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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ξεκινώντας κάποιος να ασχοληθεί με θέματα ποιότητας αντιμετωπίζει 

προβλήματα όχι τόσο στη συλλογή στοιχείων, που σημειωτέον είναι άφθονα στην 

αγορά, αλλά στην επεξήγηση αυτονόητων εννοιών όπως ποιότητα, διαχείριση, 

πρότυπα κ.α. Έννοιες που υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μας, τις χρησιμοποιούμε 

και σπάνια καλούμαστε να τις εξηγήσουμε παραπέρα.

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία γίνεται ακόμα μια απόπειρα, μέσα στις πολλές 

που γίνονται τα τελευταία χρόνια, για μια περιήγηση στο χώρο της ποιότητας. Ο 

κύριος όγκος της εργασίας στηρίχτηκε σε αρθρογραφία των τελευταίων μηνών και ο 

λόγος ήταν ότι θέλησα να ακολουθήσω το ρεύμα της σύγχρονής εποχής, μιας και η 

ποιότητα «τρέχει», «αλλάζει», και «εξελίσσεται» σαν ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών.

Η εργασία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκτός των άλλων χωρίζεται σε δύο 

μεγάλα κομμάτια. Το πρώτο αφορά στο θεωρητικό κομμάτι, όπου γίνεται η απόπειρα 

να περιγραφούν και να καταταχθούν χρονικά κομμάτια της εξέλιξης της ποιότητας. 

Στο δεύτερο κομμάτι παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε Ελληνικές 

επιχειρήσεις που έχουν ISO 9001:2000 και καλούνται να απαντήσουν στα πλαίσια 

αυτής της πτυχιακής. Τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων συνοδεύουν το 

ερωτηματολόγιο και ακόμα πιο κάτω (σε Παράρτημα ) μπορεί κάποιος να μελετήσει 

τα αποτελέσματα κατά ερώτηση, μέσα από τα γραφικά που παρατίθενται.

Σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσω την εργασία αυτή, θα πρέπει να πω 

μερικά ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια μερικών ανθρώπων. Ευχαριστώ λοιπόν 

τον Κο Σεϊτανίδη Γ. για την πολύτιμη πληροφόρηση που μου παρείχε, τον Κο 

Σταφυλίδη Α. για τις συμβουλές που μου έδωσε και για τον χρόνο που ξόδεψε μαζί 

μου, καθώς επίσης και την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου την Κα Γκοτζαμάνη Α. που 

με την βοήθεια και την υπομονή της το αποτέλεσμα έγινε ακόμα καλύτερο για μένα 

και τη εργασία μου.

Γενικότερα στα πλαίσια αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που για ακόμα μια 

φορά με δέχτηκε στους κόλπους του, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που πάντα 

πρόθυμη βοηθούσε τις προσπάθειες μου για δύο συναπτά έτη και τέλος τη 

Γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος που πάντα βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε 

τους γραφειοκρατικούς σκοπέλους.

Σας ευχαριστώ θερμά.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της ποιότητας μπορεί να προσδιοριστεί και να αναλυθεί με πολλούς 

και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ο δείκτης καταλληλότητας 

ενός προϊόντος ή η ικανότητα του να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του χρήστη.

Έχουν γίνει κατά καιρούς, προσπάθειες να δοθεί ένας ορισμός σε αυτή την 

έννοια που τόσο χρησιμοποιούμε αλλά ίσως δε κατέχουμε ακριβώς. Η ποιότητα 

βρίσκεται ή τουλάχιστον προσπαθούμε να βρίσκεται στη ζωή μας. Θέλοντας να 

μάθουμε για αυτή την έννοια περισσότερα και ρωτώντας τους γύρω μας, ίσως 

διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να πάρουμε σαφείς απαντήσεις. Ακόμα 

θα παρατηρήσουμε ότι στις περιπτώσεις που παίρνουμε κάποιες απαντήσεις ίσως 

αυτές δεν συγκλίνουν πουθενά και δεν ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κανόνα. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ο κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ποιότητα και 

αντιδρά σε αυτήν σχεδόν όπως και στην ερώτηση αν είναι κάτι ωραίο ή όχι. Είναι 

τόσο υποκειμενική η απάντηση που κανένας δεν μπορεί να την θεωρήσει λάθος, όσο 

κι αν αυτή διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες.

Οι ειδικοί σε αυτή την ερώτηση απαντούν:

ο Juran: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν / υπηρεσία) είναι η καταλληλότητα 

του για χρήση. Π.χ. Για ένα σαφάρι στην Κένυα, ένα τζιπ προσφέρει καλύτερη 

ποιότητα σε σύγκρισή με μια Πόρσε ή Τζάγκουαρ [3]. 

ο Crosby: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν / υπηρεσία) είναι η συμμόρφωση του 

με τις απαιτήσεις / προδιαγραφές του [4]. 

ο Guaspari: Ένα προϊόν (ή υπηρεσία) που ικανοποιεί τις προσδοκίες του 

πελάτη είναι προϊόν (ή υπηρεσία) ποιότητας, 

ο Garvin: Η ποιότητα είναι μια έννοια πολλαπλών παραγόντων που περικλείει 

όχι μόνο την καταλληλότητα για χρήση αλλά επίσης αξιοπιστία, αντοχή, 

αισθητική κλπ

ο Demming: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν / υπηρεσία) είναι η προβλέψιμη 

ομοιομορφία και αξιοπιστία του σε χαμηλό κόστος και η καταλληλότητα του 

στην αγορά [3].

Ο Demming ορίζει την ποιότητα ως άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή 

βελτίωση ενός παραγωγικού συστήματος που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση
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λειτουργίας. Διευκρινιστικά, η κατάσταση ενός συστήματος κρίνεται σταθερή, όταν οι 

διακυμάνσεις στις τιμές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών, όπως το ποσοστό 

ελαττωματικών προϊόντων ή εξυπηρετούμενων πελατών, διατηρείται μέσα σε 

προκαθορισμένα γνωστά όρια.

Σε αυτή την αντίληψη περί ποιότητας του Deming δίνεται έμφαση σε δύο 

χαρακτηριστικά:

1) Τόσο το σύστημα που παράγει ένα προϊόν, τόσο και τα διάφορά συστήματα 

υποστήριξης, πχ των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, θα 

πρέπει να λειτουργούν διαχρονικά με μια σταθερότητα, με τη στατιστική 

έννοια του όρου. Αυτό σημαίνει ότι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά εμφανίζονται 

σε διαδοχικές χρονικές περιόδους διακυμάνσεις από τη μέση σταθερή 

επιθυμητή τιμή μέσα σε προβλεπόμενα όρια.

2) Σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα συστήματα μιας επιχείρησης θα πρέπει 

οι αντίστοιχες διαδικασίες να βελτιώνονται συνεχώς με τον περιορισμό των 

διακυμάνσεων στις τιμές των κρίσιμων χαρακτηριστικών για την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Γενικά θα λέγαμε πως η ποιότητα στις υπηρεσίες χαρακτηρίζεται από τα 

παρακάτω:

• ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ·. Η ικανότητα να υπόσχεται πράγματα και τελικά να τα 

πραγματοποιεί.

• ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ·. Η αίσθηση ότι στη δράση θα υπάρχει αντίδραση.

• ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η σιγουριά ότι η ανταπόκριση είναι αυτή που πρέπει.

• ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΉΚΗΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Ο καθένας είναι μοναδικός.

• ΑΠΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ·. Ο εύκολος τρόπος να καταλάβει κάποιος λόγο 

χειροπιαστών αποδείξεων.

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να σταθούμε, όχι τόσο για 

να δούμε τι είναι η ποιότητα αλλά για το τι ΔΕΝ είναι. Αυτό είναι ευκολότερο όταν 

υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κάποιος κάτι τότε είναι ίσως περισσότερο 

σαφείς οι οδηγίες για το τι δεν είναι αυτό.

Η ποιότητα πιστεύεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν μετριέται. Αυτό όμως δεν 

είναι απολύτως σωστό γιατί το κριτήριο του κόστους που αυτή έχει ίσως να είναι και 

ένας τρόπος να την χαρακτηρίσουμε. Από την άλλη πλευρά οι ανταγωνιστές μας 

έχοντας και αυτή μια ποιότητα στα είδη τους θα μπορούσαν να μας δώσουν μια 

σύγκριση των επιδόσεων τους με τις δικές μας. Μια άλλη αντίφαση που μπορούμε να
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πέσουμε κατά της εκτίμηση της ποιότητας είναι ότι συνήθως η ποιότητα συνυπάρχει 

με την πολυτέλεια και με είδη που ίσως να μην είναι αναγκαία. Αυτό όμως δεν είναι 

σωστό γιατί δεν λέμε ποιοτικό αυτό που αγοράσαμε ακριβά αλλά αυτό που μας 

κάλυψε με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες μας.

Για την κακή ποιότητα ενός είδους πολλές φορές «κατηγορούμε» την 

παραγωγή, για την καλή ποιότητα όμως επαινούμε την διοίκηση ενός οργανισμού. Θα 

πρέπει να καταλάβουμε πως η ποιότητα δεν είναι θέμα ενός τομέα, μιας ομάδας ή 

ενός ατόμου μέσα στην επιχείρηση. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται ομαδικά και 

διεκδικείται με τον ίδιο τρόπο. Για την κακή ποιότητα ενός είδους δεν υπεύθυνος 

«κάποιος» αλλά όλοι. Ο κάθε ένας από την δική του οπτική γωνία προσφέρει αυτό 

που τελικά στο σύνολο σχηματίζει το ποιοτικό προϊόν. Αν κάναμε πιο συγκεκριμένο 

το παράδειγμα θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε το σφάλμα και άρα το κακής 

ποιότητας είδος, στον εργάτη αυτό που σήμερα για παράδειγμα δούλευε χωρίς κέφι 

και έτσι έκανε πολλά λάθη στη δουλειά του. Αυτό θα ήταν η εύκολη λύση όχι όμως 

και η σωστή. Θα έπρεπε κάποιος να αναζητήσει τους βαθύτερους λόγους για τους 

οποίους ο εργάτης υπέπεσε στα λάθη αυτά. Ίσως φταίει η κακή διοίκηση, ίσως πάλι ο 

λιγοστός έλεγχος μπορεί τέλος να φταίει και το εργασιακό περιβάλλον που δεν βοηθά 

στις καλύτερες επιδόσεις.

Όλα αυτά κάνουν την Ποιότητα να παραμένει μέχρις ενός σημείου κάτι 

δύσκολο να εξηγηθεί, να κατανοηθεί και εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις. Πριν 

προχωρήσουμε σε συμπεράσματα για το ποιοτικό επίπεδο ενός οργανισμού θα πρέπει 

να εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους για καταλήξουμε τελικά στα σωστά.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι οργανωμένες κοινωνίες κάθε εποχής από την αρχαιότητα ως σήμερα, όταν 

και όπου υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμικής στάθμης, συνοδεύονται από ένα 

αντίστοιχο επίπεδο τεχνολογίας. Η τεχνολογία από τη μεριά της είναι ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι ενός μηχανισμού, ο οποίος διασφαλίζει τον έλεγχο της 

ποιότητας και την προστασία του καταναλωτή. Αυτά ισχύουν ακόμα από τους 

προϊστορικούς χρόνους και όχι μόνο στην Ελλάδα. Για παράδειγμα στην αρχαία 

Βαβυλώνα ανάμεσα στους νόμους του Hammourabi (1792-1750 πχ), υπάρχει και 

ένας πολύ σημαντικός που μπορεί να θεωρηθεί ως ο αρχαιότερος κανονισμός σχετικά 

με την οικοδομή. Λέει, λοιπόν σε κάποιο σημείο: «...εάν ένας οικοδόμος κτίσει μια
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κατοικία για κάποιον, αλλά δεν πραγματοποιήσει την εργασία του σύμφωνα με τους 

κανονισμούς (ή τα ισχύοντα πρότυπα) σε τρόπο που ένας τοίχος παρουσιάσει κάποια 

κλίση, τότε ο οικοδόμος αυτός οφείλει να τον ενισχύσει με δικά του έξοδα...»[1].

Στην κλασική Ελλάδα υπήρχε κάποιος μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, 

τυποποίησης και πιστοποίησης των παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων 

στον τόπο παραγωγής αλλά και στην αγορά. Όλο το φάσμα των τότε προϊόντων 

καλύπτεται από κανόνες ποιότητας που μάλιστα είναι και πολύ αυστηροί στην 

εφαρμογή τους. Οι κανόνες ποιότητας έφταναν σε λεπτομέρειες που σήμερα είναι 

«αυτονόητες», λέγοντας πως τα προς πώληση αγαθά πρέπει να είναι «...καθαρά και 

ακίβδηλα...» (να τηρούν τους όρους υγιεινής και να είναι ανόθευτα). Ακόμα 

θεωρούσαν ως νοθεία τον ελλιποβαρή άρτο.

Επίσης αυστηρές οδηγίες δίνονταν ακόμα και στις παραγγελίες που 

αφορούσαν τρόφιμα, μπρούτζινες κατασκευές και ότι άλλο κυκλοφορούσε στο 

εμπόριο, χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιας παραγγελίας είναι η «επιγραφή της 

Ελευσίνας» που ανακάλυψε στην Ελευσίνα ο Δ.Φίλιος το 1893.

Αργότερα και κατά τη βιομηχανική εποχή ο υποτυπώδης ποιοτικός έλεγχος 

γινόταν από μεμονωμένα άτομα της παραγωγής με όλα τα επακόλουθα που 

μπορούσε να έχει στην ποιότητα του προϊόντος η γνώμη ενός ατόμου. Αργότερα και 

λόγω της πολυπλοκότερης διαδικασίας της παραγωγής, αυτός ο έλεγχος δεν 

μπορούσε να στηρίζεται μόνο σε ένα πρόσωπο. Αυτό που προσπαθούσαν να 

πετύχουν οι ελεγκτές σε πρώτη φάση, ήταν κάνοντας μια απλή σύγκριση των 

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες μορφές προδιαγραφών να 

πετύχουν την ακριβέστερη ομοιότητα.

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσπάθεια ελέγχου της ποιότητας στις 

τελευταία αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθούν μια δεδομένη σειρά. Μετά την 

επιθεώρηση ήρθε ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος που γινόταν με πιο 

υπεύθυνο και μελετημένο τρόπο και έρχονται να επιβεβαιώσουν την ποιότητα ενός 

προϊόντος. Ακολούθησε η διασφάλιση ποιότητας δηλαδή εκεί όπου γίνονται οι έλεγχοι 

«...με προγραμματισμένες και συστηματικές ενέργειες και διαδικασίες που κρίνονται 

απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες 

προδιαγραφές» [2]. Τέλος ήρθε η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Ο Dr. Edwards W. 

Deming είναι αυτός που θεωρείται ως ο πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας), 

όπου εδώ ενεργό ρόλο παίζει ολόκληρος ο οργανισμός από το χαμηλότερο ως το
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υψηλότερο επίπεδο του με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη, 

πετυχαίνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η σύγχρονη αντίληψη, αλλά και η πρακτική για την ποιότητα βρίσκει τις αρχές 

της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1920, αλλά διαμορφώθηκε 

κύρια στην Ιαπωνία τις δεκαετίες 1960- 1970, ενώ σήμερα χαρακτηρίζεται από 

παγκοσμιότητα, τουλάχιστον στα βασικά χαρακτηριστικά της[15].

Σήμερα φτάνουμε πια να μιλάμε για Διαχείριση Ολικής Ποιότητας. Είμαστε λοιπόν στο 

σημείο να λέμε πως είναι σχεδόν αυτονόητο πως προσπαθούμε και πετυχαίνουμε τα 

ποιοτικά προϊόντα και ακόμα τηρούμε τις προδιαγραφές για την καλή ποιότητα των 

διαδικασιών μας, αλλά τώρα πρέπει να ορίσουμε το πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά 

μαζί για να πετύχουμε μέσα σε όλα και τη συμμετοχή και της διοίκησης σε αυτό το 

έργο.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η ποιότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικό αυτά να 

ταξινομούνται. Οι σύμβουλοι ποιότητας παρ' όλα αυτά δεν θεωρούν τη ταξινόμηση 

αυτή σαν να ήταν από τις πρώτες τους προτεραιότητες. Ο προσδιορισμός όμως των 

σημαντικών για την ποιότητα σημείων και χαρακτηριστικών είναι ζωτικής σημασίας 

για ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Η ποιότητα ή μάλλον καλύτερα η παραμέληση της ποιότητας είναι αυτή που 

τελικά φέρνει τα μη επιθυμητά αποτελέσματα παρά λάθη τεχνολογικής φύσεως. Ο 

ανεπαρκής προγραμματισμός είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας 

καθυστερήσεων και ζημιών σε θέματα ποιότητας αλλά και ασφάλειας, περιβάλλοντος 

και προϊόντων. Δυστυχώς σήμερα οι ενέργειες που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση 

είναι στη πραγματικότητα διορθωτικές ενέργειες για παραλείψεις στον ποιοτικό 

προγραμματισμό. Ένα από τα βασικά στοιχεία του ποιοτικού προγραμματισμού, το 

οποίο δεν εξετάζεται με ακρίβεια, καθορίζει την επίδραση που έχουν κρίσιμα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα σχεδίου και διαδικασίας, στην απόδοση των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών. Ως τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας 

διαδικασίες όπως στα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας αερολιμένων, η 

υγειονομική περίθαλψη νοσοκομείων, αντιμετώπιση και ανίχνευση εγκληματικών 

πράξεων, καθώς επίσης και ο τομέας των μεταφορών, των αυτοκινητοβιομηχανιών
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και των αμυντικών βιομηχανιών [14]. Οι διαφορές αξιοπιστίας μεταξύ αυτών των 

βιομηχανιών δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ταξινόμηση των σημαντικών 

χαρακτηριστικών για το σχεδίασμά και για τις διαδικασίες. Η λήψη προληπτικών 

ενεργειών, μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές βελτιώσεις στην ποιότητα προϊόντων 

και των υπηρεσιών, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Κατά τη διάρκεια ταξινόμησης της ποιότητας, είναι σημαντικό να ορισθούν τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά (Critical To Quality characteristics - CTQ), επίσης είναι 

ουσιαστικό να προσδιοριστούν ως τα ελάχιστα εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

σημαντικά για την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών, την ασφάλεια και 

ανταπόκριση στη σχετική νομοθεσία. Έτσι θα εξασφαλίσει κάποιος την απαιτούμενη 

προσοχή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της επεξεργασίας των διαδικασιών. 

