότινος η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ή των 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας γινόταν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000:1994, 

αποτελούσε μεγάλο πλεονέκτημα για πληθώρα επιχειρήσεων. Σήμερα το πιστοποιητικό 

διαχείρισης ποιότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη βιομηχανικών ή 

εμπορικών σχέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Η καθιέρωση και η πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας θεωρείται μια 

στρατηγική επιλογή της διοίκησης της επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη σειράς 

στόχων. Τέτοιοι στόχοι μπορούν να είναι: η κατάκτηση της εμπιστοσύνης και η 

ικανοποίηση του πελάτη, η κάλυψη των αναγκών και των συμφερόντων της ίδιας της 

επιχείρησης, η ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά, η εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή νομοθετικών και κανονιστικών 

διατάξεων, η ορθολογική προσέγγιση των οργανωτικών, διαχειριστικών και 

παραγωγικών τομέων της επιχείρησης προκειμένου να αποφευχθούν δυσκολίες, λάθη και 

επισκευές.  

Η διαφύλαξη της τεχνογνωσίας της επιχείρησης κατά την εναλλαγή του προσωπικού, η 

αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής και επιτυχίας σε διαγωνισμούς αναδοχής έργων, η 

προστασία από ευθύνες για ελαττωματικά προϊόντα, η ενθάρρυνση της συμμετοχής του 
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προσωπικού προκειμένου να γίνει καλύτερη χρήση όλων των πόρων της επιχείρησης και 

η δημιουργία βάσης για συνεχή βελτίωση της δραστηριότητας της επιχείρησης.  

2.2 ISO 9001:2000 - To μοντέλο διαδικασίας  

Πως αντιλαμβάνεται ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης  τον τρόπο λειτουργίας ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το πρότυπο βασίζεται σε 8 βασικές αρχές οι οποίες 

είναι εφαρμόσιμες τόσο στις μικρές όσο και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι 

σημαντικό ν΄ αναφερθεί ότι όλα τα πρότυπα έχουν γραφτεί σε σειρά διάταξης για να 

χρησιμοποιηθούν από κοινού. Τα πρότυπα αυτά είναι: το ISO 9000:2000, βασικές αρχές 

του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (quality management system) και λεξιλόγιο, ISO 

9001:2000, απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ISO 9004:2000, 

οδηγίες για τη βελτίωση της απόδοσης. Ο χρήστης ο οποίος συμβουλεύεται το ISO 9001 

θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση δεδομένου ότι υπάρχουν μερικές πολύ χρήσιμες 

πληροφορίες και στο ISO 9000 και στο ISO 9004 οι οποίες θα βοηθήσουν τον χρήστη να 

εισαχθεί στις έννοιες και τις αρχές των συστημάτων διαχείρισης.  

Η σειρά των προτύπων βασίζεται σε οκτώ βασικές αρχές οι οποίες είναι εφαρμόσιμες 

τόσο στις μικρές όσο και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτές οι αρχές βάζουν τα 

θεμέλια για τα πρότυπα και εξηγούνται τόσο στο ISO 9000 όσο και στο ISO 9004 αλλά 

δεν εμφανίζονται πουθενά στο ISO 9001 αν και ότι προσπαθούν να επιτύχουν 

περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις του. Οι πελάτες είναι η πηγή ενέργειας οποιασδήποτε 

επιχείρησης, είναι ζωτικής σημασίας δε να είναι γνωστές όχι μόνο οι τωρινές ανάγκες και 

απαιτήσεις αλλά και εκείνες που θα προκύψουν στο μέλλον. Η διοίκηση της επιχείρησης 

πρέπει να είναι καλά ενημερωμένη σε στρατηγικό επίπεδο τόσο των τωρινών όσο και 

των μελλοντικών αναγκών της. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα 

τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της εταιρείας. Για να γίνει αυτό η 

επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της  καθώς 

επίσης και της εικόνας της στα μάτια του πελάτη και άλλων ενδιαφερομένων, 

συμβαλλομένων μερών.  

 

15 



Οι μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να φοβούνται αυτήν την απαίτηση του προτύπου. 

Υπάρχουν πολύ τρόποι να ανιχνευτεί πόσο ικανοποιημένος είναι ο πελάτης με τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι επιχειρήσεις παρέχουν 

υπηρεσίες, τα προϊόντα μόνο διαφέρουν. Η επικοινωνία με τον πελάτη σε καθημερινή 

βάση, εάν αυτό είναι απαραίτητο, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 

ανακαλύψει η εταιρεία πόσο ικανοποιημένος είναι με τα παρεχόμενα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες. Αυτό που πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν δύσκολο, είναι να συλλέξουν αυτές 

τις πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορούν να τις μελετήσουν, να τις αναλύσουν και να 

ενεργήσουν ανάλογα για τη βελτίωση της ίδιας της επιχείρησης και συνακόλουθα και για 

τους πελάτες της. Τα αποτελέσματα από την επαφή με τους πελάτες πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για να αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού της πολιτικής και των στόχων 

της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται την ανάλογη ηγεσία για να αναπτυχθούν 

και να ευημερήσουν.   

Παρ΄ όλα αυτά σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επίπεδο και η 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας είναι συχνά αμφισβητήσιμα. Η σειρά ISO 9000 μπορεί 

να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση με την επιλογή των διαδικασιών οι οποίες είναι 

σημαντικές και θα τις επιτρέψουν να παράγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για τους 

πελάτες της. Όλες οι διαδικασίες στην επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργούν με 

ομοιογένεια και όχι ως διάφορα ανόμοια τμήματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν 

έξι με οχτώ κύριες διαδικασίες ίσως και λιγότερες στην περίπτωση μιας μικρής 

επιχείρησης. Αυτές οι κύριες διαδικασίες ρυθμίζονται συχνά απ΄ έναν διευθυντή ή έναν 

κύριο υπεύθυνο ο οποίος πρέπει να τις παρακολουθεί.  

Πέρα από αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν και άλλες οι οποίες βοηθούν στην 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι 

υπεύθυνοι για το ποιες είναι και με ποιο τρόπο συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Είναι επίσης σημαντικό να γίνουν κατανοητές οι 

αλληλεπιδράσεις αυτών των διαδικασιών έτσι ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί ως ενιαία 

καλά «λαδωμένη» μηχανή. 
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2.2.1 ISO 9001:2000 - Αρχές του συστήματος διαχειρίσεις της ποιότητας  

 

1. Πρώτη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι η οργάνωση που είναι 

προσανατολισμένη στον πελάτη. Το πρότυπο ISO 9001:2000 απαιτεί το σύνολο της 

εταιρείας να είναι προσανατολισμένο στον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα 

πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες έτσι ώστε να κατανοεί και να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των πελατών, και να ενεργοποιεί μηχανισμούς πρόβλεψης  των 

επερχόμενων απαιτήσεων τους. Άρα, θα πρέπει να καθιερώσει έναν τρόπο 

επικοινωνίας  με τον πελάτη έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί και να ικανοποιεί τις 

ρητές και σιωπηρές προδιαγραφές του προϊόντος, δηλαδή να είναι πλήρως 

ταυτισμένη με τον βασικό ορισμό της ποιότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται σε 

αντίστοιχο διεθνές πρότυπο.  Το πρότυπο ISO 9001:2000 δεν θεωρεί ότι η εταιρεία 

πρέπει να σταματά στο χρονικό σημείο κατανόησης και ικανοποίησης των 

προσδοκιών του πελάτη, αλλά θα πρέπει συνεχώς να προσπαθεί να υπερβαίνει τις 

προσδοκίες του πελάτη, έτσι ώστε να δημιουργεί μια βάση ικανοποιημένων πελατών.  

 

2. Η δεύτερη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι η ευθύνη της 

διοίκησης. Η ευθύνη της διοίκησης έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει με την 

καθιέρωση σχετικών διαδικασιών,  η εταιρεία να εξατομικεύει τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες των πελατών και να έχει τέτοιες διαδικασίες έτσι ώστε αυτές να 

μετατρέπονται σε προδιαγραφές για τα προϊόντα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 

τη γενικότερη λειτουργία της. Η διοίκηση επίσης είναι υποχρεωμένη να θέτει σε 

εφαρμογή μια πολιτική για την ποιότητα και να προδιαγράφει στόχους γι΄ αυτήν. 

Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι 

απολύτως ταυτισμένοι με την διακήρυξη πολιτικής ποιότητας. Προς την κατεύθυνση 

αυτή θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικές ανασκοπήσεις του συστήματος οι 

οποίες θα ελέγχουν την εφαρμογή της πολιτικής, την επίτευξη των στόχων, την 

ικανοποίηση των πελατών και την συνεχή βελτίωση του συστήματος.  

 

3. Η τρίτη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι η συμμετοχή του 

προσωπικού στη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα 
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πρέπει το προσωπικό το οποίο εντάσσεται στο σύστημα να διαθέτει κάποια 

συγκεκριμένα προσόντα, να έχει την ανάλογη εκπαίδευση, να έχει συνειδητοποιήσει 

το ρόλο του εντός του συστήματος και εντός της επιχείρησης γενικότερα, να 

επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο σε θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση της ποιότητας όσο και σε γενικότερα θέματα επιμόρφωσης σε σχέση με το 

αντικείμενο εργασίας του και το είδος της επιχείρησής του και βεβαίως θα πρέπει να 

υπάρχει ένας τρόπος μέσα από το σύστημα να αναγνωρίζονται οι επιδόσεις του 

προσωπικού σε συγκεκριμένη θέση. Η αναγνώριση των επιδόσεων του προσωπικού 

δεν είναι απαραίτητα επίδοση σε σχέση με την παραγωγικότητα, όπως πιθανόν 

κάποιος να νομίζει κατ΄ αρχήν, αλλά είναι αναγνώριση των επιδόσεων σε σχέση με 

την λειτουργία του συστήματος ποιότητας, την μη δημιουργία λαθών, π.χ την 

διαχείριση των παραπόνων πελατών κλπ.  

 

4. Τέταρτη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι αυτή της προσέγγισης 

του όλου συστήματος  βασισμένης στις διεργασίες, δηλ. η εταιρεία θα πρέπει να έχει 

κατατμηθεί σε διεργασίες αλληλοσυνδεόμενες και αλληλεπιδρούσες οι οποίες θα 

είναι σε θέση να δίνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Τα ερωτήματα 

αυτά είναι τα εξής:  

 

o τι πρέπει να πετύχει η επιχείρηση,  

o τι πόρους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων,  

o ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα,  

o πως και γιατί προχωρά μια διεργασία με ένα συγκεκριμένο τρόπο,  

o ποιος και τι είναι εκείνο που κατευθύνει την διεργασία, πως θα μπορούσε να 

βελτιωθεί η διεργασία.  

