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∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΤΤΤΜΜΜΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΧΧΧΙΙΙΑΑΑΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΣΣΣΠΠΠΟΟΟΥΥΥ∆∆∆ΩΩΩΝΝΝ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙ---

ΡΡΡΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΧΧΧΗΗΗ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

 

 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:   Γκοτζαµάνη Κατερίνα 
ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ:             Παυλίδης Θεόφιλος  
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ISO 9001:2000  

 
 
 
 
Πληροφοριακά στοιχεία 
 

• Επωνυµία Επιχείρησης:  

 

• Κύρια αντικείµενα δραστηριότητας:   

 

 

• Έτη δραστηριότητας στην Ανάπτυξη Συστηµάτων ISO9001:  

 

• Ονοµατεπώνυµο Συµπληρώσαντα:  

 

• Θέση στην εταιρία:  

 

• Έτη εµπειρίας στα  Συστήµατα ISO9001:  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
Οι παρακάτω ερωτήσεις διερευνούν την χρονική διάρκεια, την αλληλεξάρτηση καθώς και την κρισιµότητα των διαφόρων διαδικασιών – φάσεων ανάπτυξης  & πι-

στοποίησης ενός  Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. Βάσει της κατά την πράξη εµπειρίας σας παρακαλούµε σηµειώστε, στον παρακάτω πίνα-

κα, την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα, έστω και κατά προσέγγιση. 

 
1. Μονάδες απαιτούµενου χρόνου: καθορίζονται από εσάς και καταγράφονται στο σχετικό πεδίο (π.χ. µήνες, ηµέρες, ανθρωποηµέρες κλπ.) 

2. Κλίµακα Αξιολόγησης: 0=Καθόλου, 1= πολύ λίγο, 2= λίγο,3= σηµαντική, 4= πολύ σηµαντική, 5= απολύτως αναγκαία  (σηµειώστε µε Χ ή ν) 

3. «Προαπαιτούµενη ενέργεια»: αυτή που πρέπει να προηγηθεί ώστε να πραγµατοποιηθεί κάποια άλλη. 

4. «Παράλληλες ενέργειες»: αυτές που µπορούν να πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα 
 

Απαιτούµενος  

Χρόνος σε 

…………..…..(1) 

Κρισιµότητα 

(4) 
Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

min max 

Α/Α Προαπαιτού-

µενης  

ενέργειας 

(2) 

Α/Α Ενέργειας 

που 

πραγµατοποιείται 

παράλληλα 

(3) 
0 1 2 3 4 5 

1 

Ενηµέρωση της Ανώτατης ∆ιοίκησης για: τις βασικές αρχές του προτύπου ISO 

9001, τις απαιτήσεις του προς ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(Σ∆Π) και το ρόλο (αρµοδιότητες – υποχρεώσεις) της Επιχείρησης και του Συµ-

βούλου στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση αυτού. ∆έσµευση της ∆ιοίκησης για την 

υποστήριξη του έργου. 

          

2 

Αναγνώριση επιχείρησης – ∆ιαγνωστική µελέτη παρούσας κατάστασης 

 (Ανάλυση – καταγραφή των αναγκών και των απαιτήσεων – προσδοκιών των πε-

λατών της εταιρίας – οργανισµού και των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων µερών. Α-

ποτύπωση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων λειτουρ-

γιών) 

          

3 
Ορισµός Εκπροσώπου της ∆ιοίκησης (Υπεύθυνου Ποιότητας) και της Οµάδας 

Έργου που θα εµπλακεί στην ανάπτυξη - εγκατάσταση του Σ∆Π.  
          



 3 

Απαιτούµενος  

Χρόνος σε 

…………..…..(1) 

Κρισιµότητα 

(4) 
Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

min max 

Α/Α Προαπαιτού-

µενης  

ενέργειας 

(2) 

Α/Α Ενέργειας 

που 

πραγµατοποιείται 

παράλληλα 

(3) 
0 1 2 3 4 5 

4 

Αναγνώριση – καθορισµός των απαιτούµενων πόρων στο εσωτερικό του οργα-

νισµού που απαιτούνται για την ανάπτυξη - εφαρµογή του συστήµατος και την 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων ποιότητας. 
          

5 

Ανάπτυξη ∆ιεργασιών – Εκπόνηση Γραπτού Λόγου (Εγχειρίδιο, ∆ιεργασίες, 

Έντυπα κλπ.) 

Σχεδιασµός - καθορισµός της δοµής του συστήµατος ποιότητας και αναγνώριση - 

ανάπτυξη των διεργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή του συστήµατος.  

Για την αξιολόγηση της προόδου και της ποιότητας των εφαρµοζόµενων πρακτι-

κών – ενεργειών πρέπει να καθοριστούν τα κρίσιµα σηµεία στην πορεία εφαρµο-

γής του συστήµατος. 

Εις βάθος ανάλυση της δοµής, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του οργανι-

σµού. 

∆ιαµόρφωση 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 ποιότη-

τας. 

          

6 
Αξιολόγηση και έγκριση από τη ∆ιοίκηση  της ολοκληρωµένης τεκµηρίωσης 

του Σ∆Π (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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Απαιτούµενος  

Χρόνος σε 

…………..…..(1) 

Κρισιµότητα 

(4) 
Α/Α Περιγραφή διαδικασίας – φάσης έργου 

min max 

Α/Α Προαπαιτού-

µενης  

ενέργειας 

(2) 

Α/Α Ενέργειας 

που 

πραγµατοποιείται 

παράλληλα 

(3) 
0 1 2 3 4 5 

8 

∆οκιµαστική λειτουργία Σ∆Π – Εσωτερικός έλεγχος 

Επεξεργασία της αρχικής έκδοσης του γραπτού λόγου, βελτιωτικές ενέργειες, εκ-

παίδευση εσωτερικών επιθεωρητών, ανάπτυξη ερωτηµατολογίου ελέγχου για ε-

ντοπισµό µη συµµορφώσεων και των αιτιών τους, συµπληρωµατική εκπαίδευση 

προσωπικού δηµιουργία ιστορικών αρχείων λειτουργίας, µέτρηση – ανάλυση από-

δοσης κλπ. 

          

9 
Γενική Εσωτερική Επιθεώρηση από τον Σύµβουλο – Πρώτη γενική Ανασκό-

πηση Συστήµατος από τη ∆ιοίκηση 
          

10 
Έλεγχος γραπτού λόγου συστήµατος – υλοποίηση γενικής Επιθεώρησης Πι-

στοποίησης  από τον Φορέα Πιστοποίησης 
          

11 
Υλοποίηση ∆ιορθωτικών Ενεργειών διεκπεραίωσης µη συµµορφώσεων – πα-

ρατηρήσεων Φορέα Πιστοποίησης. 
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Συµπληρωµατικές Ερωτήσεις - στοιχεία : 

1. Αναφέρετε κάτι που θεωρείτε ιδιαίτερα σηµαντικό για την επιτυχή διαδικασία ανάπτυξης – εγκατάστασης του ISO 9001 και δεν έχει αναφερθεί ή πρέπει να 

τονιστεί ιδιαίτερα, Λόγοι που οδηγούν στην αποτυχία εφαρµογής του συστήµατος ποιότητας. 

 

 

2. Κατά την πιστοποίηση του συστήµατος ποια προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως; 

 

 

3. Λοιπά σχόλια – παρατηρήσεις 

 

 