Αυτός βέβαια είναι και ένας τρόπος για να καταλάβει ο χειριστής της διαδικασίας/ 

υπηρεσίας το επίπεδο της σημασίας της λειτουργίας που εκτελεί. Υπάρχει και η 

άποψη , από την άλλη μεριά που λέει πως όλα τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικά. Η 

πραγματικότητα είναι ότι το κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά περιέχει τον δικό 

του παράγοντα κινδύνου και απαιτεί ειδική γνώση της σημασίας του.

Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη, ταξινόμηση αυτών των κρίσιμων 

χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν επιπτώσεις στην τελική ικανοποίηση του πελάτη, 

στην ασφάλεια, στο περιβάλλον και στην επιχειρηματική δραστηριότητα γενικότερα, 

είναι επίσης πολύ σημαντική. Η διαδικασία ταξινόμησης των χαρακτηριστικών της 

ποιότητας παρέχει μια χρήσιμη μεταφορά γνώσεων μεταξύ του σταδίου του 

σχεδιασμού και της κατασκευής, πριν από την έναρξη της παραγωγής. Οι διάφορες 

πλευρές του σχεδίου, παρέχουν στους αρμόδιους για την κατασκευή μια λεπτομερή 

κατανόηση της βαρύτητας μιας αποτυχίας ή ενός λάθους. Ακόμα μπορεί οι σχεδιαστές 

να αναθεωρήσουν το σχέδιο ή τα επίπεδα ανοχής, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους 

τόσο σε επίπεδο κόστους χρηματικού, χρονικού όσο και ποιότητας.

Θα πρέπει επίσης να αναγράφονται πάνω στα σχετικά έγγραφα όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά ταξινομημένα, ώστε να μεταφέρονται οι γνώσεις στους χειριστές, 

αλλά και στους προμηθευτές, αν και αυτό έχει μια υψηλού βαθμού δυσκολία. Έτσι θα 

γνωρίζουν όλοι όσοι εμπλέκονται την σημαντικότητα του κάθε σταδίου και της κάθε 

εργασίας. Όταν η διαδικασία ταξινόμησης ενσωματωθεί στο σύστημα ποιότητας, 

προσφέρει σημαντικά οφέλη για την αξιοπιστία του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Σε ένα πρόσφατο πρόγραμμα περιλήφθηκαν στη σχετική διακήρυξη για την 

υποβολή προσφοράς, όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά και η δυνατότητα των

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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προμηθευτών να ανταποκριθούν σε αυτά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την προεπιλογή 

εκείνων των προμηθευτών που μπορούσαν να αποδείξουν την ικανότητα τους να 

ανταποκριθούν στις προδιαγραφές ποιότητας του προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο 

απέτρεψε εκείνους τους προμηθευτές που μπορεί να μπορούσαν να υποβάλουν 

προσφορά με μια χαμηλότερη τιμή, αλλά όχι με τη ίδια ποιότητα και προέτρεψαν έτσι 

μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό για να 

βελτιώσουν τις δυνατότητες τους. Όπως έλεγε και συχνά ο Deming : «Η τιμή δεν 

έχει καμία σημασία χωρίς μια αντίστοιχη κατανόηση της ποιότητας». Το επόμενο 

βήμα είναι να μεταφερθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στο υψηλότερο στάδιο, αυτό 

του ελέγχου.

Αυτές όλες οι ενέργειες αν όχι θα εξασφαλίσουν, αλλά θα δώσουν στη 

διοίκηση της επιχείρησης την απαραίτητη γνώση και τους δείκτες, για να μπορέσουν 

να αξιολογήσουν το πόσο καλό θα είναι το τελικό προϊόν ή υπηρεσία που θα φτάσει 

στον καταναλωτή.

Η επικέντρωση στον προγραμματισμό ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών με τη 

χρήση της ταξινόμησης των κρίσιμων χαρακτηριστικών ποιότητας, είναι από τα 

σημαντικότερα σημεία επίτευξης ποιότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και τελικά 

ικανοποίησης.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ο λόγος για τη διεθνή εγρήγορση σε θέματα ποιότητας, τόσο στον τομέα της 

παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων όσο και σε αυτόν την παροχής υπηρεσιών, είναι 

το γεγονός του καθορισμού της ανταγωνιστικότητας τους, βάσει της ποιότητας και 

του κόστους. Βέβαια πρώτα η ποιότητα είναι αυτή που παίζει τον καθοριστικό ρόλο 

και μάλιστα πολλές φορές εις βάρος του κόστους. Η ποιότητα σήμερα ορίζεται σαν: η 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη στο μικρότερο δυνατό κόστος[15].

Η θεώρηση της ποιότητας στρέφεται κυρίως γύρω από τους εξής άξονες :

Ο πρώτος αφορά τη Διοίκηση και την Ηγεσία. Εδώ επικεντρώνεται κυρίως η 

ανάγκη της εξυπηρέτησης του πελάτη, ως το βασικό στόχο της εταιρίας, στη διαρκή 

βελτίωση μέσω συστηματικής εργασίας και προσπάθειας από μέρους της ανώτατης 

διοίκησης, όσο βέβαια και όλου του προσωπικού αλλά και στις εσωτερικές σχέσεις 

που αφορούν εργαζόμενους μεταξύ τους αλλά και εργαζόμενους με τη διοίκηση. 

Επιπλέον, η Στρατηγική Διαχείριση της Ποιότητας επιτάσσει να ενσωματώνεται η

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ποιότητα στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά της διοίκησης, να χρησιμοποιείται ως 

στρατηγικό και ανταγωνιστικό όπλο και κυρίως να θεωρείται ως κατεξοχήν ευκαιρία 

και όχι πρόβλημα.

Ο δεύτερος άξονας είναι τα «εργαλεία» (στατιστικά και μη), που μπορούν να 

διακριθούν στις γνωστές και συνηθισμένες πρακτικές ποιοτικού ελέγχου, σε τεχνικές 

και μεθόδους παρακολούθησης και συσχέτισης χαρακτηριστικών. Επιπρόσθετα, 

υπάρχουν τεχνικές παρακολούθησης του Κόστους και της Ποιότητας.

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας είναι το Σύστημα Διασφάλισης. Σήμερα 

κυρίως υλοποιείται μέσω συμμόρφωσης στα πρότυπα σειράς ISO 9000, ουσιαστικά 

πρέπει να κατανοηθεί ότι αποτελούν τι πλαίσιο ανάπτυξης και σύνδεσης όλων των 

δραστηριοτήτων της διοίκησης και του προσωπικού, που αναφέρονται στους 

προηγούμενους άξονες.

Παρά το γεγονός ότι κατά το πέρασμα του χρόνου κάθε ένας από αυτούς τους 

άξονες έτυχε μεγάλης προσοχής κατά καιρούς, είναι πλέον σαφές ότι μόνο η 

συνολική και εναρμονισμένη με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, παρακολούθηση 

τους φέρνει εξασφαλισμένα και μόνιμα αποτελέσματα. Αποτελέσματα, που δεν 

αφορούν μόνο την κερδοφορία της αλλά και την ίδια της την επιβίωση, στο άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της σημερινής αγοράς, τοπικής και όχι μόνο φύσεως.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σήμερα, σε πολλές αγορές, η ποιότητα δεν αποτελεί καν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

αλλά ανταγωνιστική προϋπόθεση για την είσοδο και την παραμονή μιας επιχείρησης 

σε μια απαιτητική αγορά[17]. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράγουν προϊόντα χαμηλής και μέσης τεχνολογικής 

έντασης χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού εργατικού κόστους, 

υφίστανται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες, με 

αποτέλεσμα το μέλλον τους να είναι εξαιρετικά επισφαλές. Αρκετές ελληνικές 

επιχειρήσεις βρίσκονται σ' αυτή τη θέση. Υφίστανται τις επιπτώσεις του συνδρόμου 

του εγκλωβισμού. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα τους είναι αφενός συγκριτικά 

ακριβότερα από τα αντίστοιχα των παραγωγών χαμηλού κόστους - χωρίς το 

μειονέκτημα αυτό να αντισταθμίζεται από τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά - και 

αφετέρου είναι ποιοτικά υποδεέστερα από τα αντίστοιχα προϊόντα των ποιοτικότερων 

παραγωγών, χωρίς το μειονέκτημά τους αυτό να αντισταθμίζεται επαρκώς από τη

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
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χαμηλότερη τιμή τους. Η μετατόπιση από τον ανταγωνισμό τιμών στον ανταγωνισμό 

ποιότητας, αποτελεί για τις επιχειρήσεις αυτές μία αναγκαστική στρατηγική επιλογή.

Ασφαλώς, η ποιότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια που αγκαλιάζει όλες τις 

πτυχές της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Από το σχεδίασμά και 

την παραγωγή αγαθών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), έως τη 

συνολική λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Αν και οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας είναι πολλοί, ειδικότερα για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που συγκριτικά με άλλες περιοχές του κόσμου είναι 

μια «ζώνη υψηλών μισθών»- ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζουν οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες που διαμορφώνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που βασίζονται στην 

ποιότητα. Η υψηλότερη ποιότητα επιτρέπει την τιμολόγηση ενός προϊόντος σε 

υψηλότερα επίπεδα χωρίς τον κίνδυνο απώλειας μεριδίου αγοράς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παραθέσω ένα σχήμα που δανείστηκα [4], το οποίο 

θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις δύο πλευρές που έρχονται σε αντίθεση στο 

θέμα της ποιότητας. Από τη μια πλευρά βρίσκεται η άποψη των πελατών και από την 

άλλη η άποψη των λειτουργιών που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία. Στο 

παρακάτω σχήμα φαίνονται καθαρά αυτές οι δύο πλευρές. Σε αυτό όμως που πρέπει 

να σταθούμε είναι τα κενό που παρουσιάζονται σε αυτό το σχήμα και τελικά είναι οι 

κύριοι λόγοι διαφοράς ανάμεσα σε αυτό που περιμένουν οι πελάτες από το προϊόν και 

σε αυτό που λαμβάνουν. Ας προχωρήσουμε στο σχήμα και ας δούμε παρακάτω, 

ξεχωριστά κάθε ένα κενό.
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΟΠΤΙΚΗ ΓΰΝΙΑ ΠΕΛΑΤ0Ν

ΟΠΤΙΚΗ Γ0ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1° κενό (The customer's specification - operation's gap)

Αφορά τη διαφορά που υπάρχει οτο τι πιστεύουν οι δύο πλευρές (οργανισμός- 

πελάτες) ότι είναι η ποιότητα. Μπορεί να θεωρεί ποιοτικό ο οργανισμός κάτι που ο 

πελάτης δεν περίμενε να είναι έτσι. Για παράδειγμα μπορεί το αυτοκίνητο να έχει 

προδιαγραφές για service κάθε 10000 χλμ ενώ ο πελάτης να περιμένει να έχει service 

κάθε 15000 χλμ. Ή μπορεί η αεροπορική εταιρία να χρεώνει τα ποτά την ώρα της 

πτήσης ενώ οι επιβάτες να θεωρούν ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται στη τιμή.

2 κενό (The concept - specification gap)

Λάθος μεταξύ της αρχικής σκέψης του προϊόντος και του τρόπου που ο οργανισμός 

έχει ορίσει την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μπορεί η 

ιδέα ενός αυτοκινήτου να είναι οικονομικό και αποδοτικό μέσο μεταφοράς, όμως αν
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το αυτοκίνητο περιέχει καταλυτικό μετατροπέα (για να γίνει ποιο ποιοτικό), τότε δεν 

γίνεται ούτε οικονομικό ούτε αποδοτικό.

y κενό (The quality specification - actual quality gap)

Αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ποιότητα του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και στην ποιότητα που πιστεύει ο οργανισμός ότι προσέδωσε στο προϊόν 

τελικά. Αυτό μπορεί να προέλθει από μια κακή προδιαγραφή του προϊόντος όσον 

αφορά στη περιγραφή της ή από κακώς εκπαιδευμένο προσωπικό ή από λάθος 

χειρισμούς των μηχανισμών ελέγχου. Για παράδειγμα όταν η προδιαγραφή ενός 

αυτοκινήτου υπαγορεύει πως τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα του 

αυτοκινήτου, όταν αυτές είναι κλειστές, πρέπει να είναι κάτω από 7 εκ. αλλά τελικά 

λόγο κακού χειρισμού ενός μηχανήματος τελικά να είναι 9εκ.

4° κενό (The actual quality - communicated image gap)

Κενό ανάμεσα στην εξωτερική επικοινωνία του οργανισμού ή της εικόνας του στην 

αγορά γενικότερα και της πραγματικής ποιότητας που μπορεί να έχει το προϊόν αυτού 

του οργανισμού. Για παράδειγμα μπορεί σε μια διαφήμιση αεροπορικής εταιρίας να 

φαίνεται ότι σε περίπτωση που ο επιβάτης λερωθεί κατά την ώρα της πτήσης από 

φαγητό που σερβίρεται στο αεροπλάνο, μπορεί να του προσφερθεί υπηρεσία 

καθαρισμού. Κάτι τέτοιο μπορεί τελικά να μην συμβαίνει στην πραγματικότητα και να 

υπάρχει παραπλάνηση.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
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ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΟΠ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι και γνωστή ως Total Quality Management 

(TQM). Είναι ένας σχετικά νεωτεριστικός τρόπος διοίκησης οργανισμών και 

επιχειρήσεων που σαν τελικό στόχο έχει την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των 

αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Αυτός ο νέος τρόπος διοίκησης υιοθετείται 

όλο και περισσότερο από τις σύγχρονες επιχειρήσεις όχι μόνο χάρη στις πρωτοπόρες 

ιδέες των στελεχών ή στη διάθεση τους για εκσυγχρονισμό, αλλά και λόγο ανάγκης. 

Κυρίως ανάγκη για επιβίωση στην άκρως ανταγωνίσιμη αγορά (εθνική και διεθνής). 

Μαζί βέβαια, όταν ασκείται διοίκηση ολικής ποιότητας «έρχονται» και άλλα καλά. 

Χάρτες ελέγχου ποιότητας και τεχνικές που βοηθούν την άσκηση της διοίκησης πιο 

αποτελεσματικά.

Η διοίκηση ολικής ποιότητας έχει κάποιες διαφορές στα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας σε σχέση με το συμβατικό τρόπο διοίκησης. Η ιεράρχηση 

αυτών των κριτηρίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα [3].

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Προτεραιότητα Με συμβατικό

management

Με Διοίκηση

Ολικής

Ποιότητας

Πρώτη Κόστος Ποιότητα

Δεύτερη Έγκαιρη παράδοση Ελαχιστοποίηση

χρόνου

παράδοσης

Τρίτη Ποιότητα Κόστος

Στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης κι εφαρμογής της ΔΟΠ η έμφαση δινόταν στην 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος μιας επιχείρησης. Τα 

τελευταία χρόνια όμως με την επιτάχυνση των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον 

και των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες ιδιαίτερα της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών, εμφανίζεται η ανάγκη διεύρυνσης του αντικειμένου της ΔΟΠ σε ό,τι 

αφορά την ποιότητα των διοικητικών αποφάσεων. Πέρα λοιπόν, από το ενδιαφέρον
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για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών της επιχείρησης 

ή των προμηθευτών της, ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα των αποφάσεων της διοίκησης 

για καινοτομίες, για την ταχύτερη εισαγωγή νέων προϊόντων σε νέες αγορές, την 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συνόλου της αλυσίδας ανεφοδιασμού και την 

αύξηση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, 

ενδιαφέρει η αξιολόγηση των συνεπειών από τη δραστηριότητα της στο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Μόνο με μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για επιβίωση και επιτυχία.