 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μπορεί να τεκμηριώσει πλήρως το σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας. Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι θεμελιώδεις και θα πρέπει να 

γίνονται συνεχώς έτσι ώστε να γράφονται και να εφαρμόζονται οι διεργασίες.  
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5. Πέμπτη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι η προσέγγιση του 

συστήματος διοίκησης, που σημαίνει απαραίτητα τον προσδιορισμό και την 

οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δομών π.χ. τμημάτων τα οποία 

συγκροτούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση και βέβαια προσδιορισμού των διαύλων 

επικοινωνίας όπως επίσης και του περιεχομένου επικοινωνίας. Είναι επίσης κομβική 

αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, όπως προαναφέρθηκε 

προηγουμένως, λόγω του γεγονότος ότι ανάλογα με τον τρόπο και την μορφή της 

επικοινωνίας εντός του συστήματος μπορεί να κριθεί και η αποτελεσματικότητά του 

και η χρηστικότητά του για την επιχείρηση.  

 

6. Έκτη αρχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι η προσέγγιση δεδομένων 

και γεγονότων κατά τον καθορισμό στόχων βελτίωσης και την λήψη των αποφάσεων. 

Η αρχή αυτή υπαγορεύει την ανάγκη για καθορισμό και ανάλυση δεδομένων που 

σχετίζονται:  

 

• με την ικανοποίηση ή ενδεχομένως τη μη ικανοποίηση του πελάτη,  

• με κριτήρια που αφορούν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή τις υπηρεσίες με τις 

απαιτήσεις του πελάτη,  

• με κατάλογο χαρακτηριστικών των διεργασιών και των παρεχομένων προϊόντων 

υπηρεσιών, και,  

• με τις διάφορες πραγματικότητες που επικρατούν στην αγορά δηλ. με καλές ή και 

κακές πρακτικές που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό.   

 

7. Έβδομη αρχή του συστήματος της διαχείρισης της ποιότητας είναι η διαρκής 

βελτίωση. Πρόκειται για απαίτηση η οποία είναι ρητή στο καινούργιο πρότυπο ISO 

9000:2000 η οποία δεν υπήρχε στο παλιό πρότυπο τουλάχιστον με την έννοια που 

υπάρχει στο νέο. Η διαρκής βελτίωση θεωρείται μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να 

είναι δομημένη και συγκεκριμένη. Τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέτει η 

επιχείρηση στον εαυτό της ούτως ώστε να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά 

με την εφαρμογή ενός συστήματος διαρκούς βελτίωσης είναι πόσο και πώς να 

βελτιώσει, τι να βελτιώσει και σε σχέση με τι να βελτιώσει, πως μπορεί κανείς να 
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μετρήσει τη βελτίωση και πόσο βελτιώθηκε  σε σχέση με τα τελευταία έτη. Το 

πρότυπο απαιτεί η διαδικασία διαρκούς βελτίωσης να είναι δομημένη και να 

σχετίζεται άμεσα με την απαίτηση για την ανασκόπηση του συστήματος. Αλλά η 

διαρκής βελτίωση μπορεί να έρθει μόνο με μετρήσεις των επιδόσεων του συστήματος 

ποιότητας. Για την μέτρηση των επιδόσεων υπάρχει μία άρρητη απαίτηση η οποία θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, για 

παράδειγμα εφαρμογές τεχνικών δειγματοληψίας αποδοχής, εφαρμογή τεχνικών 

στατιστικού ελέγχου διεργασιών και εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης της ποιότητας.  

 

8. Η όγδοη αρχή του συστήματος της διαχείρισης της ποιότητας είναι η σχέση πελάτη 

και προμηθευτή, η οποία θα πρέπει να είναι επωφελής και για τους δύο (δηλαδή η 

σχέση της επιχείρησης κατ΄ ουσία με τους προμηθευτές της). Αυτό σημαίνει ότι η 

επιχείρηση θα πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των 

προμηθευτών, θα πρέπει οπωσδήποτε η διοίκησή της να έχει εξισορροπήσει τους 

βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους και να έχει δημιουργήσει τα 

αντίστοιχα κανάλια επικοινωνίας και ροής πληροφοριών με αυτούς. Το τελευταίο 

που θα πρέπει  να έχει καθιερώσει είναι οι στόχοι βελτίωσης για τον προμηθευτή, οι 

οποίοι μπορούν να προέλθουν από εφαρμογή κριτηρίων, κανόνων και τεχνικών, όπως 

για παράδειγμα είναι η τεχνική της δειγματοληψίας της αποδοχής.  

 

2.2.2 ISO 9001:2000 - Στόχοι  

 

από: Διασφάλιση της Ποιότητας  

ένα πρότυπο που στοχεύει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών με 

τις προκαθορισμένες προδιαγραφές  

 

σε:  Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) 

ένα πρότυπο που τονίζει τον τρόπο διαχείρισης του στόχου ποιότητας, διευρύνοντάς τον 

προς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή βελτίωση  
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Ενώ το προηγούμενο πρότυπο ISO 9001 της έκδοσης του 1994 είχε στόχο τη διασφάλιση 

της ποιότητας, δηλαδή τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών με 

προκαθορισμένες προδιαγραφές, σήμερα το νέο πρότυπο το ISO 9001 της έκδοσης του 

2000 είναι ένα σύστημα συνολικής διαχείρισης της ποιότητας. Δηλαδή τονίζει και 

απαιτεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον στόχο της ποιότητας η εταιρεία, 

διευρύνοντάς τον όμως με δύο επιπλέον όρους.  

Ο ένας όρος είναι η ικανοποίηση του πελάτη και ο δεύτερος όρος είναι η διαρκής 

βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το 

οποίο μπορεί να έχει δύο πιθανούς τύπους εφαρμογής ως εξής:  

1) να είναι ένα καταγεγραμμένο σύστημα το οποίο έχει γραφτεί για να απεικονίσει άμεσα 

το πρότυπο ή  

2) να είναι ένα σύστημα σχετικό με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και μετά να 

γίνεται αντιπαραβολή με το πρότυπο.  

 

Η επιχείρηση μπορεί να έχει το δίλημμα του εάν πρέπει να καταγράψει ολόκληρο το 

σύστημα. Στην δεύτερη περίπτωση η επιχείρηση δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα 

προβλήματα στο να προσδιορίσει ποιες απαιτήσεις υπάρχουν. Το πρότυπο 9001:2000 

έχει λιγότερες απαιτήσεις σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο σχετικά με 

τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Υπάρχουν σήμερα μόνο έξι 

περιπτώσεις όπου απαιτείται τεκμηριωμένη διαδικασία. Εντούτοις μια επιχείρηση μπορεί 

να επιλέξει να έχει όσες διεργασίες θέλει, ιδιαίτερα επιχειρήσεις οι οποίες μετατρέπουν 

ένα σύστημα του 1994 σ΄ αυτό του 2000, μπορούν να έχουν π.χ. τεκμηριωμένη 

διαδικασία μόνο για το τμήμα αγορών. Σ΄ αυτήν την περίπτωση γιατί θα έπρεπε να 

θελήσει να το αλλάξει, αρκεί να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

αναθεωρημένου συστήματος.  
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2.2.3 ISO 9001:2000 – Τελικές παρατηρήσεις  

 

Στενή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών σημαίνει:  

 

• επισήμανση των ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ  

• έντονος προσανατολισμός προς  την ΑΓΟΡΑ  

• προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ  

 

Άλλες παρατηρήσεις αφορούν την ικανοποίηση των πελατών μέσα από ένα πλέγμα 

διαδικασιών οι οποίες θα επισημαίνουν τις προσδοκίες των πελατών, θα έχουν έντονο 

προσανατολισμό προς την αγορά και θα προσδιορίζουν τους παράγοντες που  

επηρεάζουν την επιλογή των πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να γίνεται 

μέσω της συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους, με τη δημιουργία και χρήση 

ερωτηματολογίου, συνεντεύξεων κλπ. μέσω της διαχείρισης των παραπόνων τους και 

μέσω των ερευνών αγοράς. Την ικανοποίηση των πελατών συνήθως την αναλαμβάνει το 

τμήμα marketing της εταιρείας ή γίνεται από ανθρώπους που έχουν στενή επαφή με τους 

πελάτες της εταιρείας και οι οποίοι επισημαίνουν τα παραπάνω και τα ενσωματώνουν 

στο προϊόν μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.   

 

Η διαχείριση των διαδικασιών  

 

• όσο πιο ΜΕΓΑΛΗ και ΔΟΜΗΜΕΝΗ η οργάνωση τόσο πιο σημαντική  

• από τη σαφή και λεπτομερή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ στη ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

• εντοπισμός των αναγκών ειδικής ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Η διαχείριση των διαδικασιών αποτελεί το κομβικό σημείο για την δομή και εφαρμογή 

του συστήματος. Όσο πιο μεγάλη και δομημένη είναι η οργάνωση τόσο πιο σημαντική 

και μοιρασμένη είναι η διαχείριση των διαδικασιών.  
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Από τη σαφή και λεπτομερή διαδικασία μεταβαίνουμε τώρα πια στη νοοτροπία της 

διαδικασίας, δηλαδή στον τρόπο εργασίας και λειτουργίας της επιχείρησης. Για τη 

διαχείριση των διαδικασιών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο εντοπισμός των αναγκών 

ειδικής επιμόρφωσης του προσωπικού ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι 

διαδικασίες αυτές αποτελεσματικά.  

Οι ανάγκες για ειδική επιμόρφωση μπορούν να προέλθουν από την διαμοίραση 

ερωτηματολογίων διάγνωσης αναγκών στο προσωπικό, το οποίο θα περιέχει κλειστές ή 

ανοικτές ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούν να διαγνώσουν τις ανάγκες του προσωπικού 

τόσο σε ειδικά ζητήματα που αφορούν το θέμα της λειτουργίας του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας όσο και γενικότερα θέματα τα οποία θα προάγουν τη γνωστική 

βάση του προσωπικού  

Η συνεχής βελτίωση  

 

• απαιτεί μια καλή ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

από μέρους της ανώτατης διοίκησης  

• συσχετισμός μεταξύ των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ των πελατών και των ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η συνεχής βελτίωση η οποία είναι βασική απαίτηση του συστήματος, απαιτεί μια καλή 

αρχική υποδομή και έναν προσεκτικό έλεγχο από μέρους της ανώτατης διοίκησης ούτως 

ώστε να μπορούν να τεθούν στόχοι βελτίωσης της ποιότητας και απόδοσης του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας, οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.  

Επίσης, και για τη συνεχή βελτίωση βασικό ρόλο παίζει τόσο η αυτοαξιολόγηση όσο και 

η ανασκόπηση από τη διοίκηση. Αυτό γιατί με την ανασκόπηση από τη διοίκηση μπορεί 

να γίνει συσχετισμός μεταξύ των παρατηρήσεων των πελατών και των δεικτών των 

διεργασιών και να βρεθεί τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνεται η συνεχής βελτίωση και 

να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Για τη συνεχή βελτίωση σημαντικό ρόλο παίζει η 

τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας η οποία μπορεί να βοηθήσει 

στην εκλογίκευση των στόχων ποιότητας.  
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Έτσι, η τεκμηρίωση αυτή ορίζει και διατηρεί ενεργή την πολιτική για την ποιότητα, 

εξασφαλίζει τα απαραίτητα έγγραφα για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, 

εξασφαλίζει την αναγκαία οργάνωση, εντοπίζει τους αναγκαίους πόρους και το 

κατάλληλο προσωπικό και εξασφαλίζει ότι υποστηρίζεται με τα απαραίτητα έγγραφα η 

λειτουργία του συστήματος της διαχείρισης της ποιότητας. Η αρχειακή δομή στο 

σύστημα μελετώμενη μπορεί να μας δείξει τις περιοχές που χρήζουν βελτίωση εντός του 

οργανισμού ούτως ώστε να τεθούν οι στόχοι και να επιτευχθεί η βελτίωση που απαιτείται  

Οι στόχοι  

 

•  πρέπει να οριστούν τόσο σε ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ όσο και με βάση τις 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

• πρέπει να είναι ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ  

• πρέπει να επινοηθούν ΟΡΓΑΝΑ και ΤΡΟΠΟΙ για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων με σκοπό τη σταδιακή αναβάθμιση των στόχων  
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3. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 9001:2000 ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

3.1 Σκοπός της έρευνας 

Αφού τεκμηριώθηκε η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική αλλά 

και στην παγκόσμια οικονομία, παράλληλα με την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την εξέλιξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας της 

επιχείρησης θα προχωρήσουμε στο τμήμα της έρευνας. Στο τμήμα αυτό θα 

αναγνωρισθούν και θα καταγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από 

εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων παροχής υπηρεσιών εφαρμογής του ISO 9001:2000 

σε ΜΜΕ διαχείρισης έργου. 

 

3.2 Θεωρία 

3.2.1 Γενικά  

Όπως είναι φυσικό πολλές έρευνες και μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την 

καταγραφή και διαμόρφωση ενός πλαισίου πρακτικών που ακολουθούνται κατά την 

εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Στο τμήμα αυτό θα παρουσιαστεί η 

μεθοδολογία που προτείνεται σε διάφορα επιστημονικά έντυπα, άρθρα σχετικά με τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του ISO 9001 σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών (ειδικότερα σε επιχειρήσεις διαχείρισης έργου). Σκοπός μας είναι να 

καταγραφεί το σύνολο των βέλτιστων καταγεγραμμένων πρακτικών κατά την εφαρμογή 

του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000. 
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3.2.2 Έρευνα των Wilson και Hall 

 

Σε έρευνα των Wilson και Hall (1998) καθορίζονται οκτώ βήματα για την εφαρμογή του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

ενώ παράλληλα γίνεται και μία εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου εφαρμογής αυτών 

των βημάτων. Τα βήματα αυτά, καθώς και οι χρονικές τους απαιτήσεις παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 3.2.2.1: Πλαίσιο εφαρμογής του ISO 9001:2000 
 

Βήματα Άρθρα – απαιτήσεις του 
προτύπου 9001:2000 

Εκτιμώμενη 
διάρκεια 

(εβδομάδες) 
1.Αναγνώριση και εφαρμογή 
της δέσμευσης στην 
εφαρμογή του συστήματος 
ποιότητας 

4.1.Ευθύνη της Διοίκησης 

4-12 

2.Καθορισμός της δομής του 
συστήματος ποιότητας 

4.2.Σύστημα ποιότητας Εγχειρίδιο 
ποιότητας 

4 
2 

3. Καθορισμός των βασικών 
στοιχείων του συστήματος 

4.5.Διαχείριση εγγράφων και 
δεδομένων 

4.14.Διορθωτικές – προληπτικές 
ενέργειες 

4.16.Έλεγχος δεδομένων 
ποιότητας 

4.18.Εκπαίδευση 

16-24 
 

5-12 
 
4 
 

10 
4.Καθορισμός μεθοδολογίας 
ανάπτυξης του συστήματος 

4.3.Αναθεώρηση συνβάσεων 
4.4.Σύστημα ελέγχου 
4.8.Αναγνώριση και ανιχνευση 

υλικών  
4.9.Έλεγχος διαδικασιών 
4.10.Έλεγχοι και δοκιμές 
4.12.Κατάσταση ελέγχων -

δοκιμών 

32 

5.Καθορισμός βασικών 
υποστηρικτικών εργαλείων 

4.6 Αγορές 
4.13 Έλεγχος μη συμμορφούμενων 8 

6.Καθορισμός λοιπών 
υποστηρικτικών εργαλείων 

4.7.Έλεγχος προϊόντων που 
πωλούνται σε πελάτες 

4.11.Έλεγχος εξοπλισμού 
επιθεώρησης, μέτρησης και 
δοκιμών 

4.17 Εσωτερικοί έλεγχοι 

8 

26 



Βήματα Άρθρα – απαιτήσεις του 
προτύπου 9001:2000 

Εκτιμώμενη 
διάρκεια 

(εβδομάδες) 
4.20 Στατιστικές μέθοδοι 

7. Προκαταρκτικός έλεγχος Έλεγχος 
Διορθωτικές κινήσεις 

2 ημέρες -12 
εβδομάδες 

8.Τελικός έλεγχος 
πιστοποίησης (από τον 
φορέα) 

Έλεγχος 
Διορθωτικές κινήσεις 

3 ημέρες -8 
εβδομάδες 

 
Βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ότι το σύνολο του απαιτούμενου χρόνου ποικίλει 

από 81 έως 89 εβδομάδες, γεγονός αναμενόμενο καθώς ακόμη και στις ομοειδείς 

επιχειρήσεις είναι δεδομένη η διαφορετικότητα της κάθε επιχείρησης όσον αφορά στη 

δομή, παρούσα κατάσταση, δέσμευση διοίκησης καθώς και διάφορους άλλους 

παράγοντες (επίπεδο προσωπικού, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία διοίκησης -εργαζομένων 

κ.λ.π.). 

3.2.3 BSI 10019:2005 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες που απαιτεί το πρότυπο BSI 10019:2005 

“Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their 

services”. Το συγκεκριμένο πρότυπο περιέχει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 σε μία επιχείρηση – οργανισμό 

διαχείρισης έργου με τη βοήθειας εξειδικευμένης εταιρίας συμβούλων για την διαδικασία 

εφαρμογής.  

 
Πίνακας 3.2.3.1: Διαδικασίες - Ενέργειες εφαρμογής του συστήματος ποιότητας 

 

Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

1.Ενημέρωση της ηγεσίας της διοίκησης για τις 

βασικές απαιτήσεις του προτύπου του 

συγκεκριμένου συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας και το ρόλο που θα διαδραματίσει η 

εταιρία και ο σύμβουλος στον σχεδιασμό και 

ανάπτυξη του συστήματος 

Συμβούλου 
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Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

2. Ανάλυση – καταγραφή των αναγκών και των 

απαιτήσεων – προσδοκιών των πελατών της 

εταιρίας – οργανισμού και των υπόλοιπων 

ενδιαφερόμενων μερών  

Σημείωση: Τα αποτελέσματα της αρχικής 

αξιολόγησης χρησιμοποιούνται συνήθως  

α) για τον καθορισμό των δυνατών – αδύνατων 

σημείων του οργανισμού καθώς και για τις 

ευκαιρίες και απειλές. (SWOT analysis), 

β) την κατανόηση και συμβολή στον καθορισμό 

της πολιτικής ποιότητας και των στόχων, 

γ) ως βάση για τον σχεδιασμό του συστήματος 

ποιότητας, 

δ) για την αξιολόγηση των πόρων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας, 

ε) ως βάση για τον αρχικό έλεγχο (initial 

auditing), και 

στ) για τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων 

Τop management του οργανισμού (ο 

σύμβουλος μπορεί να παρέχει βοήθεια) 

 

3.Ορισμός αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνος ποιότητας και καθορισμός των 

ορισμών της πολιτικής, στόχων και δεσμεύσεις 

για ποιότητα  

Αναφορά – ενημέρωση των στόχων ποιότητας 

σε όλα τα απαραίτητα επίπεδα του οργανισμού 

και συνεπακόλουθες ενέργειες στο εσωτερικό 

του οργανισμού 

Τop management του οργανισμού 

(ο σύμβουλος μπορεί να παρέχει 

βοήθεια) 

 

4.Εις βάθος ανάλυση της δομής του οργανισμού:  
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Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

διαδικασίες, κανάλια επικοινωνίας και 

υπάρχουσες αλλληλεπιδράσεις 

Αναγνώριση των διαδικασιών – διεργασιών και 

υπευθυνότητα που απαιτείται για την επίτευξη 

των στόχων ποιότητας 

Καθορισμός της ακολουθίας και 

αλληλεξάρτησης μεταξύ αυτών των διαδικασιών 

 

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

των στελεχών που φέρουν την ευθύνη 

για σημαντικές λειτουργίες του 

οργανισμού  

 

5. Σχεδιασμός διαγράμματος για τον καθορισμό 

της δομής του συστήματος ποιότητας και 

αναγνώριση και ανάπτυξη των διαδικασιών που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος. 

Για την αξιολόγηση της προόδου και της 

ποιότητας των εφαρμοζόμενων πρακτικών – 

ενεργειών πρέπει να καθοριστούν τα κρίσιμα 

σημεία στην πορεία εφαρμογής του συστήματος. 