Η μετεξέλιξη αυτή της ΔΟΠ σε μια πιο αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 

ωφέλιμη μορφή, καθιστά αναγκαία τη θεμελίωση της όχι μόνο σε οικονομικά, 

στατιστικά ή τεχνολογικά δεδομένα και θεωρίες αλλά στην αυξημένη ικανότητα της 

διοίκησης για σωστό σχεδίασμά και υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης με βάση 

τη συστηματική ανάλυση, την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία, ώστε να 

αξιολογούνται πιο εύστοχα θέματα που αφορούν τις αξίες και τη συμπεριφορά 

διαφορετικών σε πολιτισμική παράδοση πελατών και εργαζομένων σε διαφορετικές 

χώρες.

Οι αντικειμενικοί σκοποί που εξυπηρετούνται με την εφαρμογή της ΔΟΠ είναι 

πολύ και ποικίλουν ανάλογα και το τι θέλει να επιτύχει η διοίκηση [16]. Η αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη, είναι ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς. Η 

ικανοποίηση αυτή έχει πολλές πτυχές όπου πρέπει η επιχείρηση να φροντίσει χωριστά 

για την κάθε μια. Σήμερα τα πράγματα είναι δυσκολότερα γιατί η πληθώρα των 

ερεθισμάτων που δέχονται οι πιθανοί πελάτες τους κάνει πιο απαιτητικούς σε όλα τα 

επίπεδα. Ο πελάτης δεν αρκείται σε ένα καλό ποιοτικά προϊόν, πράγμα το οποίο 

παλαιότερα ήταν αρκετό, αλλά οι απαιτήσεις του φτάνουν και πολύ πιο κάτω. 

Επιθυμεί καλή εξυπηρέτηση κατά την ώρα της αγοράς αλλά και αργότερα κατά την 

ώρα της επισκευής ή και ακόμα σε μια ερώτηση. Μετά την εξυπηρέτηση ο σημερινός 

πελάτης ενδιαφέρεται και για την κάλυψη τυχόν προβλημάτων που θα προκόψουν 

μετά την πρώτη χρήση του προϊόντος. Οι απαιτήσεις είναι επίσης μεγάλες όταν 

πρόκειται για αγορά υπηρεσιών. Η ΔΟΠ δε στοχεύει απλά στην ικανοποίηση του 

πελάτη αλλά προχωρά στην αύξηση της.

Άλλος στόχος είναι να βρεθεί η ισορροπία προς όφελος της επιχείρησης 

πάντα, της σχέσεις μεταξύ κόστους και οφέλους. Προσπαθεί δηλαδή με άλλα λόγια 

να κερδίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος χρησιμοποιώντας το μικρότερο κόστος. 

Όλα αυτά βέβαια προσπαθεί να τα πετύχει μέσο των νέων καινοτομικών ιδεών και

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
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τρόπων διοίκησης διατηρώντας με αυτό τον τρόπο πάντα ενήμερη την εταιρία και 

πάντα πρωτοπόρα στα τεκταινόμενα της αγοράς. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και η 

σχέση αμοιβαίου οφέλους της επιχείρησης με τους προμηθευτές της. . Η Ποιοτική 

επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται να «παίξει» με πολλούς προμηθευτές για να μειώσει τις 

τιμές. Αρκείται με λίγους, 1 ή 2 βασικούς για κάθε είδος. Αυτοί θα εξασφαλίσουν 

κατανόηση των αναγκών, συνέχεια, ποιότητα, τιμές, ποσότητες στους δύσκολους 

καιρούς, εξυπηρέτηση. Οι προμηθευτές είναι συνέχεια της επιχείρησης και πρέπει να 

δεσμεύονται μακροπρόθεσμα για την Ποιότητα που προσφέρουν. Έτσι μια επιχείρηση 

προσπαθεί να βελτιώσει τους προμηθευτές της όπως θα προσπαθούσε να βελτιώσει 

μια δική της διεργασία.

Η ΔΟΠ τώρα δεν στοχεύει στην ικανοποίηση των παραγγελιών, δηλαδή στο 

να ικανοποιούνται και να εκτελούνται όλες οι παραγγελίες. Αυτό το θεωρεί δεδομένο. 

Ο χρόνος όμως της ικανοποίησης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και αυτόν 

προσπαθεί να πετύχει.

Η ολική ποιότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανθρωποκεντρική. 

Πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που μπορεί να δώσει το συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση και τελικά να πετύχει αυτή, την διαφορά. Σε 

συνδυασμό με την τεχνολογία και την καλή και συνεχή εκπαίδευση ο ανθρώπινος 

πόρος θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ενεργή λοιπόν συμμετοχή του 

προσωπικού έχει έναν πρωτεύον λόγο για το τελικό επίπεδο της ποιότητας του είδους 

ή της υπηρεσίας.

Η διοίκηση καλείται να παίξει ένα ρόλο παραδειγματισμού, κατανόησης των 

αναγκών για εταιρική συνοχή, κοινό όραμα, εταιρικές αρχές και στρατηγική. Ο 

αρχηγός ξέρει προς τα πού πρέπει να κινηθεί ο οργανισμός, τι ανάγκες έχουν οι 

άνθρωποί του, τι πόρους χρειάζεται η Ποιότητα. Ο ηγέτης εκπαιδεύει, εμπνέει, βάζει 

στόχους μέσα σε περιβάλλον εμπιστοσύνης διαλύοντας το «φόβο» της αβεβαιότητας 

και την ευθυνοφοβία. Λαμβάνει υπόψη σοβαρά τα αποτελέσματα των μετρήσεων και 

των επιθεωρήσεων και παίρνει μέτρα για τη βελτίωση.

Ίσως η βασικότερη αρχή της Ολικής Ποιότητας είναι η δέσμευση για συνεχή 

βελτίωση. Περνάει μέσα από τον προσδιορισμό αστοχιών, ευκαιριών για βελτίωση σε 

επίπεδο μηχανής προϊόντος τμήματος εταιρίας. Οι βελτιώσεις αυτές μπορούν να 

γίνουν με σταδιακά, μικρά βήματα και επιμέρους διορθωτικές ενέργειες ή με μεγάλα 

άλματα. Προϋποθέτει αποφασιστική ηγεσία και εμπλοκή μεγάλου μέρος του 

προσωπικού.
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Η ΔΟΠ μπορεί να θεωρηθεί ως η φυσική επέκταση των πιο πρόσφατων μεθόδων της 

διοίκησης της ποιότητας [4].
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• Εμπλοκή πελατών και προμηθευτών

• Εμπλοκή όλων των λειτουργιών

• Συστήματα ποιότητας

• Κόστος ποιότητας

• Επίλυση προβλημάτων

• Προγραμματισμός 

ποιότητας

• Στατιστικές μέθοδοι

• Απόδοση διαδικασίας

• Standards ποιότητας

• Αναζήτηση λαθών

• Διόρθωση λαθών
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ΜΙΚΡΑ ΛΑΘΗ (ποιότητα- ISO)

Το γεγονός ότι σήμερα ακούμε συχνότερα για την ποιότητα και κατά κάποιο 

τρόπο βρίσκεται στη ζωή μας, αυτό δε σημαίνει ότι τα πράγματα συμβαίνουν όπως 

θα έπρεπε. Πολλές φορές υπάρχει η εντύπωση πως συμπληρώνοντας τα απαραίτητα 

για το ISO έντυπα και όλες τις αιτήσεις για να πάρουμε την πιστοποίηση αυτό 

σημαίνει πως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και τον τρόπο που δουλεύουμε. Πολλοί 

πίστεψαν πως μα αυτόν τον τρόπο έκαναν ποιότητα, και εφόσον πήραν την 

πιστοποίηση ήταν και καιρός να ασχοληθούν με πραγματικά προβλήματα. Άλλες πάλι 

φορές το ISO αλόγιστα, με αποτέλεσμα να χάσει την αξιοπιστία του. 

Χρησιμοποιήθηκε συχνά αγνοώντας τη σημασία και τους κύριους παράγοντες της 

ποιότητας, και ως εκ τούτου κατάντησε να είναι για πολλούς οργανισμούς ένας 

γραφειοκρατικός εφιάλτης [13].

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) θεωρήθηκε καλύτερη λύση. Παρ' όλα 

αυτά, ενώ θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους καθοριστικούς παράγοντες 

της ποιότητας μέσα σε όλες τις δραστηριότητες ενός οργανισμού, αυτό που στην 

ουσία έγινε ήταν μια τυποποιημένη εκπαίδευση και μια προσπάθεια συναισθηματικής 

μεταστροφής του προσωπικού. Η προσέγγιση της ΔΟΠ εγκαταλείφτηκε όταν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα δεν επιτεύχθηκαν μέσα σε λίγο καιρό.

Αργότερα μερικές από τις μεγάλες επιχειρήσεις κατάλαβαν πως τελικά η 

ποιότητα ήταν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένας σοβαρός παράγοντας 

επιβίωσης. Το αξιοσημείωτο ήταν πως για ολόκληρες δεκαετίες οι διευθυντές 

εμπιστεύονταν αυτόν τον καίριο τομέα των επιχειρήσεων σε προσωπικό χαμηλών 

δυνατοτήτων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι για δημόσια 

συζήτηση και αντιπαράθεση. Ο τομέας της ποιότητας θεωρούνταν υποδεέστερος από 

άλλους. Αυτό συνέβη γιατί η λεπτομερής δουλειά μπορούσε να αυτοματοποιηθεί ή να 

γίνει από βιομηχανικούς εργάτες και η πιο διανοητική δουλειά να ενσωματωθεί σε 

διοικητικές θέσεις. Σε πολλά άρθρα περιέγραφαν τη διοίκηση ποιότητας απλώς ως 

καλή διοίκηση και άρα δεν υπήρχε λόγος για ξεχωριστό τομέα μιας επιχείρησης.

Για να αποδειχτεί όμως το αντίθετο, το ότι δηλαδή οι βασικές γνώσεις για τη 

διοίκηση ποιότητας δεν είναι αρκετές, θα πρέπει να κάνουμε ποιο συγκεκριμένες το 

ποιες είναι οι εξειδικευμένες γνώσεις και οι ικανότητες τις οποίες απαιτεί μια θέση 

διοίκησης ποιότητας. Η στατιστική θεωρία, οι μέθοδοι ανάλυσης και επίλυσης
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προβλημάτων, καθώς και οι μεθοδολογίες σχεδιασμού αποτελούν πλέον τετριμμένα 

θέματα. Γιατί τελικά η πρόκληση δεν είναι μόνο να διδάξει κάποιος μεθόδους, αλλά 

και να παρέχει κατανόηση.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η ΣΕΙΡΑ ISO 9000 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο στόχος κάθε προτύπου είναι να προωθήσει, να διευκολύνει και να επιτύχει 

την συνέπεια στην επεξεργασία ή στην παράδοση των προϊόντων. Ακόμα εξυπηρετεί 

στην παροχή ενός ομοιογενούς και προβλέψιμου αποτελέσματος κάθε φορά που 

εκτελούνται ελεγχόμενες διεργασίες ή διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, από μόνο του, ένα 

«Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» δεν παράγει απαραίτητα μια ποιοτική υπηρεσία ή 

προϊόν.

Η σειρά (1994) ISO 9000 αποτελείται από πέντε πρότυπα συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας -ISO 9000, 9001, 9002, 9003 και 9004. Τα πρότυπα αυτά 

εκδίδονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization) στη Γενεύη, Ελβετία. Η σειρά ISO 9000 είναι μια από τα 8000 

διαφορετικά πρότυπα, τα οποία εκδίδονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. 

Η σειρά ISO 9000 είναι προϊόν εξέλιξης πρακτικής πολλών διεθνών προτύπων 

συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού προτύπου BS 5750, του Αμερικανικού 

προτύπου Mil- Q- 9858, καθώς επίσης και πολλών άλλων. Η εξέλιξη συνεχίζεται μέσω 

ανασκοπήσεων και αναθεωρητικών προτάσεων που εισηγούνται οι επιτροπές των 

χωρών μελών του ISO και οι υποεπιτροπές τους[13].

Η σειρά των προτύπων ISO 9000 αρχικά δημοσιεύθηκε το 1987 και εν 

συνεχεία αναθεωρήθηκε το 1994. Η σειρά 1994 των προτύπων ISO 9001/9002/9003 

παύουν να έχουν ισχύ μετά την 13η Δεκεμβρίου του 2003. Η επίκαιρη έκδοση του 

ISO 9001:2000 εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου το 2000 μετά από τουλάχιστον πέντε 

χρόνια ανάπτυξης.

Η σειρά του 1994 χωριζόταν σε δύο γενικές κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία 

αποτελείτο από πρότυπα οδηγίες. To ISO 9000:1994 παρείχε κατευθυντήρια οδηγία 

για το πώς θα επιλεγεί το κατάλληλο πρότυπο ελέγχου ISO 9001,9002 ή 9003. Το 

ISO 9004:94 παρείχε ακόμα οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί το ISO 9001,9002 ή 

9003 σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς. Τα πρότυπα ελέγχου (από την σειρά 

1994) ήταν: το ISO 9001 που κάλυπτε την σχεδίαση, την ανάπτυξη, την παραγωγή, 

την παροχή υπηρεσιών και την εγκατάσταση. To ISO 9002 που κάλυπτε την 

παραγωγή, την παροχή υπηρεσιών και εγκατάσταση και το ISO 9003 που
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απευθυνόταν στον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές. To ISO 9002 και το ISO 9003 ήταν 

υποσύνολα του ISO 9001:94. To ISO 9001:94, 9002:94 και 9003:94 θα 

αντικατασταθούν από το ISO 9001:2000 με την χρήση προκαθορισμένων 

εξαιρέσεων. To ISO 9004:2000 αντικαθιστά το ISO 9004:94. To ISO 9000:94 έχει 

καταργηθεί.

Μαζί με τη σειρά προτύπων ISO 9000 υπήρχε ένας αριθμός από συσχετιζόμενα 

πρότυπα. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν το ISO 8402, με λεπτομερές λεξιλόγιο σε 

ποιοτική διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας. To ISO 8402 είχε σαν σκοπό να 

παρέχει ερμηνείες των διαφόρων όρων που χρησιμοποιούνται στην σειρά ISO 10000, 

έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η συνάφεια της μετάφρασης και της εφαρμογής. Τώρα 

έχει αντικατασταθεί από το ISO 9000:2000. To ISO 10011 παρέχει οδηγίες για τον 

έλεγχο συστημάτων ποιότητας. Το πρώτο μέρος καλύπτει γενικά προγράμματα 

ελέγχου, το δεύτερο παρέχει απαιτήσεις για τα προσόντα του επιθεωρητή τα οποία οι 

περισσότερες φορείς πιστοποίησης απαιτούν από τους επιθεωρητές τους να έχουν και 

το τρίτο παρέχει οδηγίες πάνω στη διαχείριση των προγραμμάτων ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, το ISO 10013 παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη εγχειριδίων ποιότητας 

τα οποία απαιτούνται από την σειρά ISO 9000.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα νέο πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού 

Τυποποίησης, που προσφέρει τη λύση στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση και τη 

διαχείριση των παραπόνων των πελατών τους, με τρόπο ο οποίος αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον δυσαρεστημένο πελάτη[22]. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παράπονα κάνουν την εμφάνιση τους, όταν το 

προϊόν ή η υπηρεσία που απολαμβάνει έναντι αντιτίμου, ένας καταναλωτής δεν 

συναντά τις προσδοκίες του. Η δυσαρέσκεια μπορεί να συνδέεται με σειρά πιθανών 

παραγόντων όπως, ακαταλληλότητα χρήσης σε σχέση με τον αρχικό στόχο της 

αγοράς του προϊόντος, καθυστέρηση παράδοσης, συνθήκες πώλησης, εγγυήσεις κλπ. 

Οι εθνικές νομοθεσίες και κανονισμοί ενδεχομένως να μην παρέχουν ένα επαρκές 

πλαίσιο για την αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων όπως για παράδειγμα 

προμηθευτής και πελάτης βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Με την εφαρμογή των 

διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων που εμπεριέχονται στο ISO 10002, ο πελάτης θα 

επωφεληθεί από την άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης στο πρόβλημα του ενώ η 

επιχείρηση θα μπορέσει να επικεντρωθεί στα σημεία που εντοπίζει το πρόβλημα, 

ανακαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο νέες ευκαιρίες βελτίωσης. Το πρότυπο, αναλύει 

διεξοδικό τη διαδικασία διαχείρισης του παραπόνου που μπορεί να ενσωματωθεί
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εύκολα στο σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στις αρχές του ISO 9001:2000, το 

οποίο απαιτεί από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης να επικεντρώνεται στην 

εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση.