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται: 

α) συνέπεια μεταξύ του παραδοτέου και των 

συμβατικών υποχρεώσεων (contractual 

objectives), 

β) εξέλιξη εφαρμογής του συστήματος,  

γ) ικανοποίηση του οργανισμού (με ιδιαίτερη 

έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

συμβούλου για την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας 

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 

6.Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

που πραγματοποιήθηκε και του προγράμματος 

που καταρτίσθηκε για την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας  

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 
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Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

7. Αναγνώριση – καθορισμός των πόρων στο 

εσωτερικό του οργανισμού που απαιτούνται για 

την επίτευξη των στόχων ποιότητας 

Οργανισμός (μπορεί να βοηθήσει ο 

σύμβουλος εάν απαιτηθεί) 

8.Εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο 

για την ανάπτυξη των διαδικασιών για την 

εφαρμογή του συστήματος ποιότητας καθώς και 

του λοιπού προσωπικού που θα εμπλακεί 

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 

9.Αναγνώριση και καθορισμός των διαδικασιών, 

της αλληλεξάρτησής τους και προετοιμασία των 

κατάλληλων  διεργασιών  

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας (μπορεί να 

βοηθήσει ο σύμβουλος εάν απαιτηθεί) 

10. Συμμόρφωση των αλληλοσυσχετιζόμενων 

διαδικασιών και σχετικών διεργασιών για την 

αποφυγή οποιονδήποτε ασυνεπειών, κενών και 

επικαλύψεων  

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 

11. Επεξεργασία της τελικής έκδοσης του 

εγχειριδίου ποιότητας   

 

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας (μπορεί να 

βοηθήσει ο σύμβουλος εάν απαιτηθεί) 

12. Εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού που 

εμπλέκεται στο σύστημα ποιότητας  

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 

 

Εφαρμογή του συστήματος  
Οργανισμός (μπορεί να βοηθήσει ο 

σύμβουλος εάν απαιτηθεί) 
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Ενέργειες υποστήριξης κατά την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας 

 

Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

1.Εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών, δίνοντας 

έμφαση στις απαιτήσεις του ελέγχου, ανάπτυξη 

ερωτηματολογίου ελέγχου, προετοιμασία 

έκθεσης ελέγχου και όποια άλλη εκπαίδευση  

Συμβούλου 

2.Ανάπτυξη προγράμματος εσωτερικών ελέγχων  

Αντιπροσώπου της διοίκησης – 

υπεύθυνου ποιότητας με τη συνεργασία 

του συμβούλου 

3.Συμμετοχή σε όλα τα αρχικά στάδια των 

εσωτερικών ελέγχων παρέχοντας βοήθεια στους 

εσωτερικούς ελεγκτές για τη διαμόρφωση 

τυποποιημένης φόρμας εντοπιζόμενων μη 

συμμορφώσεων καθώς και εντοπισμός των 

αιτιών τους  

Συμβούλου 

Βοήθεια προς την ανώτερη διοίκηση στην 

πραγματοποίηση αποτελεσματικών συναντήσεων 

ανασκόπησης διοίκησης 

Συμβούλου 

Βοήθεια σε κάθε δυσκολία που πιθανόν να 

προκύψει κατά την εφαρμογή του συστήματος, 

επικεντρώνοντας στις διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου των 

μη συμμορφώσεων ως αποτέλεσμα ελέγχου  

Συμβούλου 

Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής  
Ανώτατη διοίκηση (μπορεί να βοηθήσει 

ο σύμβουλος εάν απαιτηθεί) 

Πληροφόρηση σχετικά με το πιστοποίηση και εάν 

χρειαστεί κάποιος εσωτερικός έλεγχος  
Συμβούλου 
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3.2.4 IQA (Institute of Quality Assurance) – Εφαρμογή του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας  

Στην ιστοσελίδα του IQA δίνεται μία αναλυτική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής ενός 

συστήματος ποιότητας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ποιότητας ISO 

9001:2000. Παρακάτω δίνεται το σύνολο των ακολουθούμενων διαδικασιών κατά την 

εφαρμογή του συστήματος ποιότητας σε μία εταιρία - οργανισμό: 

 

Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

1. Καθορισμός και καταγραφή  του σκοπού και 

των στόχων του έργου εφαρμογής και 

πιστοποίησης ενός συστήματος ποιότητας  

Καθορισμός αντιπροσώπου της Διοίκησης για 

το έργο ή εάν είναι εφικτό ομάδας έργου 

Ανώτατη διοίκηση του οργανισμού 

2. Απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθεί 

εξωτερικός συνεργάτης –σύμβουλος για την 

πραγματοποίηση του έργου εφαρμογής 

Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα του 

έργου  

Καθορισμός αναγκαίων πόρων για την 

εφαρμογή του συστήματος 

Ομάδα έργου της εταιρίας -οργανισμού 

3. Ανασκόπηση του υπάρχοντος συστήματος 

διαχείρισης και των πρακτικών που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό  

Σχεδιασμός του σκελετού του συστήματος 

ποιότητας και αναγνώριση του αναγκαίου 

γραπτού λόγου (τεκμηρίωση) 

Ανάπτυξη Διεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού 

Λόγου (Εγχειρίδιο, Διεργασίες, Έντυπα κλπ.) 

Ομάδα έργου της εταιρίας  
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Περιγραφή διαδικασίας-διεργασίας-ενέργειας Ευθύνη - αρμοδιότητα 

4. Επιλογή φορέα πιστοποίησης Ομάδα έργου της εταιρίας  

5. Αξιολόγηση και έγκριση από τη Διοίκηση  της 

ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του ΣΔΠ 

(γραπτού λόγου). 

Εκπαίδευσης προσωπικού 

Δοκιμαστική λειτουργία 3 μηνών 

Ομάδα έργου της εταιρίας 

6. Καθορισμός και εκπαίδευση εσωτερικών 

επιθεωρητών,  

Προετοιμασία έκθεσης ελέγχου  

Διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων 

Ομάδα έργου της εταιρίας 

7. Διενέργεια προκαταρκτικής  αξιολόγησης εάν 

απαιτείται 

Αναφορές αποτελεσμάτων 

Φορέας πιστοποίησης 

8. Διενέργεια ελέγχου πιστοποίησης  

Διορθωτικές κινήσεις εάν απαιτείται, ειδάλλως 

πιστοποίηση 

Φορέας πιστοποίησης 

9. Διορθωτικές κινήσεις που ζητήθηκαν από τον 

φορέα πιστοποίησης και ενημέρωση φορέα ότι 

πραγματοποιήθηκαν 

Ομάδα έργου της εταιρίας 

10. Διενέργεια τελικού ελέγχου  

Έκδοση πιστοποιητικού 

Επαναληπτικοί έλεγχοι – ανανέωση 

πιστοποιητικού 

Φορέας πιστοποίησης 

Τα ίδια βήματα προτείνονται και στο άρθρο: A ROADMAP TO IMPLEMENTING ISO 

9000 – Jaideep Motwani and Ashok Kumar, Grand Valley State University, Grand 

Rapidis, Michigan USA & Chun Hung Cheng, The Chinese University of Hong Kong 
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3.3 Project management και πιστοποίηση ISO 9001  
Μία πρόταση για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται 

κατά την εφαρμογή του ΣΔΠ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η χρήση εργαλείων του 

Project Management για την διευκόλυνση της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος 

ποιότητας αλλά και για την εξαγωγή κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με 

την κρισιμότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται, την χρονική τους διάρκεια και 

ακολουθία ή την παράλληλη εφαρμογή κάποιων από αυτές, την πιθανή αλληλεξάρτησή 

τους ώστε να προκύψει ένας χάρτης των βέλτιστων πρακτικών αλλά και διαδικασιών 

στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000. 

Η εφαρμογή των εννοιών και εργαλείων του project management στην εφαρμογή 

συστημάτων ποιότητας δεν είναι φυσικά καινούργια. Η ιδέα αυτή προτάθηκε σε 

παλαιότερες έρευνες (Meredith and Mantel, 1995), ενώ η παραδοσιακή χρήση των 

εργαλείων του PM περιοριζόταν στην χρήση μπαρών (ραβδογράμματα – Gantt 

διαγράμματα) για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των διαδικασιών (Romagna, 

1994). Οι μπάρες χρησιμοποιούνταν για να δείξουν το χρονικό διάστημα (αρχή και 

τέλος διαδικασίας) εφαρμογής της κάθε διαδικασίας γραφικά και σε πολλές περιπτώσεις 

η κάθε διαδικασία έπρεπε να διασπασθεί σε περισσότερες. 

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και 

έλεγχος του έργου είναι αναγκαίες περισσότερες πληροφορίες και η πιο κατάλληλη 

μεθοδολογία είναι η ανάλυση με τη χρήση μεθοδολογίας δικτύου (network analysis). Το 

διάγραμμα δικτύου μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν ορισμένα προβλήματα, καθώς 

και η ανεπάρκεια που παρατηρείται με τη μέθοδο των ραβδογραμμάτων, παρέχοντας μία 

πιο καθαρή και συνολική εικόνα του εφαρμοζόμενου έργου και πιο συγκεκριμένα παρέχει: 

• σαφή αποτύπωση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων – 

διαδικασιών  

• αναγνώριση των δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιούνται 

παράλληλα, ποιες προηγούνται και ποιες έπονται 

• καθορισμό δραστηριοτήτων – διαδικασιών με κρίσιμο χρονικό περιθώριο, ποιες 
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επηρεάζουν άμεσα την ολοκλήρωση του έργου εντοπίζονται και καταδεικνύονται 

με κύριο στοιχείο την αναμενόμενη αρχή και τέλος της δραστηριότητας  

• καθορισμό δραστηριοτήτων – διαδικασιών που δεν είναι κρίσιμες για την 

ολοκλήρωση του έργου καταδεικνύονται με κύριο στοιχείο την προαιρετική αρχή 

και τέλος της δραστηριότητας  

 

3.3.1 Χρησιμότητα μεθοδολογίας ανάπτυξης δικτύου  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ΜΜΕ παρουσιάζουν έλλειψη πόρων όσον αφορά 

στην τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομική δέσμευση κατά την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις όπου ένα έργο αποτελείται από πολλές 

δραστηριότητες είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένας προγραμματισμός όσον αφορά το 

σύνολο του έργου, ώστε να επιτευχθεί όσον το δυνατόν καλύτερος σχεδιασμός, και 

έλεγχος του έργου. Έτσι, εάν ήταν δυνατό να παρέχουμε στις ΜΜΕ διαχείρισης έργου ένα 

γενικό σχεδιάγραμμα  και μία μεθοδολογία που θα αναγνώριζε τις απαιτούμενες 

δραστηριότητες και πως αυτές αλληλεξαρτώνται σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο 

χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, τότε αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό εργαλείο στην 

επίτευξη της πιστοποίησης σε συνάρτηση όμως με τους περιορισμούς κάτω από τους 

οποίους πρέπει να λειτουργήσουν. Σκοπός λοιπόν είναι να εντοπιστούν και να 

καταγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου κατά την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και συγκεκριμένα του συστήματος 

ISO 9001:2000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαχείρισης έργου. 