Επιστρέφοντας στην έκδοση του 1994 του ISO 9001, το πρότυπο είχε 20 

παραγράφους (απαιτήσεις) οι οποίες κάλυπταν όλες τις φάσεις ελέγχου διεργασιών 

και διαδικασιών, που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην συνέπεια της 

διαδικασίας παράδοσης μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος . Τα πρότυπα μοιράζονταν 

σε εταιρείες που παρείχαν προϊόντα και υπηρεσίες αν και ιστορικά είχαν επικρατήσει 

στον τομέα παραγωγής προϊόντων. Οι 20 απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:94 

ήταν οι εξής:

4.1 Ευθύνη της Διοίκησης

4.2 Σύστημα Ποιότητας

4.3 Ανασκόπηση Συμβάσεων

4.4 Έλεγχος Σχεδιασμού

4.5 Έλεγχος εγγράφων και δεδομένων

4.6 Προμήθειες

4.7 Έλεγχος παρεχόμενου από τον πελάτη προϊόντος

4.8 Αναγνώριση της ταυτότητας & ιχνηλασιμότητα προϊόντος

4.9 Έλεγχος Διεργασιών

4.10 Επιθεωρήσεις & Δοκιμές

4.11 Έλεγχος του εξοπλισμού ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών

4.12 Αναγνώριση κατάστασης ελέγχου και δοκιμών

4.13 Χειρισμός μη συμμορφούμενου προϊόντος

4.14 Διορθωτικές και Προληπτικές ενέργειες

4.15 Χειρισμός, αποθήκευση, συσκευασία, διατήρηση και παράδοση

4.16 Έλεγχος αρχείων ποιότητας

4.17 Εσωτερικές επιθεωρήσεις της ποιότητας

4.18 Εκπαίδευση

4.19 Εξυπηρέτηση

4.20 Στατιστικές Τεχνικές

Τα πρότυπα ήταν περιγραφικά από τη φύση τους. Περιείχαν μη εντεταλμένες 

απαιτήσεις έξω από το κύριο κείμενο, σε μορφή σημειώσεων που καθοδηγούσε τον 

εφαρμόζοντα στο να υπερβεί τις βασικές απαιτήσεις. Τα πρότυπα ήταν γραμμένα έτσι
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ώστε να επιτρέπουν στις εταιρίες να συμμορφώνονται με τρόπο που να ταιριάζει σε 

συγκεκριμένη βιομηχανία ή επιχειρησιακή πρακτική. Δεν είναι σκοπός να λειτουργούν 

όλοι με τον ίδιο τρόπο ή να παράγουν τα ίδια προϊόντα, αλλά να επιτύχουν και να 

διατηρήσουν ένα πλήρως εφαρμοσμένο, βασικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Οι πρόσφατες σειρές προτύπων του ISO 9000 (9000,9001 και 9004) εκδόθηκαν 

τον Δεκέμβριο του 2000. Αν και δεν περιέχουν συγκεκριμένη βιομηχανική γλώσσα, τα 

πρότυπα αντανακλούν μια διεργασιακή προσέγγιση στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, 

την παρακολούθηση και την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθώς 

και την εισαγωγή των 8 ποιοτικών αρχών διαχείρισης, για επιχειρήσεις παραγωγής 

προϊόντων, όπως περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω[5]:

1. Πελατοκεντρισμός

Η συνεχής επαφή με τον πελάτη και η στραμμένη προσοχή σε αυτόν έχει σαν 

σκοπό την παρακολούθηση των αναγκών, των απαιτήσεων και των προσδοκιών 

του. Πρέπει η κάθε επιχείρηση να προλαμβάνει και να εκτελεί πριν ακόμα ο 

πελάτης το ζητήσει.

2. Ηγεσία

Η ενεργή και συνεχής συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης κρίνεται ως επιτακτική 

από το νέο πρότυπο. Η συμμετοχή της διοίκησης της επιχείρησης με το πρότυπο 

έχει σαν στόχο την ανάδειξη της σημασίας και της σοβαρότητας του προτύπου.

3. Συμμετοχή των ανθρώπων

Ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στην επιχείρηση παίζει έναν πολύ σοβαρό ρόλο 

και ίσως μακροπρόθεσμα τον σημαντικότερο, αφού με τη δική του συμμετοχή το 

μέλλον της επιχείρησης θα είναι θετικότερο. Έτσι απαιτείται συνεχής επικοινωνία 

με την ηγεσία καθώς και εξακολουθούμενη παρότρυνση από τη μεριά της.

4. Προσέγγιση ανά διεργασία

Η μελέτη θα πρέπει να γίνεται με βάση τις μετρήσεις και τις αναλύσεις των 

διεργασιών, αυτών δηλαδή των αλληλένδετων δραστηριοτήτων που μετατρέπουν 

τις εισροές της επιχείρησης σε εκροές.

5. Συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση

Η διοίκηση έχει την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης. Μέσα από συστηματικές 

διεργασίες (μετρήσεις, αναλύσεις, ελέγχους) θα μπορέσει να πετύχει τη σωστή 

διαχείριση.
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6. Συνεχής βελτίωση

Η επιχείρηση πρέπει να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας μέσω της χρήσης της πολιτικής για την 

ποιότητα, των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, των αποτελεσμάτων της 

επιθεώρησης, της ανάλυσης των δεδομένων, των διορθωτικών και των 

προληπτικών ενεργειών και της ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

7. Λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων

Η λήψη των αποφάσεων είναι το σημείο που πρέπει να συγκεντρωθούν τα σωστά 

και απαραίτητα δεδομένα για να φτάσει η επιχείρηση να κάνει το βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση.

8. Σχέση αμοιβαίου οφέλους με συσχετιζόμενους με την εταιρία

Όπως διαφαίνεται από τις ανωτέρω αρχές διαχείρισης της ποιότητας μεγάλη 

έμφαση δίνεται στην σχέση μεταξύ ανθρώπων και διεργασιών, στην εσωτερική και 

εξωτερική επικοινωνία, στην μέτρηση της απόδοσης και την συνεχή βελτίωση, τον 

ορισμό των μετρήσιμων στόχων και την ικανοποίηση του πελάτη. Η έμφαση σε μια 

διεργασιακή προσέγγιση σηματοδοτεί μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση των απαιτήσεων 

και μια απομάκρυνση από την επιθεώρηση ανά απαίτηση ή τμήμα/ λειτουργία.

Επιχειρήσεις που έχουν ένα σύστημα διαχείρισης συμμορφούμενο ως προς το 

πρότυπο του ISO 14001 (Πρότυπο για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή που 

σκέπτονται την εφαρμογή του, θα παρατηρήσουν ότι το νέο ISO 9001:2000 

παρουσιάζει μεγαλύτερη εναρμόνιση. Το έτος 2000 τα πρότυπα ISO 9000 είχαν 

ενοποιήσει τις απαιτήσεις διαφόρων προτύπων και καθοδηγητικών εγγράφων στα 

παραπάνω αναφερόμενα σετ τριών εγγράφων. Η προσέγγιση του να καθοριστεί, 

τεκμηριωθεί και υλοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της κάθε εταιρίας θα 

πρέπει προσεκτικά να λάβει υπ' όψιν αυτές τις αναβαθμιζόμενες απαιτήσεις και τις 

αντίστοιχες επιτρεπτές εξαιρέσεις. Το μέρος που θα επιθεωρηθεί σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001:2000 έχει δομηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες πέντε κύριες 

διεργασίες, σε αντίθεση με τα είκοσι στοιχεία που παρουσίαζαν οι εκδόσεις του 1987 

και του 1994:

Υποδιαίρεση 4: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Υποδιαίρεση 5: Ευθύνη της Διοίκησης

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 27



Υποδιαίρεση 6: Διαχείριση Πόρων

Υποδιαίρεση 7: Υλοποίηση Προϊόντος

Υποδιαίρεση 8: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση

Σημείωση: Η Υποδιαίρεση 7, Υλοποίηση Προϊόντος, είναι το μόνο μέρος του 

προτύπου από όπου μπορούν να εξαιρεθούν τμήματα κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις.

ΣΧΕΣΗ TOY ISO 9000:2000 ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η σειρά ISO 9000:2000 έχει γίνει αποδεκτή και έχει υιοθετηθεί ως ένα εθνικό 

σύστημα ποιότητας σε περισσότερες από ογδόντα χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Υπολογίζεται ότι έχουν εκδοθεί πάνω από 350.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως. Τα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην Ευρώπη υπερβαίνουν τις 100.000 με 

περισσότερα από 60.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2001 στις ΗΠΑ υπήρχαν 

πάνω από 36.000 πιστοποιητικά, πάνω από 11.000 στον Καναδά και πάνω από 1.800 

στο Μεξικό[3].

Ένα γερά εφαρμοσμένο σύστημα συμμόρφωσης ως προς ISO 9000 (σειρά 

του 1994) προσέδιδε μια ακλόνητη βάση πάνω στην οποία μια εταιρία μπορούσε να 

χτίσει ένα πρόγραμμα ολικής ποιότητας. Όμως, δεν αποτελούσε, με κανένα τρόπο, 

ένα παγκόσμιο πρότυπο. Ήταν σίγουρα καλύτερο από το να μην υπήρχε καθόλου ένα 

επίσημα καθορισμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ή από το να 

ανταποκρινόταν μερικά στις προδιαγραφές. Αλλά υπολειπόταν των κριτηρίων Malcom 

Baldrige ή Deming καθώς και άλλων παρομοίων, παγκόσμιας κλάσης, απαιτήσεων. Η 

έκδοση του ISO 9001:2000 εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της διεργασιακής 

προσέγγισης του TQM και παρέχει μοναδικό θεμέλιο. Μια σημαντική προσπάθεια να 

αναβαθμιστούν οι απαιτήσεις του ISO 9000:1994 που σχετίζονται με μια 

συγκεκριμένη βιομηχανία ήταν η εισαγωγή συμπληρωματικών απαιτήσεων του 

συστήματος ποιότητας στην βάση των προμηθευτών από τους 3 μεγαλύτερους 

(Αμερικάνους) κατασκευαστές αυτοκινήτων, με την χρήση της σειράς QS-9000. 

Επιπρόσθετα, το πρότυπο ISO 9001:2000 είχε ετοιμαστεί για να απεικονίζει τις 

περισσότερες (αλλά όχι όλες) απαιτήσεις ενός θεμελιώδους συστήματος ολικής 

ποιότητας.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 όταν για πρώτη φορά εκδόθηκαν μερικά από 

τα πρότυπα της σειράς ISO υπήρξαν αντιδράσεις από μερικούς ως προς αυτά 

θεωρώντας ότι δε χρειάζονται ή ότι δεν είναι έτοιμη η αγορά για κάτι τέτοιο. Το 

γεγονός μάλιστα ότι δε απευθύνονταν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι 

και οι περισσότερες στην Ελλάδα, ενίσχυε αυτή τη κακή στάση. Η αναθεώρηση των 

προτύπων της σειράς ISO 9000 το 1994 είχε ως κύριο στόχο να ελαττώσει το χάσμα 

μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων, παρέχοντας μάλιστα και 

αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, και να δημιουργήσει πρότυπα φιλικά προς τους 

χρήστες οι οποίοι με την πάροδο των ετών είχαν γίνει πολλοί περισσότεροι και 

ταυτόχρονα προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους.

Με το πέρασμα του χρόνου και την εφαρμογή των προτύπων, έγινε 

κατανοητό ότι η διασφάλιση της ποιότητας είναι μια μόνον παράμετρος της 

συνολικής ποιότητας την οποία πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και ότι 

υπάρχουν και άλλες πτυχές τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο παραγωγός 

προκειμένου να εξασφαλίζει το σαφή προσδιορισμό της ποιότητας. Βαδίζοντας προς 

μια ολική διαχείριση ποιότητας τα πρότυπα ISO βελτιωνόντουσαν κάνοντας κάποιες 

αλλαγές κυρίως σε έννοιες όπως αυτές του σχεδιασμού της ποιότητας, του ελέγχου 

της ποιότητας της βελτίωσης της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη μέσα 

στο σύστημα για την ποιότητα.

Έτσι, μετά από 5 χρόνια διαρκών προσπαθειών της διεθνούς τυποποιητικής 

κοινότητας μέσω της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 176 "Διαχείριση της 

ποιότητας και διασφάλιση της ποιότητας", στην οποία συμμετέχει και ο ΕΛΟΤ δια της 

Δ/νσης Τυποποίησης επετεύχθη η μετακίνηση από τα στενά όρια της διασφάλισης 

της ποιότητας προς τη διαχείρισή της [18].

Τώρα πια είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε την ποιότητα ή τουλάχιστον 

αυτός είναι ο κύριος στόχος μας σε σχέση με την ποιότητα. Η διασφάλιση της 

φανερώνει την τάση και την αγωνία να κερδίσουμε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και 

ποιοτικές διεργασίες το έδαφος ώστε να λέμε ότι εξασφαλίζουμε την ποιότητα. Η 

ανάγκη αυτή των επιχειρήσεων περνούσε μέσα από τυπικά βήματα που υπαγόρευε η 

διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα της. Όποιος λοιπόν, λίγο ή πολύ πετύχαινε ή 

ερχόταν κοντά σε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούσε να ισχυρισθεί ότι είχε πετύχει
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τη διασφάλιση της ποιότητας στην επιχείρηση του και κατ' επέκταση στα προϊόντα 

του και τις υπηρεσίες του.

Σήμερα, υποτίθεται ότι η διασφάλιση της ποιότητας δεν είναι η «αγωνία» των 

επιχειρήσεων αλλά αυτό είναι κάτι που ήδη το έχουν ή τουλάχιστον ξέρουν να το 

πετυχαίνουν. Τώρα η έγνοια έχει περάσει σε έναν άλλο τομέα αυτόν της διαχείρισης 

της ποιότητας. Άρα δεν προσπαθούν οι επιχειρήσεις να κερδίσουν αυτό που ήδη 

έχουν αλλά προσπαθούν να το διαχειριστούν. Η διαχείριση αυτού του τομέα είναι 

κάτι πρωτόγνωρο και σχεδόν άγνωστο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Το πιο 

επικίνδυνο δε είναι ότι δεν το ξέρουν αυτό οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είτε από 

υπέρμετρο εγωισμό ως προς τα πράγματα, είτε από κακή πληροφόρηση. Η επαφή με 

τις Ελληνικές επιχειρήσεις θα άφηνε να εννοηθεί από τους ίδιους τους υπεύθυνους 

ποιότητας ότι η δυσκολότερη φάση δεν είναι η διαχείριση της ποιότητας αλλά η 

διασφάλιση της. Όταν λοιπόν ένας τόσο ευαίσθητος τομές διοίκησης αντιμετωπίζεται 

με τέτοιο τρόπο, μερικές φορές όχι μόνο δεν αποδίδει αλλά γίνεται και επικίνδυνος με 

τους χειρισμούς που επιδέχεται.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει συνείδηση όλων όσων ασκούν τη διαχείριση της 

ποιότητας ότι πρέπει με την ίδια αυστηρότητα και συνέπεια να διαχειριζόμαστε την 

ποιότητα όσο και να την επιδιώκουμε ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι εντός 

τόπου και χρόνου.

Κύριο μέλημα είναι να ξεχωρίσουμε τις δυο διαφορετικές περιόδους που 

περνάει η ποιότητα και να τις αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Η διασφάλιση δε είναι κάτι 

που έγινε και πέρασε, δεν είναι όμως και κάτι που στεκόμαστε τόσο που ξοδεύουμε 

πόρους που δεν χρειάζονται, αφού τώρα γνωρίζουμε καλά τι πρέπει να γίνει. 

Κρίνουμε λοιπόν τώρα πως η διασφάλιση της ποιότητας έχει περάσει στη συνείδηση 

μας και τώρα ποια πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι η βοήθεια που προσφέρει η εφαρμογή των 

προτύπων της σειράς ISO 9000:2000 στον κόσμο των επιχειρήσεων είναι 

αναμφισβήτητη. Ακόμα και σε περιπτώσεις που κάποιοι πιστοποιήθηκαν την 

τελευταία στιγμή και χωρίς να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη σ' αυτό, είχαν όφελος. Σε
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κάθε περίπτωση το όφελος αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα της επιχείρησης ή 

του οργανισμού και η αξιολόγηση του, πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες που 

παρουσιάζει, πρέπει να γίνεται σε βάθος χρόνου. Οι νοοτροπίες και οι πρακτικές δεν 

είναι κάτι που αλλάζει εύκολα και από την μια στιγμή στην άλλη[24].