3.4 Εφαρμογή έρευνας 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να αναγνωρισθούν οι βέλτιστες 

πρακτικές που ακολουθούνται από τις εταιρίες – συμβούλους κατά την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας δίδεται σχηματικά παρακάτω: 

Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με επιλεγμένους συμβούλους – εταιρίες εφαρμογής 

του ISO 9001:2000 και πιστοποιητές-επιθεωρητές με χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου.  
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Θα γίνει διάσπαση του έργου σε κατηγορίες (work breakdown structure - WBS): 

- Επίπεδο 

- Έργο 

- Βασικές εργασίες-διεργασίες 

- Υποεργασιές-υποδιαδικασίες 

- Ενέργειες προς ολοκλήρωση 

 

Θα ακολουθήσει προγραμματισμός έργου (project scheduling)  

Α) συσχέτιση κάθε δραστηριότητας με άλλη και με το σύνολο του έργου 

Β) αναγνώριση σχέσεων μεταξύ δραστηριοτήτων 

Γ) καθορισμός χρόνου για κάθε δραστηριότητα 

Στη συνέχεια θα γίνει σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάλυσή τους με 

χρήση project management tools (CPM, PERT network) 

Το πλαίσιο για PERT ή CPM: 

I. Καθορισμός του project και προετοιμασία του WBS 

II. Αναγνώριση – ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ δραστηριοτήτων. Ποιες προηγούνται, 

ποιες έπονται και ποιες προαπαιτούνται των άλλων. 

III. Σχεδιασμός δικτύου διασύνδεσης 

IV. Αντιστοιχία χρόνου για κάθε δραστηριότητα 

V. Υπολογισμός του μέγιστου time path στο δίκτυο (critical path) 

VI. Χρήση δικτύου για σχεδιασμό, προγραμματισμό, εποπτεία, έλεγχο project 

 

Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, θα χρησιμοποιηθούν πιο εξελιγμένα εργαλεία του project 

management και πιο συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν με βάση τα δεδομένα που θα 

συλλεγούν PERT και CPM διαγράμματα. 
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3.4.1 Εργαλεία του Project Management 

3.4.1.1 PERT-CPM 
 

Τα εργαλεία – μεθοδολογίες ανάλυσης του Project management, PERT-CPM, μας 

βοηθούν στην λύση προβλημάτων προγραμματισμού σε ένα έργο με τη χρήση της 

μεθόδου (CPM – critical path method και της μεθόδου PERT Program Evaluation and 

Review Technique). Κάθε έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων – 

διαδικασιών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης καθώς και απαιτήσεις 

χρονικής ακολουθίας, δηλαδή για να ξεκινήσει η εφαρμογή μίας διαδικασίας είτε πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή κάποιας άλλης είτε να εφαρμόζονται παράλληλα. Ο 

συνδυασμός των PERT/CPM χρησιμοποιήθηκε για να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα 

ερωτήματα όπως: 

 Ποιος είναι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 

 Ποιες οι προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης για κάθε 

δραστηριότητα που συνθέτει το έργο 

 Ποιες δραστηριότητες είναι κρίσιμες και πρέπει να ολοκληρωθούν ακριβώς στον 

αναμενόμενο χρόνο, ώστε και το συνολικό έργο να παραμείνει εντός του χρονικού 

προγραμματισμού 

 Πόσο μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη μη κρίσιμων δραστηριοτήτων, ώστε να 

μην επηρεαστεί αρνητικά ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 

3.4.1.2 CPM  
 

Είναι μία διαδικασία για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και την εύρεση του 

critical path(s) για το έργο. Για τον καθορισμό και περιγραφή της διαδικασίας του CPM 

θα χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω όρους: 

 

D[i): χρόνος για την δραστηριότητα i 

P(i): το σύνολο των δραστηριοτήτων που προηγούνται της δραστηριότητας L και 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την 

δραστηριότητα i. 
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Q(i): το σύνολο των δραστηριοτήτων που ακολουθούν άμεσα την δραστηριότητα i, και 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που μπορούν να ξεκνήσουν αμέσως μετά την 

δραστηριότητα i  

ES(i): earliest start time για την δραστηριότητα i, που είναι ίσο με το max{EF(j), όπου 

j ανήκει στο P(i)} 

EF(i): earliest finish time για την δραστηριότητα i, που είναι ίσο με το ES(i)+D(i). 

LF(i): latest finish time για την δραστηριότητα i, που είναι ίσο με το 

min{LS(j),όπου j ανήκει στο Q(i)}. 

EF(i): latest finish time για την δραστηριότητα i, που είναι ίσο με το LF(i)-D(i). 

S(i): slack time για την δραστηριότητα i, που είναι ίσο με το LF(i)-EF(i) ή LS(i)-ES(i). 

L(i): ονομασία για την δραστηριότητα i. 

F: Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

 

Η CPM διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

 

(1).Forward pass: Θέτουμε L(i)=0 (τιμή 0), ES(i)=Q για όλες τις δραστηριότητες. 

(a).Για την δραστηριότητα με τιμή 0, διαλέγουμε μία δραστηριότητα, όπως i, η οποία 

είναι είτε δραστηριότητα εκκίνησης (που σημαίνει δραστηριότητα χωρίς άλλες να 

προηγούνται αυτής) είτε όλες οι δραστηριότητες που προηγούνται αυτής έχουν τιμή 

1 (δηλ., k ∈  P(i), L(k)=1). 

(b).Θέτουμε EF(i)=ES(i)+D(i), L(i)=1, και για κάθε δραστηριότητα που την ακολουθεί 

άμεσα) (δηλ., j ∈  Q(i)), εάν ES(j)<EF(i) τότε ES(j)=EF(i).  

(c).Εάν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που έχει τιμή 0, πήγαινε στο βήμα (a); 

ειδάλλως στο (d).  

(d).Θέτουμε F=max{EF(i)} για όλες τις δραστηριότητες. 

 

 (2).Backward pass: Θέτουμε L(i)=0 (τιμή 0), LF(i)=F για όλες τις δραστηριότητες. 

(a).Για όλες τις δραστηριότητες με τιμή 0, διαλέγουμε μία δραστηριότητα, όπως i, η 

οποία είναι είτε τελική (δηλ., δραστηριότητα χωρίς άλλες να έπονται αυτής) είτε 

όλες οι δραστηριότητες που έπονται αυτής έχουν τιμή 1 (δηλ., j ∈  Q(i), L(j)=1). 
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(b). Θέτουμε LS(i)=LF(i)-D(i), L(i)=1, και για κάθε δραστηριότητα που προηγείται 

αυτής άμεσα k (δηλ., k ∈  P(i)), εάν LF(j)>LS(i) τότε LF(j)=LS(i).  

(c).Εάν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που έχει τιμή 0, πήγαινε στο βήμα (a); 

ειδάλλως, σταματάμε. 

 

(3).Compute S(i)=LS(i)-ES(i) για όλες τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες με 0 

slack (δηλ., S(i)=0) είναι κρίσιμες δραστηριότητες. 

 

Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε για βιομηχανικά έργα όπου η χρονική διάρκεια της 

κάθε δραστηριότητας ήταν γνωστή και σταθερή. 

3.4.1.3 PERT – Three times estimates in PERT 
 

Είναι μία παρόμοια μέθοδος με το CPM, με την διαφορά ότι χρησιμοποιούνται για την 

διαχείριση έργων με  πιθανολογική χρονική διάρκεια. Αναπτύχθηκαν για την διαχείριση 

δραστηριοτήτων με μεταβλητό - αβέβαιο χρόνο ολοκλήρωσης. 

Ο βασικός στόχος της εφαρμογής αυτής είναι εκτός της καταγραφής της κρίσιμης 

διαδρομής και ο καθορισμός της πιθανής χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου, 

καθώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επίδραση της μεταβλητότητας στον χρόνο 

ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας και κατά συνέπεια και του συνολικού έργου. 

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Three Times Estimates in PERT, όπου 

χρησιμοποιείται μία κατανομή πιθανοτήτων βασιζόμενη σε τρεις εκτιμήσεις του χρόνου 

ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας όπως περιγράφεται ακολούθως: 

ι) Αισιόδοξη χρονική διάρκεια διαδικασίας (a) = ο χρόνος διάρκειας - εφαρμογής μιας 

διαδικασίας εάν όλα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Για την εκτίμηση 

αυτού του χρόνου πρέπει να υπάρχει μόνο μία ελάχιστη πιθανότητα - της τάξης του 

1/100- ο χρόνος εφαρμογής της διαδικασίας να είναι  μικρότερος του a. 

 

ιι) Απαισιόδοξη χρονική διάρκεια διαδικασίας (b) = ο χρόνος διάρκειας - εφαρμογής 

μιας διαδικασίας εάν υποθέσουμε ότι όλα οι πιθανές αρνητικές συνθήκες θα λάβουν 
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χώρα. Για την εκτίμηση αυτού του χρόνου πρέπει να υπάρχει μόνο μία ελάχιστη 

πιθανότητα -θα λέγαμε 1/100- ο χρόνος εφαρμογής της διαδικασίας να είναι  

μεγαλύτερος του b. 

 

ιιι) Πιο πιθανή χρονική διάρκεια διαδικασίας (m) = η πιο ρεαλιστική εκτίμηση του 

χρόνου διάρκειας - εφαρμογής μιας διαδικασίας  

 

Όταν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή (project management tool) PERT, συνήθως 

θεωρούμε ότι ο εκτιμώμενος χρόνος εφαρμογής μιας διαδικασίας ακολουθεί την 

κατανομή βήτα. Αυτή η συνεχής κατανομή είναι  η πιο κατάλληλη για την εκτίμηση για 

τον καθορισμό της αναμενόμενης τιμής (expected value) και της διακύμανσης (variance) 

του χρόνου εφαρμογής μιας διαδικασίας. 