Η αντιμετώπιση και οι συνέπειες βέβαια, είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. Η 

αλλαγή που σημειώνεται με αυτά τα πρότυπα, ως προς την κατεύθυνση και την 

προσέγγιση, είναι θεμελιώδης. Δεν μιλάμε πια για συμμόρφωση προς τις διαδικασίες, 

κανονισμούς και πρότυπα, αδιαφορώντας ή ενδιαφερόμενοι λίγο για το αποτέλεσμα, 

αλλά μιλάμε για τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, που συντίθεται από 

ένα σύνολο διασυνδεόμενων διεργασιών, προσανατολισμένων στην επίτευξη των 

στόχων, οι οποίοι απορρέουν από την κατανόηση των αναγκών των πελατών, αλλά 

και των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Γενικά θα λέγαμε για το νέο πρότυπο ότι καταφέρνει να συνδέσει το σύστημα 

ποιότητας μιας επιχείρησης με τις ίδιες τις διεργασίες της, αυτό με τη σειρά του την 

προσανατολίζει σαφέστατα προς τη συνεχή βελτίωση. Είναι εύκολο στην εφαρμογή 

του όταν ακολουθούνται πιστά οι κανόνες και γίνεται ακόμη ευκολότερη λόγω της 

κατανοητής γλώσσας που χρησιμοποιεί. Επίσης έχει μια σημαντική μείωση στον όγκο 

της τεκμηρίωσης που απαιτεί. Ακόμα σαν θετικό θα λέγαμε το ότι το βάρος του 

προτύπου είναι τώρα μοιρασμένο σωστότερα μέσα στην επιχείρηση γιατί τώρα 

συμμετέχει και η διοίκηση και μάλιστα με ενεργό τρόπο σε σημείο που να ευθύνεται 

και η ίδια τώρα πια για το όποιο αποτέλεσμα.. Τέλος μπορούμε να θεωρήσουμε πολύ 

σημαντικό το ότι αυτό το πρότυπο είναι συμβατό με άλλα συστήματα διαχείρισης 

όπως αυτό του ISO 14000.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν περιλαμβάνονται και αυτό 

δεν είναι θετικό. Τέτοια είναι, οι απαιτήσεις που να μετρούν το βαθμό στον οποίο το 

πρότυπο επηρεάζει το στρατηγικό σχεδίασμά του οργανισμού ή το βαθμό που 

επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Το κατά πόσο τελικά το 

νέο πρότυπο εξασφαλίζει τη βελτίωση της ποιότητας στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

είναι κάτι που επίσης δεν μετριέται. Πιο ειδικά στον τομέα της ικανοποίησης των 

πελατών, παρά τα πολύ καλά αποτελέσματα που φέρνει το πρότυπο, παρατηρείται 

ακόμη απόσταση σε σχέση με τις απαιτήσεις των δύο πλέον δημοφιλών βραβείων 

επιχειρηματικής αριστείας (το MBNQA και EQA).
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ:

Το νέο πρότυπο σε συγκεκριμένες παραγράφους του υπαγορεύει 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Οι απαιτήσεις όμως αυτές κρίνονται από μερικούς, σαν την «αυτονόητη τάξη την 

οποία θα έπρεπε να έχει υιοθετήσει κάθε επιχείρηση, η οποία θέλει να έχει σαν 

προορισμό την ανάπτυξη και όχι απλά την επιβίωση. Η τεκμηρίωση αυτή, η οποία 

περιλαμβάνει και τους κανόνες για την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, δε 

βοηθάει την επιχείρηση μόνο στο να αποδεικνύει κάθε φορά στον επιθεωρητή την 

αφοσίωση της στην εφαρμογή του συστήματος, αλλά αποτελεί την καρδιά της 

πληροφόρησης που είναι απαραίτητη για τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης [19].

Το πρότυπο υπαγορεύει καθαρά και κινεί την Διοίκηση στην εμπλοκή της σε 

θέματα σχεδιασμού , υλοποίησης και τελικού ελέγχου του συστήματος αλλά και 

στους πόρους της επιχείρησης. Αυτό ακούγεται πράγματι καλό και κατανοητό αλλά 

από την άλλη και αυτονόητο. Τα θέματα που υπαγορεύονται στις παραγράφους είναι 

οι σχεδόν απαιτούμενες ενέργειες της Διοίκησης με ή χωρίς πιστοποίηση.

Οι απαιτήσεις της άλλης παραγράφου περιλαμβάνουν καθαρά την καθιέρωση 

ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού (Business Plan). Η λεπτομέρειες αυτής τις 

παραγράφου παραπέμπουν καθαρά στο μίγμα Marketing (Marketing Mix) της 

επιχείρησης στο οποίο περιγράφονται όλα τα στοιχεία του προϊόντος και της αγοράς 

στην οποία απευθύνεται. Αυτά είναι δύο εργαλεία που έτσι και αλλιώς το τμήμα 

Marketing θα πρέπει να δημιουργήσει, να συντηρήσει και να χρησιμοποιήσει. Η 

υπενθύμιση του προτύπου σε αυτό το σημείο, των υποχρεώσεων του marketing είναι 

ίσως και κάτι περιττό.

Το πρότυπο αναφέρεται με έμφαση στην ολοκληρωμένη επικοινωνία με τον 

πελάτη. Από την αρχική επαφή μέχρι και την τελική αναγνώριση της ικανοποίησης 

του πελάτη μετά την αγορά και ίσως μετά το after sales service (διασφάλιση 

επανατροφοδότησης).

Είναι λοιπόν σχεδόν προφανές ότι με την εφαρμογή ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας δεν εισάγεται κάποια καινοτομία, αλλά απλά εφαρμόζονται 

βασικέ αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης μιας επιχείρησης.
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ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9000:2000 ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;

Για να αποφασιστεί αν μια εταιρία θα πρέπει να επιδιώξει την πιστοποίηση 

κατά ISO 9000:2000, αξίζει να κάνει κάποιος μια ανασκόπηση στους λόγους που 

οδήγησαν στη πιστοποίηση των εταιριών κατά το ISO 9000 τα τελευταία πέντε με 

δέκα χρόνια. Πριν από την δημοσίευση του ISO 9000 το 1987, υπήρχαν πολλοί που 

είχαν υιοθετήσει το Βρετανικό Πρότυπο 5750 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υιοθέτηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση της σειράς ISO 9000 σε μερικές από τις Οδηγίες 

Προϊόντων, ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, που διέκριναν ότι 

αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός εμπορικός φραγμός. Μερικοί από αυτούς 

που προκήρυσσαν διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να απαιτούν από 

τους διαγωνιζόμενους να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9000 ή τουλάχιστον να 

βρίσκονται στην διαδικασία πιστοποίησης, ανεξάρτητα από το αν τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες τους καλύπτονταν από κάποια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης[31].

Οι αρχικοί αυτοί διεθνείς παράγοντες είναι σήμερα λιγότερο καθοριστικοί στην 

λήψη της απόφασης για το εάν αξίζει η πιστοποίηση κατά ISO 9000:2000. Οι λόγοι 

που είναι οδηγοί για την πιστοποίηση κατά ISO 9000:2000 περιλαμβάνουν:

1. Καθορισμό ενός Εσωτερικού Συστήματος Διαχείρισης

2. Εσωτερική Βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης

3. Θέση στην αγορά σε Marketing και Πωλήσεις

4. Συμμόρφωση σε απαιτήσεις του πελάτη, απαιτήσεις του αντίστοιχου στο 

προϊόν ή υπηρεσία βιομηχανικού κλάδου, διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις στο 

προϊόν/ υπηρεσία

5. Διαχείριση συνεργατών και Βελτίωση Απόδοσης

Αναφορικά με την εσωτερική βελτίωση, παρόλο που πολλές εταιρίες 

επιδιώκουν για αυτό τον λόγο την πιστοποίηση ISO 9000:2000 αποτελούν ακόμα την 

μειονότητα, αλλά ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Ανεξάρτητα από τα αρχικά 

κριτήρια επιλογής, η πλειονότητα των πελατών αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή του 

ISO 9000:2000 αξιολογείται στην βελτίωση των διεργασιών τους και την 

ενδυνάμωση της διαχείρισης των λειτουργιών που προσφέρει. Τα θετικά 

αποτελέσματα της πιστοποίησης μετρώνται πλέον ποσοτικά και είναι συνεχώς 

αυξανόμενα. Πολλοί από αυτούς που πρόσφατα υλοποίησαν την πιστοποίηση
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ISO 9000:2000 αναζητούσαν μια διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Αυτοί που 

ακολούθησαν αυτή την πρακτική, ισχυρίζονται πως «πρόλαβαν τον ανταγωνισμό». Η 

πιστοποίηση σήμερα γίνεται συνώνυμη με την ποιότητα των αγαθών, των υπηρεσιών 

και των διαφόρων λειτουργιών. Οι προμηθευτές ακούν και ανταποκρίνονται στην 

αναμενόμενη ή πραγματική αξία του ISO 9000:2000 στους πελάτες τους και στους 

πιθανούς πελάτες.

Σήμερα στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν ρυθμιστικές απαιτήσεις για πιστοποίηση 

ISO 9000:2000. Παρόλα αυτά οι κυβερνητικοί οργανισμοί αυξανόμενα αναγνωρίζουν 

την αξία του ISO 9000:2000. Για παράδειγμα, η εταιρία Good Manufacturing Practices 

(GMPs) επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 9000:2000. Μερικοί από αυτούς τους 

οργανισμούς επιδιώκουν να πιστοποιηθούν οι ίδιοι και άλλοι αξιολογούν το κατά πόσο 

θα δεχτούν ή όχι μια πιστοποίηση τρίτου μέρους πέρα από τις παραδοσιακές κρατικές 

επιθεωρήσεις δεύτερου μέρους. Η πιστοποίηση τρίτου μέρους θα μπορούσε να 

μειώσει τον σκοπό ή/ και την συχνότητα επιθεωρήσεων δεύτερου μέρους, που θα 

είχε μεγάλο όφελος για την Αμερικανική βιομηχανία.

Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός εταιριών με υποχρεωτική συμμόρφωση για 

πιστοποίηση τρίτου μέρους. Οι πιο αξιοσημείωτες από αυτές τις εταιρίες είναι οι τρεις 

μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων (Ford, General Motors, Daimler Chrysler) που 

έχουν αναπτύξει ένα κοινό πρότυπο υπό την αιγίδα του QS 9000 που ζητάει επιπλέον 

απαιτήσεις από τα ISO 9001 και ISO 9002 του 1994. Ένα άλλο πρότυπο που 

εκδόθηκε το 1996 είναι το ISO 14000 το οποίο καλύπτει ανάπτυξη συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογή και πιστοποίηση. Διάφορες βιομηχανίες - 

Συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εταιριών πετρελαίου- απαιτούν από τους 

προμηθευτές τους να υπόκεινται στην πιστοποίηση κατά ISO 14000. Οι εταιρίες που 

σκέπτονται να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ISO 9000:2000 καλό είναι να σκεφθούν 

και την επίπτωση των QS 9000 και το ISO 14000 στις επιχειρησιακές ανάγκες τους. Η 

εφαρμογή μπορεί να επιτευχθεί με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συστήματος 

διαχείρισης που να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του QS 9000 (αν απαιτείται) και του 

ISO 14000 σε ένα σύστημα συμμόρφωσης ISO 9000:2000(31].

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 34



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο χρόνος που χρειάζεται σε μια εταιρία για να συμμορφωθεί με το πρότυπο 

ISO 9001 καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα από όλα είναι το υπάρχον 

σύστημα ποιότητας μέσα στην εταιρία. Ακόμα, ο χρόνος που χρειάζεται σε μια εταιρία 

για να συμμορφωθεί, επηρεάζεται από τον αριθμό των ανθρώπων, τις εγκαταστάσεις, 

την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των διεργασιών καθώς επίσης και από τη 

διαθεσιμότητα των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων της εταιρίας. Η δέσμευση και 

η συμμετοχή της διοίκησης είναι επιβεβλημένη για την απόκτηση του πιστοποιητικού. 

Οι εταιρίες συμβούλων λένε πως ένα τυπικό συντηρητικό χρονικό όριο θα ήταν 

δώδεκα μήνες, θεωρώντας ότι η εταιρία ξεκινάει στην ουσία χωρίς σύστημα 

ποιότητας.

Η αξία της επένδυσης στην πιστοποίηση ποιότητας θα αυξηθεί αν δοθεί 

έμφαση σε μερικά σημεία. Ένα από αυτά είναι η σωστή ενημέρωση που δυστυχώς 

εκλείπει ή είναι ημιτελής των επιχειρηματιών. Έτσι πολλές φορές δε γνωρίζουν τα 

οφέλη της επένδυσης και τους δρόμους που ανοίγονται μέσω της τεκμηρίωσης της 

αξιοπιστίας τους. Η άγνοια αυτή ακόμα παραπέρα δημιουργεί φόβο για μεγάλες 

δαπάνες που «κρύβονται» πίσω από μια τέτοια επένδυση. Ακόμα παραπέρα δεν 

αξιολογούνται σωστά οι Σύμβουλοι- Εγκαταστάτες με αποτέλεσμα πράγματι να 

χάνονται προκαταβολές και να απαξιώνονται τελικά αυτοί καθ' αυτοί οι Σύμβουλοι.

Έτσι λοιπόν παραθέτονται κάποιες προτάσεις ώστε να ενισχυθεί η αξία της 

επένδυσης της πιστοποίησης [20].

Αρχικά θα πρέπει οι ίδιοι οι φορείς που κάνουν την εγκατάσταση να μη δίνουν 

και την πιστοποίηση. Ούτε βέβαια οι ίδιοι οι επιθεωρητές να κάνουν εγκατάσταση και 

έλεγχο εκ των υστέρων της ίδιας τους της δουλειάς. Θα πρέπει επίσης με κάποιο 

τρόπο και σε κάποιο βαθμό να εμπλέκεται το Δημόσιο.

Η σωστή ενημέρωση των επιχειρήσεων είναι κάτι που πρέπει να φροντίζουν 

και οι ίδιες αλλά και το κράτος. Η άγνοια δε βοηθά κανένα, ούτε τις επιχειρήσεις που 

ζητούν πιστοποίηση, ούτε τους φορείς πιστοποίησης. Βέβαια αυτή η ενημέρωση 

πρέπει να συνοδεύεται από την προτροπή των επιχειρήσεων για συνεργασία με 

Πιστοποιημένους Προμηθευτές. Αλλά ακόμα και με πιστοποιημένους συμβούλους.

Θα πρέπει επίσης το σύστημα πιστοποίησης να μη διστάζει να κάνει 

ανακλήσεις Πιστοποιητικών από τους φορείς όταν οι επιχειρήσεις δεν πληρούν τους
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όρους που έχουν θέσει. Οι μέχρι τώρα ανακλήσεις έχουν μόνο οικονομικά 

προβλήματα και όχι προβλήματα ουσίας, τέλος θα πρέπει ακόμα και οι επιθεωρητές 

να εκπαιδεύονται πραγματικά και να πιστοποιούνται σε αυτή τους την εκπαίδευση.

ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞίΙΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ;

Η απόφαση για την χρησιμοποίηση ή όχι εξωτερικών πηγών για την 

εκπαίδευση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί να επηρεασθεί από τις 

ακόλουθες παραμέτρους[10]:

1. Δυνατότητα για την γρήγορη χαρτογράφηση και καταγραφή του ήδη 

υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης, ή ανάγκες που προκύπτουν λόγω 

εκτεταμένων οργανωτικών αλλαγών (συγχωνεύσεις, διαχωρισμοί εταιριών, 

νέες εγκαταστάσεις, επέκταση σκοπού εργασιών, νέες διαδικασίες κτλ).

2. Απαίτηση για εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή των απαιτήσεων 

του ISO 9000.

3. Οδηγίες/ ανάγκες για εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος 

διαχείρισης ή εκπαίδευση εσωτερικής ομάδας επιθεώρησης ποιότητας (αυτό 

μπορεί να είναι μια δραστηριότητα πριν ή μετά την πιστοποίηση).

4. Επιθυμία για διαγνωστικές αξιολογήσεις ώστε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις 

και ευκαιρίες για βελτίωση πριν από την επιθεώρηση πιστοποίησης.

5. Οδηγίες για εγκατάσταση / διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας.

Τα χαρακτηριστικά εξωτερικής υποστήριξης ή συμβουλευτικών εταιριών ή 

ανεξαρτήτων συμβούλων ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Θα 

πρέπει κάποιος να λάβει υπ' όψιν τα εξής σαν αρχικό σημείο:

1. Κατάλληλη Βιομηχανική Εμπειρία

2. Σχετική και Τρέχουσα Επαγγελματική Εμπειρία.

3. Προφορικές / Γραπτές Ικανότητες Επικοινωνίας

4. Διαθεσιμότητα του Υλικού Εκπαίδευσης

5. Δυνατότητα Προσαρμογής Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών

Δραστηριοτήτων στις Ανάγκες της εταιρίας
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6. Γεωγραφική Τοποθέτηση (Κόστος Μετακίνησης, Διανυκτέρευσης)

7. Κόστος Συμφωνηθείσας Υπηρεσίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξαιρουμένης της εσωτερικής εκπαίδευσης ή της εξωτερικής υποστήριξης, το 

κόστος της πιστοποίησης ποικίλει καθώς επηρεάζεται από τον αριθμό των ατόμων 

(και των εγκαταστάσεων), τα πρότυπα που θα επιλεγούν, την πολυπλοκότητα των 

εμπλεκόμενων διαδικασιών και τις χρεώσεις των φορέων πιστοποίησης. Ένα τυπικό 

κόστος [10] για την πιστοποίηση κατά ISO 9001 μιας εταιρίας 120 ατόμων 

περιλαμβάνει μια ανασκόπηση εγγράφων αξίας περίπου 280 ευρώ, μια (προαιρετική) 

προαξιολόγηση 3000 με 5000 ευρώ περίπου και μια αξιολόγηση που ποικίλει μεταξύ 

5000 και 6000 ευρώ. Τυπικά, τα χρονικά όρια και το κόστος αυξάνονται κατά 30% 

για μια επιθεώρηση QS 9000 και περίπου 40% με 50% για μια επιθεώρηση ISO 

14000. Οι ελάχιστες διάρκειες των επιθεωρήσεων βρίσκονται στο παγκόσμιο οδηγό 

ISO/IEC Guide 62 ο οποίος είναι ένα καθοδηγητικό έγγραφο για το ISO 9001 και τις 

Απαιτήσεις Συστημάτων Ποιότητας (QSR) QS -9000 του AIAG.

ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

«Ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει προς επικύρωση ότι ο πελάτης έχει ένα 

τεκμηριωμένο και εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.»

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές συμμόρφωσης σε μια επιχείρηση. Η 

πρώτη είναι η αυτοαξιολόγηση και η δήλωση συμμόρφωσης - Η προσέγγιση 

«εμπιστέψου με». Ιστορικά, αυτό δεν είναι αποδεκτό από τους πελάτες. Η δεύτερη 

διαθέσιμη οδός για τις εταιρίες είναι μέσω επιθεωρήσεων δεύτερου μέρους ή 

επιθεώρηση στους προμηθευτές. Αυτή συνήθως περιέχει πολλαπλές επιθεωρήσεις 

από διαφορετικούς πελάτες που έχει σαν αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα. Η 

διεξαγωγή τους είναι ακριβή για τις εταιρίες, όπως και για τους πελάτες. Ο έλεγχος 

από τρίτα μέρη είναι η σωστή επιλογή τις περισσότερες φορές. Περιλαμβάνει 

ανεξάρτητες αξιολογήσεις που πληρώνονται από την επιχείρηση που αξιολογείται.

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση έχει υιοθετήσει το κριτήριο ISO 9000, έχει 

υλοποιήσει το σύστημα και έχει επιλέξει να συνεχίσει με πιστοποίηση, αξίζει να
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εκτιμήσει το ρόλο ενός φορέα πιστοποίησης στη διαδικασία πιστοποίησης. Ο φορέας 

επικυρώνει ότι ο πελάτης έχει ένα τεκμηριωμένο και εφαρμοσμένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας. Ο φορέας επίσης αποφασίζει την συμμόρφωση της εταιρίας με 

το κατάλληλο πρότυπο και επικυρώνει την εφαρμογή, μέσω εξέτασης των 

αντικειμενικών στοιχείων. Μετά από αυτή την επιθεώρηση, ο φορέας εκδίδει ένα 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Οι επιθεωρητές του φορέα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αξιωματούχοι 

που επιβάλλουν την ποιότητα. Ο ρόλος του επιθεωρητή είναι να αξιολογήσει το 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας με έναν αντικειμενικό τρόπο σύμφωνο με τις 

απαιτήσεις των φορέων διαπίστευσης και τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτό δεν 

σημαίνει υπέρβαση των απαιτήσεων του προτύπου, ούτε αυθαίρετο παραμερισμό 

κάποιων απαιτήσεων. Παρόλο που μερικές φορές ο επιθεωρητής αντιμετωπίζεται σαν 

κάποιος που έρχεται όταν η «μάχη» έχει τελειώσει και δίνει τη χαριστική βολή στους 

«τραυματισμένους», αυτό δε πρέπει να γίνεται. Όταν επιλέγεται ένας φορέας 

πιστοποίησης, είναι σημαντικό να εξακριβώνεται ο τρόπος προσέγγισης του 

επιθεωρητή προς την εταιρία, εάν δηλαδή ψάχνει για θετικά, για συμμορφώσεις ή 

αρνητικά για μη συμμορφώσεις[5].

Η πιστοποίηση ISO 9000, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η σχετική 

εκπαίδευση καθώς και κάθε εξωτερική υποστήριξη έχουν γίνει μεγάλη επιχειρηματική 

δραστηριότητα παγκόσμια. Η αύξηση των φορέων πιστοποίησης έχει φτάσει 

προσεγγιστικά από 15-20 που ήταν, στους 80 τα τελευταία χρόνια[10]. Δεν υπάρχει 

υποχρεωτική απαίτηση για διαπίστευση (με εξαίρεση του QS 9000). Αυτό έχει 

οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι αυτοδιακηρύττουν 

επάρκεια και σε πολλαπλασιασμό των μνημονίων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 

φορέων.

Η διαπίστευση είναι κρίσιμη για το μέλλον της πιστοποίησης του ISO 9000 

από τρίτους οργανισμούς. Οι φορείς διαπίστευσης παρέχουν εποπτεία και 

κανονισμούς για όλες τις δραστηριότητες των φορέων πιστοποίησης. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει τον γενικό έλεγχο του συστήματος ποιότητας των φορέων 

πιστοποίησης, το πώς ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί την ικανότητα των 

επιθεωρητών του και πως αποκτά και διατηρεί την ικανότητα του για τους διάφορους 

βιομηχανικούς τομείς, καθώς και το πώς επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός μεταξύ 

συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Η διαπίστευση σχεδιάζεται ώστε να 

αυξάνει την εμπιστοσύνη της επιχείρησης και του πελάτη της για την επάρκεια του
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φορέα πιστοποίησης. Οι περισσότερες από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες που 

έχουν υιοθετήσει το πρότυπο του ISO 9000 έχουν τους δικούς τους εθνικούς φορείς 

διαπίστευσης. Αρχικά ένας αξιοσέβαστος οργανισμός πιστοποίησης θα πρέπει να είναι 

ικανός να θεμελιώσει την αξιοπιστία του, παρόλο που οι περισσότεροι φορείς 

πιστοποίησης έχουν επιδιώξει πολλαπλές διαπιστεύσεις ώστε να διασφαλίσουν 

ευκολότερη αποδοχή των πιστοποιήσεων σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο.

Ο διαπιστευτής επιθεωρεί το σύστημα ποιότητας του φορέα πιστοποίησης για 

να επιβεβαιώσει ότι είναι τεκμηριωμένο και συμμορφώνεται με την Οδηγία 62 

ISO/IEC (Γενικές Απαιτήσεις Αξιολόγησης Λειτουργίας των Φορέων και Πιστοποίηση/ 

Καταγραφή Συστημάτων Ποιότητας) με τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν επιθεώρηση 

για πιστοποίηση της κάθε εταιρίας. Η Οδηγία 62 ISO/IEC είναι στην ουσία το ISO 

9000 του φορέα πιστοποίησης. Είναι το πρότυπο με βάση το οποίο οι φορείς 

διαπίστευσης επιθεωρούν τους φορείς πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης 

υπόκειται σε αξιολόγησης από ανεξάρτητο φορέα (φορέα διαπίστευσης) και σε 

συνεχείς ελέγχους επιτήρησης, για να επιβεβαιώνεται η συμβατότητα των 

λειτουργιών του για όλη την κοινότητα των φορέων πιστοποίησης. Η επάρκεια του 

επιθεωρητή ελέγχεται ως προς το ISO 10011, Οδηγία Μέρος II με ιδιαίτερη έμφαση 

στην βιομηχανία, εκπαίδευση και εμπειρία του επιθεωρητή[5].

Δεν είναι αρκετό να ελέγξουμε το ότι ένας φορέας πιστοποίησης είναι 

διαπιστευμένος όταν κάνουμε μια επιλογή. Η έγκριση του από τον φορέα 

διαπίστευσης για τον αντίστοιχο βιομηχανικό τομέα είναι κρίσιμη. Η έγκριση του 

βιομηχανικού τομέα επιτρέπει έκδοση ενός διαπιστευμένου πιστοποιητικού σε μια 

συγκεκριμένη βιομηχανία τυπικά ορισμένο μέσω της χρήσης του Κώδικα Προτύπων 

της Βιομηχανικής Πιστοποίησης, NACE (μια στατιστική ονοματολογία των 

οικονομικών δραστηριοτήτων, δημοσιευμένο από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων) εφαρμοσμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον IAF (Διεθνές Forum 

Διαπίστευσης). Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να επιδείξει συγκεκριμένη βιομηχανική 

εμπειρία και ικανότητα στους φορείς διαπίστευσης πριν από την έγκριση για επέκταση 

του σκοπού του να καλύψει κι άλλους βιομηχανικούς τομείς. Η διαπίστευση επίσης 

απαιτεί αυστηρά απόλυτο διαχωρισμό των συμβουλευτικών υπηρεσιών από 

οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα καταχώρησης/ πιστοποίησης. Ο φορέας 

πιστοποίησης που έχει επιτύχει διαπίστευση, έχει επιδείξει ένα μέτρο δέσμευσης σε 

όλη την διαδικασία πιστοποίησης. Η διαπίστευση επιβεβαιώνει την φερεγγυότητα του
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φορέα πιστοποίησης και την επάρκεια του ως προς όλους τους διαπιστευμένους 

βιομηχανικούς τομείς (κωδικούς NACE).

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι κύριοι στόχοι του προτύπου είναι δύο: ο πρώτος στόχος είναι η παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και με 

τυχόν υπάρχοντα πρότυπα ή υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις. Εδώ θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εκτός από το πρότυπο 

ISO 9001:2000, έχει εκδώσει και άλλα 13.700 πρότυπα που αφορούν μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων, από συσκευές υψηλής τεχνολογίας μέχρι απλά καταναλωτικά 

προϊόντα. Άρα τελικά η απορία είναι μια για όλα τα είδη των επιχειρήσεων, το κατά 

πόσο τα προϊόντα συμφωνούν με τα τυχόν πρότυπα και αυτό η επιχείρηση μπορεί να 

το αποδείξει [21].

Ο άλλος στόχος του προτύπου ISO 9001:2000, είναι η αυξανόμενη 

ικανοποίηση των πελατών. Η ικανοποίηση ενός πελάτη είναι η σύγκριση των 

αντιδράσεων του πριν αγοράσει το προϊόν και των αντιδράσεων μετά την αγορά του. 

Από την άλλη η αύξηση αυτής της ικανοποίησης στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες. 

Μερικοί από αυτούς είναι η σωστή λειτουργία της επιχείρησης στην παροχή ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, 

καθώς επίσης και η παράδοση τους στο σωστό χρόνο και τελικά η σωστή υπηρεσία 

μετά την αγορά. Έτσι λοιπόν, το πρότυπο ISO 9001:2000 απαιτεί κατ' αρχήν να 

προσδιορίσουμε με ποιες φάσεις παραγωγής , διακίνησης και διάθεσης παράγουμε και 

πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους πελάτες. Αναλυτικότερα τέτοιες 

φάσεις είναι η παραγγελιοληψία, η προμήθεια, ο σχεδιασμός των προϊόντων, η 

παραγωγή, οι ποιοτικοί έλεγχοι, οι ρυθμίσεις των συσκευών κλπ. Παράλληλα βέβαια 

«τρέχουν» και άλλες φάσεις όπως αυτή της εκπαίδευσης του προσωπικού, η εύρεση 

και διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού κλπ. Όπως βέβαια και οι διορθωτικές 

ενέργειες που αποσκοπούν στην άρση των αιτιών δημιουργίας προβλημάτων 

ποιότητας και είναι μια βασική διεργασία για τη διαρκή βελτίωση που απαιτείται από 

το νέο ISO. Όλα αυτά είναι οι λεγάμενες «διεργασίες» από το ISO. Ποιο 

συγκεκριμένα διεργασίες είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων με τις οποίες 

μετασχηματίζονται τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα.
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Τα βασικά λοιπόν βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να 

εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις του προτύπου είναι τα παρακάτω.

Πρέπει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει είναι 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποχρεωτικές διατάξεις ή τα υπάρχοντα πρότυπα που 

τα αφορούν. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις (και τις παραγωγικές και 

τις εμπορικές). Πρέπει επίσης να προσδιορίσει τις επιμέρους διεργασίες για την 

παραγωγή, τη διακίνηση, το service των πελατών, την εκπαίδευση του προσωπικού 

κλπ. Μετά από αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί η σειρά των διεργασιών αυτών, 

δηλαδή ποια ακολουθεί την άλλη και ποια προηγείται αυτής. Βέβαια όλο αυτό θα 

πλαισιώνεται από τα κριτήρια για τον έλεγχο των διεργασιών αυτών και να υπάρχει η 

αναγκαία τεκμηρίωση. Η μεθοδολογία επίσης σε θέματα μέτρησης της ικανοποίησης 

των πελατών θα βοηθούσε πολύ.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω η επιχείρηση μπορεί να απευθυνθεί σε 

οργανισμό πιστοποίησης και να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι παρόμοια για τους περισσότερους από τους 

φορείς πιστοποίησης. Οι περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού, η συχνότητα των 

ελέγχων επιτήρησης, και άλλα θέματα των προγραμμάτων των φορέων πιστοποίησης 

μπορεί να ποικίλλουν. Πριν μια εταιρεία επιλέξει τον φορέα πιστοποίησης, πρέπει να 

επιβεβαιώσει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις υπηρεσίες που ο φορέας προτίθεται να 

τους παρέχει.

Η διαδικασία αξιολόγησης για πιστοποίηση αποτελείται από πέντε 

υποχρεωτικά στάδια, με τη δυνατότητα επιλογής μιας επιπρόσθετης δραστηριότητας. 

Το πρώτο βήμα είναι η σύμβαση ή η φάση της αίτησης. Η σύμβαση καθορίζει τα 

δικαιώματα, τα προνόμια και τις προσδοκίες μεταξύ του φορέα και του πελάτη. Η 

σύμβαση βοηθάει τον «πελάτη» στην κατανόηση όλων των οικονομικών του 

υποχρεώσεων. Οι «πελάτες» θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι σ' αυτή τη φάση 

είναι πελάτες. Εάν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που δεν αρέσουν στον πελάτη, 

αυτός θα πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει την αντίθεση του και να 

ζητήσει από τον φορέα την επανεξέταση ή/ και την αλλαγή αυτών των όρων και 

προϋποθέσεων [10].

Το επόμενο βήμα στην διαδικασία, είναι η ανασκόπηση του συστήματος 

ποιότητας της εταιρείας. Αυτό γίνεται με σύγκριση του εγχειριδίου ποιότητας της 

εταιρίας με το ανάλογο πρότυπο και αυτό συνήθως γίνεται εκτός εταιρείας με το
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ανάλογο πρότυπο και αυτό εκτός εταιρείας, συνήθως στα γραφεία του φορέα 

πιστοποίησης. Ορισμένοι φορείς το κάνουν αυτό επί τόπου, παρ' όλα αυτά, δεν είναι 

απαραίτητο. Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η ανασκόπηση του συστήματος σε 

σχέση με την πιστοποίηση για περιβαλλοντική διαχείριση κατά ISO 14001, που είναι 

πολύ πιο λεπτομερής και τυπικά διεξάγεται στους χώρους της εταιρείας, σε 

συσχετισμό με άλλες απαιτούμενες δραστηριότητες, όπως είναι η πρώτη (ΦΑΣΗ I ) 

από τις δύο φάσεις αξιολόγησης. Ο πελάτης θα λάβει μια γραπτή έκθεση αναφοράς 

της ανασκόπησης του συστήματος και όποιες ελλείψεις υπάρχουν στο βασικό 

εγχειρίδιο θα πρέπει να κλείνουν πριν από την αξιολόγηση (ΦΑΣΗ II).

Πολλές εταιρείες επωφελούνται από τις υπηρεσίες προαξιολόγησης που 

προσφέρονται από τον φορέα πιστοποίησης. Οι προαξιολόγησης αυτές είναι 

απολύτως προαιρετικές. Η δομή της προαξιολόγησης θα πρέπει να είναι ελαστική, 

καλύπτοντας επιλεγμένα στοιχεία του προτύπου που ο πελάτης επιθυμεί να έχουν 

ελεγχθεί πριν από την αξιολόγηση. Η προαξιολόγηση μπορεί να επεκταθεί και να 

καλύψει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Οι προαξιολογήσεις μπορεί ακόμα να 

βελτιώσουν τα ποσοστά επιτυχίας της πιστοποίησης καθ' όσο τα τεκμηριωμένα 

ευρήματα προσδιορίζουν ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος ποιότητας. Οι 

συνεντεύξεις και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που διεξάγονται, παρέχουν στην εταιρία 

μια ιδέα του πώς θα διεξαχθεί η αξιολόγηση πιστοποίησης. Επιπρόσθετες προσπάθειες 

γίνονται συχνά από την εταιρία για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και 

παρακολούθησης της επίδοσης του συστήματος. Επίσης βοηθούν τον φορέα 

πιστοποίησης στον προγραμματισμό της επιθεώρησης και του επιτρέπουν να 

αξιολογήσει τα χρονικά περιθώρια για την αξιολόγηση. Πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν 

ότι κατά την διάρκεια μιας σύντομης προαξιολόγησης πολύ λίγα αντικειμενικά 

στοιχεία ανασκοπούνται και η εφαρμογή αξιολογείται μέσω συνεντεύξεων με το 

διοικητικό προσωπικό.

Πριν την αξιολόγηση πιστοποίησης, οι ημερομηνίες επιθεώρησης θα πρέπει να 

έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης θα πρέπει να 

έχει συμφωνηθεί. Η εταιρία πρέπει να αισθάνεται ελεύθερη να κάνει ερωτήσεις στον 

φορέα πιστοποίησης σχετικά με την ικανότητα και το ιστορικό των επιθεωρητών που 

τους έχει ανατεθεί να κάνουν την αξιολόγηση. Οι εταιρείες επίσης πρέπει να 

αισθάνονται ελεύθερες, εφ' όσον υπάρχει αίτιο, να αντιτίθενται στην γνώμη των 

επιθεωρητών.
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Η αξιολόγηση αποτελείται από μια εναρκτήρια σύσκεψη, μια ανασκόπηση των 

διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας και από μια εις βάθος επιθεώρηση για να 

εξακριβωθεί η εφαρμογή των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας. Οι περισσότεροι 

φορείς πιστοποίησης τυπικά κάνουν μια καθημερινή ανασκόπηση με τον πελάτη, έτσι 

ώστε να τον κρατούν πλήρως ενημερωμένο για όλα τα θέματα που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο τέλος της αξιολόγησης γίνεται η 

σύσκεψη του κλεισίματος και γίνονται ορισμένες συστάσεις της ομάδας αξιολόγησης, 

για το αν ο πελάτης μπορεί να πιστοποιηθεί ή θα πρέπει να κρατηθεί «ανοιχτός» 

λόγω εκκρεμών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούν ολοκλήρωση/ κλείσιμο πριν 

από την πιστοποίηση. Οι φορείς πιστοποίησης είτε αφήνουν μια γραπτή έκθεση 

αναφοράς στην εταιρεία στο τέλος της αξιολόγησης ή εκδίδουν μια έκθεση 

αργότερα.

Οι μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία επιθεώρησης 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μια μικρή μη συμμόρφωση είναι ένα τυχαίο 

περιστατικό, ή περιστατικά, όπου υπάρχει μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ή μια 

ασυνέχεια μεταξύ των καθορισμένων ή των περιγραφομένων απαιτήσεων και των 

τεκμηριωμένων διαδικασιών. Μια σημαντική μη συμμόρφωση επέρχεται όταν 

υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις από απαίτηση του προτύπου ή της μη 

αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών και μπορεί να θεωρηθεί από την ομάδα 

επιθεώρησης ως συστηματική. Η πιστοποίηση συνήθως δίνεται με την απουσία από 

την έκθεση αναφοράς σημαντικών ή μικρών μη συμμορφώσεων. Μερικοί φορείς 

πιστοποίησης μπορεί να προτείνουν πιστοποίηση με την απουσία σημαντικών μη 

συμμορφώσεων ή συσσώρευση μικρών μη συμμορφώσεων. Στην περίπτωση της 

πιστοποίησης QS-9000, όλες οι μη συμμορφώσεις και οι σημαντικές και οι μικρές 

πρέπει να λύνονται πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η εταιρία απαιτείται να υποβάλλει πλάνο διορθωτικών ενεργειών και για τις 

σημαντικές αλλά και για τις μικρές μη συμμορφώσεις που θα ανασκοπηθούν από τον 

επικεφαλή επιθεωρητή, όπως και οποιαδήποτε υποβληθείσα αντικειμενική απόδειξη 

υλοποίησης. Ένας πιστοποιημένος επιθεωρητής του φορέα, αρμόδιος για την 

απόφαση πιστοποίησης ή επιτροπή, θα μελετήσει την έκθεση επιθεώρησης και τις 

διορθωτικές ενέργειες σαν μια ανεξάρτητη δραστηριότητα. Αυτό είναι μια απαίτηση 

της διαπίστευσης για να επιβεβαιώνεται ότι οι επιθεωρητές παραμένουν αντικειμενικοί 

και συνεπείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης. Εάν οι ελλείψεις είναι 

σοβαρής μορφής, μπορεί να απαιτηθεί μια επιπλέον επίσκεψη από τον φορέα
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πιστοποίησης για να επιβεβαιωθεί η εφαρμογή και το κλείσιμο των διορθωτικών 

ενεργειών, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού[5].

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης έχουν συνήθως ισχύ τριών ετών παρ' όλο 

που εφαρμόζονται διαφορετικά χρονικά πλαίσια από διαφορετικούς φορείς 

πιστοποίησης. Οι φορείς πιστοποίησης τυπικά διεξάγουν πέντε με έξι ελέγχους 

επιτήρησης σε εξαμηνιαία βάση κατά την διάρκεια των τριών χρόνων ισχύος του 

πιστοποιητικού. Κατά την διάρκεια των ελέγχων επιτήρησης αρκετές απαιτήσεις του 

προτύπου επιλέγονται ώστε να επιτραπεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος όλων των 

απαιτήσεων μέχρι το τέλος των τριών χρόνων.

Μερικοί φορείς πιστοποίησης παρέχουν την επιλογή ετήσιας επιτήρησης. Οι 

ετήσιες αξιολογήσεις είναι ελκυστικές στις μικρές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις με 

δυνατό εσωτερικό μηχανισμό που παρακολουθούν την απόδοση του συστήματος 

διαχείρισης σε διαρκή βάση και σε μερικές περιπτώσεις είναι ευκαιρία για μείωση του 

κόστους μετακίνησης. Σ' αυτήν την περίπτωση με βάση την πολιτική των φορέων 

διαπίστευσης, μπορεί να απαιτηθεί να γίνει μια ολοκληρωμένη επαναξιολόγηση στο 

τέλος της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η σχέση μεταξύ εταιρίας και φορέα πιστοποίησης πολλές φορές κατανοείται 

ως εχθρική. Οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο ρόλος του φορέα πιστοποίησης είναι να 

εντοπίζει μη συμμορφώσεις και ο ρόλος της εταιρίας είναι μα μην αφήνει την ομάδα 

επιθεώρησης να προσεγγίσει επαρκώς τις διεργασίες της εταιρίας το προσωπικό, ή τα 

έγγραφα ώστε να διεξάγει την αξιολόγηση που είχε συμφωνηθεί και απαιτείται για 

την πιστοποίηση. Αυτό είναι απολύτως εσφαλμένο και δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο 

τρόπος με τον οποίο δημιουργείται αυτή η σχέση. Η επιλογή ενός φορέα 

πιστοποίησης είναι πολύ σημαντική απόφαση. Είναι μια σχέση, ή καλύτερα μια 

συνεργασία με μακρύ ορίζοντα. Αυτή η συνεργασία περιορίζεται αποκλειστικά και 

μόνο από τις απαιτήσεις του φορέα διαπίστευσης που ελέγχουν τον φορέα 

πιστοποίησης και αφορούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την καθοδήγηση για την 

εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης.

Έτσι, είναι επιβεβλημένο να είναι κάποιος άνετος και να μπορεί να επικοινωνεί 

ελεύθερα με τον φορέα πιστοποίησης.
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Η φιλοσοφία και πολιτική της συνεργασίας είναι αυτά τα στοιχεία που 

καθοδηγούν την διαδικασία της αξιολόγησης. Η σχέση πρέπει να αντανακλά το 

γεγονός ότι υπάρχει η πελατειακή σχέση. Παρόλα αυτά η διαδικασία πρέπει να 

διεξάγεται με απόλυτα αντικειμενικό τρόπο, συνεπή προς τις απαιτήσεις των φορέων 

διαπίστευσης. Τα κριτήρια για την επιλογή φορέα πιστοποίησης περιλαμβάνουν:

1. διαπιστεύσεις από τους φορείς διαπίστευσης

2. προσόντα του επιθεωρητή και εμπειρία

3. διαθεσιμότητα της ανάλογης βιομηχανικής εμπειρίας άμεσης και έμμεσης

4. προθυμία να διευθετηθεί το πλάνο αξιολόγησης πιστοποίησης και επιτήρησης 

της εταιρίας σας

5. ανταπόκριση των επιθεωρητών και των υπευθύνων του γραφείου του

6. πρακτικές του φορέα πιστοποίησης για επεξεργασία των αιτημάτων του 

πελάτη

Είναι επίσης προφανές ότι μια σύγκριση του συνολικού κόστους και για τα 

τρία χρόνια είναι σημαντική. Προσοχή πρέπει να δοθεί στους φορείς πιστοποίησης 

που έχουν εξαιρετικά χαμηλά κόστη αρχικής αξιολόγησης καθώς τα κόστη ελέγχων 

επιτήρησης τους και οι χρεώσεις μετακίνησης μπορεί να μεγαλώσουν τη διαφορά. Ο 

αρμόδιος διευθυντής ή η επιτροπή έρευνας της εταιρίας θα πρέπει να παίρνει 

συνέντευξη από τους φορείς πιστοποίησης ώστε να διασφαλίσει ότι έχουν τον έλεγχο 

ενιαίας εφαρμογής και ερμηνείας του προτύπου. Θα πρέπει να ερευνηθεί εάν 

αντιμετωπίζουν την σχέση σαν εχθρική ή σαν σχέση συνεργασίας και να εξακριβωθεί 

η ειλικρινής φιλοσοφία και προθέσεις του φορέα πιστοποίησης προς την εταιρία που 

ενδιαφέρεται.

Σημαντικό ρόλο για την διαδικασία επιλογής παίζει η σχέση με τον φορέα 

πιστοποίησης. Όσο ο φορέας πιστοποίησης είναι διαπιστευμένος στον τομέα της 

βιομηχανίας ή στον τομέα των υπηρεσιών και είναι ικανός η σχέση αυτή είναι πολύ 

σημαντική και θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες συνεργασίας. Όταν επιλέγεται 

ένας φορέας πιστοποίησης ή ένας σύμβουλος για να βοηθήσει την εταιρία σας στην 

υλοποίηση ή την πιστοποίηση, είναι καλό να ελεγχθούν οι συστάσεις 

συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του φορέα πιστοποίησης ή άλλης εξωτερικής 

υποστήριξης.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει την βελτίωση της 

ποιότητας και την αποτελεσματικότητα μιας εταιρίας στο χρόνο. Έχει επίσης 

αποδειχτεί, ότι προάγει την επικοινωνιακή κουλτούρα της εταιρίας δημιουργώντας
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πνεύμα συνεργασίας, βελτιώνοντας την ενδοεταιρική επικοινωνία και καθορίζοντας 

μια επίσημη εσωτερική δομή όπου αυτή πριν δεν υπήρχε.

Η εφαρμογή του QS 9000 (και των Τεχνικών Προδιαγραφών του International 

Automotive Task Forces ISO/TS 16949:1999,των Συστημάτων Ποιότητας των 

Ειδικών Απαιτήσεων των εταιριών Αυτοκινητοβιομηχανίας για την εφαρμογή του ISO 

9001:1994) στην αυτοκινητοβιομηχανία και οι σειρές AS 9000/9100 και TL 9000 (που 

καθιερώθηκαν για να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας του ISO 9000 στη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών), φανερώνουν μια τάση να 

συμπληρωθούν οι βασικές απαιτήσεις του ISO 9000 με συγκεκριμένες απαιτήσεις του 

αντίστοιχου τομέα της βιομηχανίας. Η εισαγωγή της σειράς ISO 14000 για 

περιβαλλοντική διαχείριση θα πρέπει να ενθαρρύνει τις εταιρίες να έχουν μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς σύστημα διαχείρισης τους και να δουν πέρα από 

την ποιότητα, εναρμονίζοντας στο σύστημα τους και θέματα ασφαλείας και 

περιβάλλοντος.

Η απόφαση για να προχωρήσει μια επιχείρηση σε πιστοποίηση σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ISO 9001 ή άλλων συστημάτων διαχείρισης μπορεί να ληφθεί μόνο 

από την ίδια. Όταν ληφθεί η απόφαση για πιστοποίηση, η επιλογή του φορέα 

πιστοποίησης είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία και ευκολία ολόκληρου του 

σχεδιασμού και της διαδικασίας υλοποίησης. Οι εταιρίες θα πρέπει να θυμούνται ότι 

πρώτον και κυριότερων είναι οι πελάτες σ' αυτήν την σχέση συνεργασίας με τον 

φορέα πιστοποίησης. Η επιλογή του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης, η συνεπής 

υλοποίηση, εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος διαχείρισης και η καλή σχέση 

συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρία και τον φορέα πιστοποίησης, μπορούν να 

καταλήξουν σε «προστιθέμενη αξία», βελτίωση της ποιότητας και

αποτελεσματικότητας της εταιρίας.

Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, η συμμετοχή της διοίκησης της επιχείρησης 

είναι ουσιώδης, πολύτιμη και απαραίτητη.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ TOY ISO ΕΩΣ ΤΟ 2010

Το δίκτυο των Εθνικών Ινστιτούτων που συγκροτούν τον Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης (ISO), συμφώνησε στη στρατηγική του Οργανισμού για την επόμενη 

Πενταετία. Πιο συγκεκριμένα, η 27η Γενική Συνέλευση του ISO που 

πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία ενέκρινε το Στρατηγικό 

Σχεδίασμά του Οργανισμού για τη χρονική περίοδο 2005-2010, σύμφωνα με την 

οποία τίθενται οι εξής επτά βασικοί στόχοι[23]:

1. Ανάπτυξη μιας πολυκλαδικής συλλογής διεθνών προτύπων.

2. Διασφάλιση της συμμετοχής των stakeholders.

3. Ενίσχυση της πληροφόρησης και των αποδόσεων των 

αναπτυσσόμενων κρατών .

4. Δημιουργία συνεργασιών για τη αποτελεσματική ανάπτυξη διεθνών 

προτύπων.

5. Προώθηση της χρήσης των εθελοντικών προτύπων ως εναλλακτική 

λύση ή ως υποστήριξη στους τεχνικούς κανονισμούς.

6. Έκδοση Διεθνών Προτύπων και οδηγιών σχετικά με τη συμμόρφωση 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

7. Παροχή αποτελεσματικών διαδικασιών και εργαλείων για την ανάπτυξη 

μιας πλήρους γκάμας παροχών.

Παράλληλα υιοθετήθηκε ο στόχος που προβλέπει αύξηση της συμμετοχής των 

μελών του ISO από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ανέρχονται στις 110 από το 

σύνολο των 146 κρατών μελών που αριθμεί ο Οργανισμός, αλλά και η ενδυνάμωση 

των σχετικών δομών που διαθέτουν οι χώρες αυτές.

Μεταξύ των μέτρων που θα εφαρμοστούν αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία διπλής 

γραμματείας στις Τεχνικές Επιτροπές που αναπτύσσουν τα πρότυπα. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για συνεργασία δύο μελών του Οργανισμού όπου το ένα θα 

προέρχεται από ανεπτυγμένη και το άλλο από αναπτυσσόμενη χώρα αντίστοιχα. Η 

απόφαση αυτή, θα εφαρμοστεί άμεσα με τη δημιουργία διπλής γραμματείας στην 

ομάδα εργασίας που θα συσταθεί για να αναπτύξει πρότυπο για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη.

Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη που προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση ήταν η 

απόφαση της προώθησης του πρόσφατα υιοθετημένου Κώδικα Ηθικής του
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Οργανισμού, ο οποίος καθορίζει σαφώς τη συμπεριφορά των μελών, του προσωπικού 

και της διακυβέρνησης του ISO αλλά και τις ευθύνες τους σχετικά με την ανάπτυξη 

και προώθηση διεθνών προτύπων. Επίσης συζητήθηκε η παρούσα αλλά και η 

μελλοντική ανάμειξη του ISO στην ανάπτυξη προτύπων για την παγκόσμια ασφάλεια 

για την καταπολέμηση απειλών, όπως η τρομοκρατία, οι φυσικές καταστροφές κλπ. 