Για την εύρεση της αναμενόμενης τιμής (expected value) t, η κατανομή βήτα σταθμίζει 

τις τρεις εκτιμήσεις του χρόνου ως εξής:  

t = ( a + 4m + b ) / 6 

Αυτός είναι ο πιο πιθανός χρόνος ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας και χρησιμοποιείται για 

τον υπολογισμό όλων των ελάχιστων και μέγιστων χρόνων. 

Για τον υπολογισμό της διακύμανσης ή της διασποράς του χρόνου ολοκλήρωσης 

χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

Variance = [ (b – a) / 6 ] 2

Πιθανότητα χρόνου ολοκλήρωσης του έργου 

Η χρήση της μεθόδου του critical path μας βοηθάει στον καθορισμό του αναμενόμενου 

χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου.  Ωστόσο, η μεταβλητότητα που υπάρχει στον χρόνο 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών για αρκετές από τις δραστηριότητες που βρίσκονται στο 

critical path επηρεάζει άμεσα τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η μέθοδος PERT 

χρησιμοποιεί την διακύμανση των διαδικασιών που βρίσκονται στο critical path για να 

καθορίσει την διακύμανση του συνολικού έργου. Συνεπώς η διακύμανση του χρόνου 

ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται από το άθροισμα των επιμέρους διακυμάνσεων των 

κρίσιμων διαδικασιών – δραστηριοτήτων : 
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σ = διακύμανση έργου = Σ (διακυμάνσεις διαδικασιών που βρίσκονται στο critical path) 
2
p

Η μεθοδολογία PERT χρησιμοποιεί δύο ακόμη υποθέσεις: 

α) ότι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ακολουθεί την κανονική κατανομή και  

β) ότι οι δραστηριότητες – διαδικασίες είναι στατιστικά ανεξάρτητες 

 

Στη συνέχεια με τη χρήση της κανονικής κατανομής και των αντίστοιχων πινάκων 

μπορούμε να υπολογίσουμε τους πιθανούς χρόνους ολοκλήρωσης του έργου. 

 

3.4.2 Διαδικασία έρευνας 

Με βάση λοιπόν, το γενικό σχεδιασμό - σκελετό διαδικασιών με τον οποίο θα εφαρμοστεί 

το σύστημα ποιότητας δημιουργήθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο τέθηκε προς 

συζήτηση με 4 εταιρίες συμβούλων και μία εταιρία πιστοποίησης, οι οποίες εφαρμόζουν 

και πιστοποιούν αντίστοιχα το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000 σε ΜΜΕ διαχείρισης 

έργου. Οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία και 

γνώσεις που διαθέτουν στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και 

συγκεκριμένα του ISO 9001:2000 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαχείρισης έργου. Όλες 

οι συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρίες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των 

συστημάτων ποιότητας και τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται ενδεικτικά και 

αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. 

 

Στάδιο 1: 

Στο πρώτο στάδιο έγιναν συνεντεύξεις με τους διευθύνοντες συμβούλους, μάνατζερ 

ποιότητας και υπεύθυνους project manager για έργα εφαρμογής του συγκεκριμένου 

συστήματος ποιότητας των εταιριών συμβούλων που αποφάσισαν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα. Κατά την φάση αυτή δημιουργήθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο με 

βάση την βιβλιογραφία και τέθηκε προς διαβούλευση με τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα. Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ορίσουν τις βασικές 

διαδικασίες – βήματα που ακολουθούν κατά την διάρκεια εφαρμογής - πιστοποίησης 
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του συστήματος ποιότηταςσε μία ΜΜΕ διαχείρισης έργου. Αφού καθορίστηκαν αυτές 

οι βασικές διαδικασίες ακολούθησε η δεύτερη φάση της έρευνας. 

 

Στάδιο 2: 

Στo δεύτερo στάδιo δημιουργήθηκε ένας ενιαίος κορμός των βασικών διαδικασιών – 

βημάτων που ακολουθείται κατά την εφαρμογή - πιστοποίηση του συστήματος 

ποιότητας από τον συγκερασμό και ενοποίηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο (το οποίο 

παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) βασιζόμενο στον κοινό σκελετό διαδικασιών για 

την πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 και το οποίο τέθηκε 

προς απάντηση στους συμμετέχοντες με τα ακόλουθα συμπληρωματικά ερωτήματα: 

• Ποια η κρισιμότητα της κάθε διαδικασίας στην επιτυχή πορεία εφαρμογής του 

συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 (κλίμακα 0-5) 

• Ποιος ο μέγιστος και ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής της κάθε 

διαδικασίας (min-max) 

• Ποια η χρονική αλληλουχία των διαδικασιών  

• Ποιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

• Ποια η αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαδικασιών, δηλαδή ποια διαδικασία 

προαπαιτεί την ολοκλήρωση κάποιας ή κάποιων άλλων 

Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν να καθοριστούν 11 βασικές διαδικασίες – βήματα 

για την εφαρμογή και πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 σε ΜΜΕ 

διαχείρισης έργου και τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Διαδικασίες – φάσεις έργου 
 

Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

1 

Ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης για: τις βασικές αρχές του προτύπου 
ISO 9001, τις απαιτήσεις του προς ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας (ΣΔΠ) και το ρόλο (αρμοδιότητες – υποχρεώσεις) της Επιχείρησης 
και του Συμβούλου στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση αυτού. Δέσμευση της 
Διοίκησης για την υποστήριξη του έργου. 

2 

Αναγνώριση επιχείρησης – Διαγνωστική μελέτη παρούσας κατάστασης 
 (Ανάλυση – καταγραφή των αναγκών και των απαιτήσεων – προσδοκιών των 
πελατών της εταιρίας – οργανισμού και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών. 
Αποτύπωση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων 
λειτουργιών) 

3 Ορισμός Εκπροσώπου της Διοίκησης (Υπεύθυνου Ποιότητας) και της 
Ομάδας Έργου που θα εμπλακεί στην ανάπτυξη - εγκατάσταση του ΣΔΠ.  

4 
Αναγνώριση – καθορισμός των απαιτούμενων πόρων στο εσωτερικό του 
οργανισμού που απαιτούνται για την ανάπτυξη - εφαρμογή του συστήματος και 
την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων ποιότητας. 

5 

Ανάπτυξη Διεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού Λόγου (Εγχειρίδιο, 
Διεργασίες, Έντυπα κλπ.) 
Σχεδιασμός - καθορισμός της δομής του συστήματος ποιότητας και αναγνώριση 
- ανάπτυξη των διεργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του 
συστήματος.  

Εις βάθος ανάλυση της δομής, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του 
οργανισμού. 

Διαμόρφωση κύριων και υποστηρικτικών διεργασιών με βάση το Πρότυπο, τις 
Κανονιστικές και Νομοθετικές απαιτήσεις και την Ορθή Πρακτική του κλάδου 
της επιχείρησης. 

Καθορισμός της πολιτικής, των αντικειμενικών σκοπών και των στόχων 
ποιότητας. 

6 Αξιολόγηση και έγκριση από τη Διοίκηση της ολοκληρωμένης 
τεκμηρίωσης του ΣΔΠ (γραπτού λόγου). 

7 
Εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο αρχικώς για την ανάπτυξη 
και ακολούθως για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας καθώς και του 
λοιπού προσωπικού. 
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Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

8 

Δοκιμαστική λειτουργία ΣΔΠ – Εσωτερικός έλεγχος 
Επεξεργασία της αρχικής έκδοσης του γραπτού λόγου, βελτιωτικές ενέργειες, 
εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών, ανάπτυξη ερωτηματολογίου ελέγχου για 
εντοπισμό μη συμμορφώσεων και των αιτιών τους, συμπληρωματική 
εκπαίδευση προσωπικού δημιουργία ιστορικών αρχείων λειτουργίας, μέτρηση – 
ανάλυση απόδοσης κλπ. 

9 Γενική Εσωτερική Επιθεώρηση από τον Σύμβουλο – Πρώτη γενική 
Ανασκόπηση Συστήματος από τη Διοίκηση 

10 Έλεγχος γραπτού λόγου συστήματος – υλοποίηση γενικής Επιθεώρησης 
Πιστοποίησης  από τον Φορέα Πιστοποίησης 

11 Υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών διεκπεραίωσης μη συμμορφώσεων – 
παρατηρήσεων Φορέα Πιστοποίησης. 

 

Στην συνέχεια καταγράφηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Από το 

σύνολο των απαντήσεων προέκυψαν οι απαιτούμενες τιμές των μεταβλητών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη χρήση του λογισμικού εφαρμογής των προαναφερθέντων 

μεθόδων – εργαλείων διαχείρισης έργων. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την 

συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν το λογισμικό WinQSB, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 

χρήσης των μεθοδολογιών PERT-CPM. 

 

3.4.3 Χρήση WinQSB 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθούνται στην εφαρμογή του 

προγράμματος WinQSB. 

 

Βήμα 1ο: Εισαγωγή των δεδομένων 

Στο βήμα αυτό εισάγουμε τα δεδομένα της εφαρμογής. Αρχικά, εισάγουμε στην δεύτερη 

στήλη τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εφαρμογή του έργου και 

συγκεκριμένα την χρονική ακολουθία τους. Στη συνέχεια στη τρίτη στήλη καθορίζουμε 

την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαδικασιών και συγκεκριμένα ποια ή ποιες ενέργειες 
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είναι προαπαιτούμενες κάποιας άλλης και παράλληλα ποιες μπορούν να 

πραγματοποιούνται παράλληλα με κάποια ή κάποιες άλλες. Τέλος συμπληρώνουμε τις 

τρεις τελευταίες στήλες με το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 

διαδικασίας. Επειδή χρησιμοποιούμε τη μέθοδο PERT three times estimates, θα έχουμε 

τρεις τιμές για τον χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας: την αισιόδοξη, 

απαισιόδοξη και πιο πιθανή πρόβλεψη. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τη στάθμιση 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ(ανθρωποημέρες)   
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
  

Αισιόδοξη 
πρόβλεψη 

(min) 

Απαισιόδοξη 
πρόβλεψη 

(max) 

Πιο πιθανή 
πρόβλεψη 
(medium) 

Ενέργειες που 
προαπαιτούνται

1 2 3 2  

2 13 22 17 1 

3 1 5 2 1 

4 3 7 5 1,2,3 

5 27 86 56 1,2,3,4 

6 5 11 8 1,2,3,4,5 

7 5 12 8 1,2,3,5 

8 16 36 26 1 - 7 

9 2 5 3 1 – 8 

10 5 10 8 1 - 9 

11 5 12 8 10 

 

Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε την απεικόνιση της οθόνης εισαγωγής των στοιχείων 

αυτών στην μήτρα εισαγωγής του προγράμματος WinQSB. 
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Βήμα 2ο: Εφαρμογή του λογισμικού – αποτελέσματα 

Στο βήμα αυτό εφαρμόζουμε το πρόγραμμα και συλλέγουμε τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν σχετικά με το critical path και τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του 

έργου. 
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Αποτελέσματα  

Με βάση τις επιλογές που μας δίνει το λογισμικό WinQSB εξάγουμε ορισμένους πίνακες 

αποτελεσμάτων είτε σε μορφή γραφήματος είτε σε μορφή πινάκων. 

 

 
 
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η γραφική απεικόνιση του critical path με τους 

αντίστοιχους ελάχιστους και μέγιστους χρόνους έναρξης και λήξης της κάθε 

διαδικασίας 

3.4.4 Ποσοτικά συμπεράσματα έρευνας 

Με τη χρήση του προαναφερθέντος λογισμικού προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να 

ποσοτικοποιήσουμε τα κρίσιμα στοιχεία για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας 

σε μία ΜΜΕ διαχείρισης έργου. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν με την χρήση 

μεθοδολογιών PERT-CPM είναι τα ακόλουθα: 

 

1) Βασική προτεραιότητα ήταν να εντοπιστεί το critical path των διαδικασιών – 

βημάτων οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του 

έργου εφαρμογής του συστήματος ποιότητας. Διαπιστώθηκε ότι το critical path κατά 

τη διαδικασία εφαρμογής αποτελείται από τις διαδικασίες 1- 2 - 4 - 5-8. 
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Καθορίστηκε έτσι, το σύνολο των κρίσιμων διαδικασιών (critical path), οι οποίες 

έχουν μηδενικό περιθώριο καθυστέρησης όσον αφορά στον συνολικό χρόνο 

ολοκλήρωσης του προγράμματος. Δηλαδή, εάν αυτές οι διαδικασίες καθυστερήσουν 

στον χρόνο έναρξής τους, τότε ο συνολικός χρόνος εφαρμογής του έργου θα 

αυξηθεί.  

Αναλυτικά οι διαδικασίες που είναι κρίσιμες για την περάτωση του έργου 

εφαρμογής του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 στον αναμενόμενο χρόνο 

ολκλήρωσης παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α/Α 
Κρίσιμες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου στον 

αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 

1 

Ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης για: τις βασικές αρχές του προτύπου 

ISO 9001, τις απαιτήσεις του προς ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ) και το ρόλο (αρμοδιότητες – υποχρεώσεις) της Επιχείρησης 

και του Συμβούλου στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση αυτού. Δέσμευση της 

Διοίκησης για την υποστήριξη του έργου. 

2 Αναγνώριση επιχείρησης – Διαγνωστική μελέτη παρούσας κατάστασης 

3 Αναγνώριση – καθορισμός των απαιτούμενων πόρων  

4 Ανάπτυξη Διεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού Λόγου (Εγχειρίδιο, 
Διεργασίες, Έντυπα κλπ.) 

5 Αξιολόγηση και έγκριση από τη Διοίκηση  της ολοκληρωμένης 
τεκμηρίωσης του ΣΔΠ (γραπτού λόγου). 

6 Δοκιμαστική λειτουργία ΣΔΠ – Εσωτερικός έλεγχος. 

 

2) Στη συνέχεια με βάση τα σταθμισμένα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα καθορίστηκε ο συνολικός αναμενόμενος χρόνος 

ολοκλήρωσης του έργου της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαχείρισης έργου. Για τον υπολογισμό του χρόνου 

αυτού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PERT – Three times estimates, η οποία είναι μία 
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ντετερμινιστική μέθοδος που λαμβάνει υπόψη της τις τρεις πιθανές περιπτώσεις 

εκτίμησης του χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας (αισιόδοξη, απαισιόδοξη 

και πιο πιθανή εκτίμηση). 

Από την εφαρμογή του προγράμματος ο χρόνος αυτός καθορίστηκε στις 165 

ανθρωποημέρες. Με την προσομοίωση που παρέχει το WinQSB μπορούμε να 

υπολογίσουμε την πιθανότητα εφαρμογής του έργου μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

3.4.5 Ποιοτικά συμπεράσματα 

Το ερωτηματολόγιο που τέθηκε προς απάντηση είχε ένα τμήμα που αναφερόταν 

αποκλειστικά στα αναγκαία στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνταν στην εφαρμογή των 

εργαλείων του project management για την εξαγωγή κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων 

όσον αφορά στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αλλά παράλληλα σε μία άλλη 

ενότητα τέθηκαν συμπληρωματικά ερωτήματα που αποσκοπούσαν περισσότερο στην 

εξαγωγή κάποιων ποιοτικών συμπερασμάτων. Τα ερωτήματα αυτά και οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζονται ακολούθως. 

Ένα σημαντικό ερώτημα που τέθηκε ήταν η εκτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχετικά με την κρισμότητα – σημαντικότητα της κάθε διαδικασίας στο σύνολο της 

εφαρμοζόμενης διαδικασίας πιστοποίησης στο συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας με την 

ακόλουθη αξιολόγηση:  

Κλίμακα Αξιολόγησης: 0 = Καθόλου, 1 = πολύ λίγο, 2 = λίγο, 3 = σημαντική, 4 = πολύ 

σημαντική, 5 = απολύτως αναγκαία  .  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και προκύπτουν από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων συμβούλων στην έρευνα αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα: 
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Κρισιμότητα Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

0 1 2 3 4 5

1 

Ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης για: τις βασικές αρχές 

του προτύπου ISO 9001, τις απαιτήσεις του προς ανάπτυξη 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και το ρόλο 

(αρμοδιότητες – υποχρεώσεις) της Επιχείρησης και του 

Συμβούλου στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση αυτού. 

Δέσμευση της Διοίκησης για την υποστήριξη του έργου. 

     Χ

2 
Αναγνώριση επιχείρησης – Διαγνωστική μελέτη παρούσας 

κατάστασης     X  

3 
Ορισμός Εκπροσώπου της Διοίκησης (Υπεύθυνου 

Ποιότητας) και της Ομάδας Έργου.      X  

4 Αναγνώριση – καθορισμός των απαιτούμενων πόρων     X   

5 
Ανάπτυξη Διεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού Λόγου 

(Εγχειρίδιο, Διεργασίες, Έντυπα κλπ.)      X

6 
Αξιολόγηση και έγκριση από τη Διοίκηση  της 

ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του ΣΔΠ (γραπτού λόγου).    X   

7 Εκπαίδευση του προσωπικού      X  

8 Δοκιμαστική λειτουργία ΣΔΠ – Εσωτερικός έλεγχος     X  

9 
Γενική Εσωτερική Επιθεώρηση από τον Σύμβουλο – 

Πρώτη γενική Ανασκόπηση Συστήματος από τη Διοίκηση      X

10 
Έλεγχος γραπτού λόγου συστήματος – υλοποίηση γενικής 

Επιθεώρησης Πιστοποίησης  από τον Φορέα Πιστοποίησης    X   

11 
Υλοποίηση Διορθωτικών Ενεργειών διεκπεραίωσης μη 

συμμορφώσεων – παρατηρήσεων Φορέα Πιστοποίησης.    X   
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Προκύπτει λοιπόν από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων ότι οι πλέον κρίσιμες 

διαδικασίες για την επιτυχή εφαρμογή και ολοκλήρωση του έργου πιστοποίησης είναι η 

ενημέρωση και δέσμευση της Διοίκησης στις απαιτήσεις του προτύπου και των εννοιών 

που εισάγει. Παρότι θεωρήσαμε ότι το σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις 

όπου υφίσταται η δέσμευση της διοίκησης στις απαιτήσεις και την εφαρμογή του 

συστήματος, ωστόσο όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα σημείωσαν επιπροσθέτως την 

βαρύτητα της στάσης της διοίκησης της επιχείρησης στην επιτυχή εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας. 

Επίσης εκτιμήθηκε ως απολύτως κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή του ΣΔΠ η 

Ανάπτυξη Διεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού Λόγου (Εγχειρίδιο, Διεργασίες, Έντυπα 

κλπ.), ώστε να αποτυπωθεί με επάρκεια και ακρίβεια το πλαίσιο αναγκών και 

απαιτήσεων της επιχείρησης σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

Τέλος ιδιαίτερη κρισιμότητα αποδόθηκε στην Γενική Εσωτερική Επιθεώρηση από τον 

Σύμβουλο – Πρώτη γενική Ανασκόπηση Συστήματος από τη Διοίκηση για τον εντοπισμό 

και διόρθωση ατελειών πριν από τον τελικό έλεγχο από τον φορέα πιστοποίησης. 

Σε δεύτερο επίπεδο από πλευράς κρισιμότητας τέθηκαν: 

 η αναγνώριση και διαγνωστική μελέτη της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, η 

οποία είναι απαραίτητη για την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης πόρων και χρόνου, 

αλλά και τη δημιουργία ενός συστήματος ποιότητας που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης 

 η εκπαίδευση του προσωπικού συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας της 

απαραίτητης κουλτούρας ΄΄ποιότητας΄΄, η οποία είναι αναγκαία για την 

μακροπρόθεσμη εφαρμογή και αποκομιδή των ωφελειών από την εφαρμογή του 

συστήματος ποιότητας 

 η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε συνδυασμό με 

τους εσωτερικούς ελέγχους, διαδικασίες απαραίτητες για τον εντοπισμό ατελειών 
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στην εφαρμογή του συστήματος από την επιχείρηση και εντοπισμός ανεπαρκών 

διαδικασιών και διόρθωσή τους  

Οι υπόλοιπες διαδικασίες αν και είναι σημαντικές για την επιτυχή εφαρμογή του ΣΔΠ, 

δεν χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού κρισιμότητα ως προς το τελικό αποτέλεσμα. 

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ο φορέας πιστοποίησης που συμμετείχε στην έρευνα 

έκρινε ως απολύτως κρίσιμες τις ακόλουθες διαδικασίες: 

 η ενημέρωση και δέσμευση της Διοίκησης στις απαιτήσεις του προτύπου και των 

εννοιών που εισάγει 

 ορισμός κατάλληλου Εκπροσώπου της Διοίκησης (Υπεύθυνου Ποιότητας) και 

της Ομάδας Έργου που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΠ 

 εκπαίδευση του προσωπικού 

Στη συνέχεια τέθηκαν κάποια επιπλέον ερωτήματα, τα οποία και παρουσιάζονται 

ακολούθως. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες αυτή 

των συμβούλων εφαρμογής του ΣΔΠ και αυτή του φορέα πιστοποίησησης. 

α) Αναφέρετε κάτι που θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή διαδικασία 

ανάπτυξης – εγκατάστασης του ISO 9001 και δεν έχει αναφερθεί ή πρέπει να τονιστεί 

ιδιαίτερα.  

 

- Ουσιώδης σημασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος διαχείρισης είναι η δέσμευση της διοίκησης (πρώτον), η επαρκής 

εκπαίδευση του προσωπικού (δεύτερο) και η εμπλοκή του προσωπικού τόσο στην 

ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή 

- Η κατανόηση από τη Διοίκηση της σημασίας, της αξίας και του τρόπου εφαρμογής 

ενός ΣΔΠ 

- Η τεκμηρίωση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της 

επιχείρησης και κατά δεύτερο λόγο στις απαιτήσεις του προτύπου 

- Στην διαδικασία ανασκόπησης να συμμετέχει ουσιαστικά η Διοίκηση γιατί είναι η 

σημαντικότερη από όλα τα στάδια 
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- Ο βαθμός εσωτερικής πειθαρχίας στην επιχείρηση (πρέπει να είναι εμφανής 

υποστηρικτής του έργου η Διοίκηση, καθ’ όλη τη διάρκειά του) και το κύρος – 

αρμοδιότητες που δίδονται στην ομάδα συμβούλων. 

 

β) Λόγοι που οδηγούν στην αποτυχία εφαρμογής του συστήματος ποιότητας:  

 

Σύμβουλοι 

- Τα κίνητρα εφαρμογής – πιστοποίησης του συστήματος από πλευράς επιχείρησης 

(οργάνωση – βελτίωση ή απλώς επιθυμία για λόγους marketing) 

- Το αρχικό επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης, η εταιρική κουλτούρα και το επίπεδο 

του προσωπικού. 

- Το ύψος των απαιτούμενων πόρων (δαπάνες) που -κατά περίπτωση επιχείρησης και 

πεδίου εφαρμογής- μπορεί να αποβούν και απαγορευτικές για το έργο (π.χ. απαίτηση 

νέων παγίων) 

- Αρνητικό πνεύμα συνεργασίας με Συμβούλους, από Διοίκηση και στελέχη 

επιχείρησης.  

 

Φορέας πιστοποίησης 

- Δεν υπάρχει δέσμευση της διοίκησης (και δεν εννοούμε επαρκή δέσμευση της 

διοίκησης, εννοώ ότι δεν υπάρχει καθόλου δέσμευση της διοίκησης στο σύστημα) 

- Δεν έχει γίνει επαρκώς εκπαίδευση του προσωπικού (κάτι που οφείλεται στο 

παραπάνω ή σε μη επαρκή δουλειά του συμβούλου) 

- Δεν έχει εμπλακεί το προσωπικό στην ανάπτυξη του συστήματος (αυτό έχει γίνει ως 

επί το πλείστον πάγια τακτική, ο σύμβουλος να λειτουργεί ως γραμματέας) 

- Ο επιθεωρητής απαξιώνει τη δουλειά που έγινε κάνοντας ελλιπή επιθεώρηση με 

αποτέλεσμα την μετέπειτα κατάρρευση του συστήματος 

- Δεν έχουν τεθεί στόχοι ποιότητας οι οποίοι να είναι S.M.A.R.T 
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γ )Κατά την πιστοποίηση του συστήματος ποια προβλήματα εντοπίζονται κυρίως; 

 

Σύμβουλοι 

- Ελλείψεις – λάθη εφαρμογής που εμφανίζονται κατά την επιθεώρηση και οφείλονται 

στης επιθυμία για ταχεία πιστοποίηση. 

- Μειωμένη εμπλοκή – συμμετοχή του προσωπικού όλων των βαθμίδων (εμφάνιση 

ατόμων με «άγνοια» του ρόλου τους). 

- Φοβία «έκθεσης» της επιχείρησης σε τρίτους (κυρίως λόγω φορολογικών και 

οικονομικών λόγων). 

- Έλλειψη κατανόησης από τα στελέχη εννοιών και όρων της Διαχείρισης Ποιότητας 

- Μερική και όχι σφαιρική αντίληψη του Υπευθύνου. Ποιότητας για το ΣΔΠ 

- Ανεπαρκείς και άπειροι επιθεωρητές που δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τι κάνει η 

επιχείρηση και προσπαθούν απλά να βρουν συμμόρφωση με το πρότυπο ζητώντας 

πράγματα που είναι πρακτικά ανεφάρμοστα ή πρέπει να υπάρχουν για καθαρά 

τυπικούς λόγους,, μόνο δηλαδή για να τα βλέπει  ο επιθεωρητής κάθε χρόνο 

 

Φορέας πιστοποίησης 

- Έλλειψη αρχείων και προετοιμασία   

- Δεν υπάρχουν επαρκή αρχεία που να αποδεικνύουν τη λειτουργία αποτελεσματικού 

συστήματος ποιότητας 

- Δεν υπάρχει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των 

διεργασιών 

- Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι από τη στιγμή που πληρώνει έναν σύμβουλο και 

το φορέα πιστοποίησης θα λάβει το πιστοποιητικό της. 

δ) Λοιπά σχόλια – παρατηρήσεις 
 
Σύμβουλοι 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι ο καθένας αυτοχρίζεται 

σύμβουλος για θέματα ανάπτυξης συστημάτων Ποιότητας, πρόβλημα που υπάρχει 

γενικότερα στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό οδηγεί σε υπερπροσφορά υπηρεσιών 

σε σχέση με την ζήτηση, εξευτελισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά οδηγεί σε 
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συστήματα γραφειοκρατικά τέρατα, άχρηστα, που υπάρχουν μόνο για να επιθεωρούνται 

μια φορά το χρόνο και στην ουσία δεν εφαρμόζονται ποτέ. Επιπρόσθετα όλοι οι 

εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι αποκτούν εσφαλμένη εικόνα για την 

σημασία και την αξία ενός ΣΔΠ και φυσιολογικά το βλέπουν σαν αναγκαίο κακό. Το ίδιο 

ισχύει δυστυχώς και με τους φορείς πιστοποίησης, υπεπροσφορά υπηρεσιών, χαμηλό 

επίπεδο υπηρεσιών και επουσιώδεις επιθεωρήσεις.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι σύμβουλοι και οι φορείς είναι ανεπαρκείς και άσχετοι, 

δυστυχώς όμως είναι οι περισσότεροι και αυτό μένει ως γενική εικόνα σ’ αυτούς που 

γνωρίζουν. 

Το κυριότερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η οικονομική ύφεση, 

όπως θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, γιατί και όταν η οικονομική συγκυρία ήταν 

καλύτερη, π.χ. πριν δέκα ή πριν πέντε χρόνια, τα συστήματα που γίνονταν ήταν εξίσου 

μέτρια με πολύ μεγαλύτερες βέβαια αμοιβές για φορείς και συμβούλους. Το κυριότερο 

πρόβλημα είναι η Ελληνική νοοτροπία και η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 

προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να ληφθούν μέτρα από 

την Πολιτεία, γιατί από την αγορά δεν πρόκειται να ληφθούν καθώς στην χώρα μας δεν 

υπάρχει αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις είναι μικρές, κατακερματισμένες και 

απληροφόρητες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουν μέλλον τα συστήματα ποιότητας.  

 
Φορέας πιστοποίησης 

Η πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης (λήψη πιστοποιητικού) από μόνη της δεν 

αποδεικνύει ότι υπάρχει και λειτουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης. 

Οι ΜΜΕ της χώρας μας κατά πλειοψηφία δεν μπορούν (η δε θέλουν) να εφαρμόσουν ένα 

σύστημα διαχείρισης με βασική αιτία για αυτό την έλλειψη ικανών στελεχών ή την 

επιφόρτιση των ικανών με πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες (μία εκ των οποίων και αυτή 

του υπευθύνου ποιότητας).  
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Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η ανάληψη του ρόλου υπευθύνου ποιότητας από 

γραμματείς ή λογιστές που δεν έχουν ουδεμία σχέση με το αντικείμενο και δεν μπορούν 

(διοικητικά) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εφαρμογής του συστήματος. 

Οι σύμβουλοι λόγω ισχυρού ανταγωνισμού έχουν μειώσει κατά πολύ το χρόνο που 

απαιτείται για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης με αποτέλεσμα τα συστήματα 

που εφαρμόζονται να είναι μορφής facon κι όχι tailor made για την επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις από την άλλη θεωρούν ότι ο σύμβουλος είναι ο γραμματέας της 

εταιρείας και θα αναπτύξει αυτός όλο το γραπτό λόγο του συστήματος χωρίς δική τους 

εμπλοκή. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η επικέντρωση στην τεκμηρίωση ενός συστήματος 

κι όχι στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος, καθώς ο σύμβουλος θα πρέπει 

(λειτουργώντας ως γραμματέας) να αποτυπώσει εξειδικευμένες εργασίες οι οποίες 

πολλές φορές απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα ή είναι γενικόλογες. 
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Θεμελιώδεις αρχές και 

λεξιλόγιο  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, πρόεδρος του 

τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Recommendation 2003/361/EC (Article 2 of the Annex) 

BRITISH STANDARD BS ISO 10019:2005 - Guidelines for the selection of quality 

management system consultants and use of their services 

A ROADMAP TO IMPLEMENTING ISO 9000 – Jaideep Motwani and Ashok Kumar, 

Grand Valley State University, Grand Rapidis, Michigan USA & Chun Hung Cheng, 

The Chinese University of Hong Kong 

SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT AND ISO 9000 IMPLEMENTATION – 

Y.Hello Yang, San Diego State University, California USA 

PROJECT MANAGEMENT BENCHMARKS FOR SMEs IMPLEMENTING ISO 9000 

– V.Lo, P.Humphreys The University of Hong Kong, Hong Kong 

OPERATIONS MANAGEMENT PRINCIPLES 6th Edition – Jay Heizer, Barry Render  

AN INTRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCE Quantitative approaches to 

decision making 10th Edition – Anderson, Sweeny, Williams 

Ιστοσελίδες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm

http://www.eommex.gr/greek/paratiritirio/index.htm

http://www.disabled.gr

http://www.iqa.com  - Institute of Quality Assurance 
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