Τέλος, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών μετέφερε μήνυμα του Γενικού Γραμματέα 

του Οργανισμού, κου Kofi Annan, σύμφωνα με το οποίο : «Ο ISO έχει μια μοναδική 

συνεισφορά σε μια σειρά περιοχών ζωτικής σημασίας όπως η υγεία, η ασφάλεια, το 

περιβάλλον, οι μεταφορές και η τεχνολογία. Τα πρότυπα του ISO συμβάλουν στην 

αειφόρο ανάπτυξη καθώς αποτελούν βασική πηγή της τεχνολογικής τεχνογνωσίας, 

ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις μεταβατικές οικονομίες. Η οικογένεια 

των Ηνωμένων Εθνών προσβλέπει στην ακόμα πιο στενή συνεργασία με τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης τα επόμενα χρόνια».
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθόλου Πολύ λίγο Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Καθόλου Πολύ λίγο | Λίγο Αρκαα Πολύ Πάρα πολύ
1 18,18% 27.27% 22,72% 22,72% 0,00% 9,09% 0,00% 4,54% 13,63% 2727% 45.45% 9,09%
2 13,63% 27.27% 18,18% 27.27% 4,54% 9,09% 0,00% 9,09% 13,63% 40,90% 27,27% 22,72%
3 13,63% 22.72% 22.727. 22.72% 13,63% 4,54% 0,00% 13,63% 9,09% 45.45% 22,72% 9.09%
4 22,72% 31.81% 9,09% 22,72% 9,09% 4,54% 0,00% 0,00% 9,09% 45.45% 31,81% 13,63%
5 13,63% 36.36% 13,63% 13.63% 18,18% 4,54% 0,00% 9,09% 9,09% 31,81% 36.36% 13,63%
6 27.27% 22,72% 9,09% 22,72% 9,09% 9,09% 4,54% 9,09% 13,63% 31,81% 22,72% 18,18%
7 22,72% 27.27% 18,18% 13,63% 13,63% 4,54% 4,54% 4,54% 13,63% 27 27% 31.81% 18,18%
3 22,72% 18,18% 9,09% 27.27% 9,09% 13,63% 0,00% 4,54% 13,63% 36.36% 27,27% 22,72%
9 22,72% 31.81% 13,63% 18,18% 13,63% 0,00% 0,00% 0,00% 4,54% 18,18% 50.00% 27,27%
10 13,63% 22,72% 27 27% 31.81% 0,00% 4,54% 0,00% 0,00% 4,54% 2727% 50.00% 18,18%
11 13,63% 13,63% 31.31% 22,72% 18,18% 0,00% 0,00% 4,54% 13,63% 40.90% 31,81% 9,09%
12 18,18% 18,18% 36.36% 4,54% 18,18% 4,54% 0,00% 0,00% 4,54% 31,81 % 54.54% 9,09%
13 18,18% 2727% 31.81% 9,09% 9,09% 4,54% 0,00% 0,00% 0,00% 22,72% 50.00% 27,27%
14 22,72% 27.27% 22,72% 18,18% 9.09% 0,00% 0,00% 0,00% 4,54% 18,18% 45.45% 31,81%
15 4,54% 31.81% 18,18% 31.81% 13,63% 0,00% 4,54% 4,54% 18,18% 18,18% 40.90% 13,63%
16 0,00% 36.36% 18,18% 31,81% 9,09% 4,54% 4,54% 4,54% 13,63% 31,81% 27,27% 18,18%
17 4,54% 40.90% 22,72% 31,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,63% 31,81% 40.90% 13,63%
18 27.27% 27.27% 9,09% 4,54% 0,00% 0,00% 9,09% 18,18% 54.547.
19 9,09% 22,72% 36.367. 13,63% 9,09% 9,09% 0,00% 13,63% 9,09% 31.31% 22,72%
20 13,63% 27.27% 18,18% 27.27% 9,09% 4,54% 0.00% 4,54% 4,54% 36.36% 31,31% 22 72%
21 9,09% 22,72% 22,72% 31.31% 9,09% 4,54% 0,00% 4,54% 18,18% 18,18% 40.907. 18,18%
22 9,09% 27.277. 27.27% 18,18% ^8,18% 0,00% 0,00% 9,09% 122,72% 22,72% 27.27% 18,18%
23 13,63% 31.31% 27,27% 9,09% 13,63% 4,54% 0,00% 4,54% 127,27% 9,09% 40.90% 18,18%
24 31.317. 27,27% 4,54 3,00% 0,00% 31.31 % 45.457.
25 31.81% 22,72% 18,18% 22,72% 0,00% 4,54% 0,00% 4,54% 4,54% 22,72% 40.90% 27,27%
26 22.72% 22.72% 22.72% 13,63% 13,63% 4,54% 0,00% 0,00% 27,27% 22,72% 36.36% 13,63%
27 13,63% 40.90% 22,72% 18,18% 0,00% 4,54% 0,00% 4,54% 9,09% 31.81% 31,817. 22,72%
28 18,18% 2727% 22,72% 18,18% 9.09% 4,54% 0,00% 4,54% 4,54% 31.81 % 36.36% 22,72%
29 27.27% 18,18% 27.27% 22,72% 0,00% 4,54% 0,00% 0,00% 22,72% 27 27% 31.81% 18,18%
30 18,18% 22,72% 27.27% 22,72% 4,54% 4,54% 0,00% 0,00% 18,18% 36.36% 27,27% 18,18%
31 13,63% 22,72% 36.36% 22,72% 0,00% 4,54% 0,00% 9,09% 9,09% 2727% 45.45% 9,09%
32 27.27% 27.277. 18,18% 13,63% 4,54% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 40.90% 13,63%
33 22,72% 27.27% 18,18% 27.27% 0,00% 4,54% 0,00% 0,00% ! 18,18% 36.36% 27,27% 18,18%

Μεθοδολογία έοευνας

Στο παραπάνω σχήμα μπορεί κανείς να δει με μια πρώτη ματιά τα 
αποτελέσματα της έρευνας και να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με 
τις απαντήσεις που δόθηκαν. Με χρώμα διαφορετικό φαίνονται οι διαφορετικοί τομείς 
του ερωτηματολογίου και με λίγο πιο έντονους χαρακτήρες διακρίνει κανείς τα 
μεγαλύτερα ποσοστά που προέκυψαν.

Θα πρέπει όμως πριν επιχειρήσουμε οποιαδήποτε ανάλυση να δώσουμε μια 
σύντομη περιγραφή του δείγματος που εξετάσθηκε. Στάλθηκαν περίπου πενήντα 
ερωτηματολόγια εκ των οποίων απαντήθηκαν και επιστράφηκαν είκοσι δύο. Οι 
εταιρίες που απάντησαν ήταν σχεδόν στην πλειοψηφία τους εντός του νομού 
Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες από αυτές ασχολούνται και με την τοπική αγορά και 
με την αγορά της ευρύτερης χώρας αλλά και με εξαγωγές. Οι εταιρίες που δέχτηκαν 
να απαντήσουν και να συμμετέχουν στην έρευνα μας είχαν σαν μέσο χρόνο 
ανταπόκρισης δύο ημέρες. Οι εργαζόμενοι που απάντησαν περίπου στο 50% ήταν οι 
υπεύθυνοι του ISO στην επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει πως υπήρχε ξέχωρο τμήμα 
διαχείρισης ποιότητας. Το υπόλοιπο 50% μοιράσθηκε σε θέσεις όπως προϊστάμενος 
κάποιου τμήματος ή ακόμα και διευθυντής τμήματος.
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Τα αντικείμενα αυτών των επιχειρήσεων αφορούν το 26% τρόφιμα, 18% 
πληροφορική, 14% ηλεκτρικά συστήματα, από 7% τηλεφωνία & ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και το 29% εταιρίες εκδόσεων, μαρμάρων, ιατρικών μηχανημάτων, 
μετάλλων και ειδών υγιεινής.

Επίσης, οι απαντήσεις σε όλο το ερωτηματολόγιο έχουν δύο σκέλη που ενώ 
δεν αφορούν καθόλου το ένα το άλλο, λειτουργούν συμπληρωματικά. Το πρώτο 
σκέλος της απάντησης αφορά στο βαθμό «δυσκολίας προσαρμογής» της επιχείρησης 
στο συγκεκριμένο θέμα του περιγράφει η ερώτηση. Σε αυτό το σημείο καλείται ο 
ερωτούμενος να απαντήσει (με βαθμό από 0 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ) το πόσο 
δύσκολο ήταν να προσαρμοστεί η επιχείρηση του σε αυτό που περιγράφεται στο 
ερώτημα. Το δεύτερο σκέλος αφορά στο «βαθμό εφαρμογής» της επιχείρησης (πάλι 
με βαθμό από 0 = καθόλου έως 5 = πάρα πολύ) στο θέμα της ερώτησης. Ο βαθμός 
αυτός αντιπροσωπεύει το πόσο τελικά μπόρεσε η επιχείρηση να πετύχει το στόχο 
της. Θέλουμε να δούμε λοιπόν σε σύγκριση για την κάθε ερώτηση από την μία πόσο 
δύσκολο ήταν για την επιχείρηση και από την άλλη πόσο το πέτυχε αυτό που 
ζητούσε.

Τα γενικότερα σχόλια που θα μπορούσαν εδώ να γίνουν αφορούν στην 
ευκολία που παρουσιάζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις στο να απαντούν 
ερωτηματολόγια με τρόπο τέτοιο που ή να ωραιοποιεί τα πράγματα ή σα να 
απαντούν για κάτι που τελικά δεν γνωρίζουν τόσο καλά. Η ίδια μου ούσα εργαζόμενη 
σε μια εταιρία που είναι στο τομέα της ενεργή και πρωτοπόρα για πολλά χρόνια και η 
οποία εφαρμόζει τις αρχές του ISO εδώ και πολύ καιρό, μπορώ να έχω μια ιδία άποψη 
για μερικά θέματα που αφορούν την Διαχείριση Ποιότητας. Η δίκιά μου γνώμη είναι 
πως αυτού του είδους η διαχείριση απαιτεί εξειδίκευση και μεγάλες προσπάθειες και 
από πλευράς εργαζομένων και από πλευράς διοίκησης για να μπορεί η επιχείρηση να 
καυχάται πως έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο Διαχείρισης Ποιότητας. 
Κοιτάζοντας με κριτική ματιά ένα ένα τα ερωτηματολόγια μπορώ να καταθέσω τις 
ενστάσεις μου σε σχέση με την εικόνα των αποτελεσμάτων που έχουμε στα χέρια 
μας μετά την έρευνα.
• Οι απαντήσεις που δίνονταν πολλές φορές ήταν βιαστικές και αυτό φαινόταν από 

το χρόνο ανταπόκρισης.
• Σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι μου ερχόμασταν σε επαφή μαζί τους για να 

ζητήσουμε τον υπεύθυνο ISO (ποιότητας) της επιχείρησης τους δεν τον 
γνώριζαν.

• Ο κοινός νους πολλές φορές μπορεί να συνδυάσει και να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι όταν τα ερωτηματολόγια απαντώνται από άτομα που έχουν 
προσωπική σχέση με τη διοίκηση, τότε οι απαντήσεις είναι τουλάχιστον 
ωραιοποιημένες.

• Οι υπεύθυνοι του τμήματος Ποιότητας στις περισσότερες επιχειρήσεις είχαν και 
άλλες ασχολίες μέσα στις επιχείρηση που πολλές φορές επίσκιαζαν ή επιβράδυναν 
το έργο του στον τομέα της Ποιότητας

• Ίσως τελικά για να γίνουν πιο αντικειμενικά τα αποτελέσματα να μην έπρεπε να 
δοθεί η ελευθερία στον ερωτηθέντα να απαντήσει μόνος του. Το καλύτερο θα 
ήταν οι απαντήσεις να δύνονται μετά από συζήτηση με μορφή interview που θα 
είχαμε έτσι την δυνατότητα να καταλάβουμε με ποιο σκεπτικό απαντώνται οι 
ερωτήσεις.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε 
πως οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν είναι απόλυτα εντός της αληθινής κατάστασης 
που ζουν και υπάρχουν οι επιχειρήσεις της έρευνας. Από την άλλη πλευρά αυτό από 
μόνο του οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Ίσως πράγματι οι απαιτήσεις του

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
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προτύπου να φαίνονται εύκολες και τελικά η αγορά να είναι τόσο ώριμη για να δεχτεί 
αυτού του είδους τις αλλαγές. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να μην μπορούν ή να μην 
θέλουν οι εμπλεκόμενοι με το ερωτηματολόγιο να δώσουν τις «πραγματικές» 
απαντήσεις, ενώ τις γνωρίζουν (και αυτό από μία άποψη τους συμφέρει. Οι λόγοι για 
να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ και αυτονόητοι). Τέλος ίσως οι υπεύθυνοι των 
θέσεων Ποιότητας να μην έχουν καταλάβει ακριβώς το ρόλο τους και τελικά να μην 
έχουν καταλάβει επακριβώς και το ρόλο του ISO για την επιχείρηση τους.

Αυτό που επιχειρείται παρακάτω είναι μια περαιτέρω ανάλυση του 
ερωτηματολογίου σε επίπεδο γενικών κατηγοριών αλλά και ερώτησης. Ίσως με αυτόν 
τον τρόπο καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πιο συγκεκριμένα και 
πιο «αληθινά». Θα γίνει προσπάθεια να σταθούμε στα πιο σημαντικά σημεία και να 
φέρουμε σε αντιπαράθεση «αντίθετες» ερωτήσεις.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ειδικά

Στα γενικότερα σχόλια που θα μπορούσαν να γίνουν στα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου, εντάσσονται αυτά που αφορούν τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 
που υπάρχουν σε αυτό (Ευθύνη ανώτατης διοίκησης, Διαχείριση με βάση τις 
διεργασίες της επιχείρησης, Ικανοποίηση των πελατών και τέλος Συνεχής βελτίωση).

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δυσκολία Προσαρμογής (Σχήμα 1) Βαθμός Εφαρμογής

Όσον αφορά το πρώτο μέρος (Σχήμα 1), την ευθύνη της ανώτατης διοίκησης, 
ρίχνοντας κάποιος μια γρήγορη ματιά θα παρατηρούσε πως οι περισσότερες 
επιχειρήσεις δεν δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν (27% πολύ λίγο, 19% καθόλου 
και 15% λίγο). Μόνο ένα 22% απάντησε πως ίσως η προσαρμογή της ανώτατης 
διοίκησης στο νέο ISO να ήταν αρκετά δύσκολη. Από την άλλη μεριά οι ίδιες 
επιχειρήσεις πιστεύουν πως οι ανώτατη διοίκηση τους πέτυχε να αναλάβει αυτή την
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ευθύνη σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό (36% αρκετά και 31% πολύ), ενώ μόλις τι 1% 
απάντησε καθόλου στον βαθμό δυσκολίας της ευθύνης της ανώτατης διοίκησης.

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (PROCESSES)

Δυσκολία Προσαρμογής (Σχήμα 2) Βαθμός Εφαρμογής

Στο δεύτερο μέρος ερευνάται η διαχείριση με βάσει τις διεργασίες της 
επιχείρησης (processes) (Σχήμα 2). Τα μεγάλα ποσοστά των απαντήσεων στο σκέλος 
της δυσκολίας προσαρμογής κυμάνθηκαν ανάμεσα σε απαντήσεις όπως: πολύ λίγο 
(28%), λίγο(25%) και αρκετά (22%). Το 2% παραδέχτηκε πως σε αυτό το σκέλος 
των απαιτήσεων του ISO, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ενώ τελικά ο βαθμός που 
εφαρμόστηκε αυτού του είδους η διαχείριση δέχτηκε απαντήσεις από καθόλου (μόλις 
1%) έως πολύ και πάρα πολύ (42% και 19% αντίστοιχα).
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δυσκολία Προσαρμογής (Σχήμα 3) Βαθμός Εφαρμογής

Η ικανοποίηση των πελατών που αφορά τα ερωτήματα του τρίτου μέρους δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τα άλλα δύο ως προς τα ποσοστά των 
απαντήσεων (Σχήμα 3). Εδώ επίσης παρατηρείται το φαινόμενο της μικρής δυσκολίας 
προσαρμογής και του μεγάλου βαθμού εφαρμογής των επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Δυσκολία Προσαρμογής (Σχήμα 4) Βαθμός Εφαρμογής

□ 24%

□ ΚΑΘΟΛΟΥ 

H ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ 

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

□ 18% ama% Di4% □ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι απαντήσεις του τέταρτου και τελευταίου 
μέρους του ερωτηματολογίου που αφορούν τη συνεχή βελτίωση που δεσμεύονται να 
έχουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του νέου ISO (Σχήμα 4). Η δυσκολία προσαρμογής 
έχει λάβει ποσοστά που δηλώνουν πως οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις δεν 
αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Ο βαθμός εφαρμογής 
παρουσιάζει σχεδόν την ίδια εικόνα.

Ειδικότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΩΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι περισσότερες επιχειρήσεις υποστηρίζουν πως έχουν μια σαφή πολιτική 

διοίκησης και πως οι στόχοι ποιότητας τους σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται αν και 
περίπου σε ποσοστό 33% παρουσιάστηκε δυσκολία κατά την προσαρμογή. Η τάση 
επίσης της εποχής υπαγορεύει πως η εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους ακόμα και σε 
θέματα ποιότητας, από πλευράς διοίκησης είναι πλέον κάτι το επιτακτικό και κάτι που 
επιτυνχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Έτσι οι εργαζόμενοι έχουν σε ικανοποιητικό βαθμό 
μια σοβαρή σε ποσότητα και ποιότητα πληροφόρηση που διαπερνά και διαχέεται σε 
όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Από την άλλη πλευρά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
νιώθουν και αυτοί πια την ευθύνη και έχουν την διάθεση να «μοιραστούν» με τα 
ανώτερα και ανώτατα στρώματα την επιχείρησης τα προβλήματα, τις πληροφορίες 
και τις εύθηνες της ποιότητας. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε όμως και το εξής, στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις, τέτοιου μεγέθους (όπως αυτού των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην έρευνα) η δυσκολία επαφής με τους εργαζόμενους είναι μικρότερη 
λόγω μεγέθους και σύστασης τους. Το μικρό μέγεθος καθώς και η φιλική διάθεση 
βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε ότι 
λειτουργεί άψογα το σύστημα επιθεώρησης της διαχείρισης ποιότητας το οποίο 
αντιμετωπίζει μια σχετική δυσκολία κατά την εφαρμογή του. Ενώ αντίθετα δηλώνεται 
ότι η επιθεώρηση της πολιτικής ποιότητας και των στόχων ποιότητας είναι σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό από μόνο του σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θα 
προσπαθήσουν και προσπαθούν πάρα πολύ στο να διασφαλιστούν οι διαθέσιμοι και 
επαρκείς πόροι για τα παραπάνω, αν και ένα 14% απαντά πως αυτό είναι πολύ 
δύσκολο όχι τόσο κατά την εφαρμογή τους αλλά μάλλον κατά την προσαρμογή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (PROCESSES)
Κατά τον καθορισμό και την ανάπτυξη των βασικών διεργασιών των 

επιχειρήσεων πάνω από το 25% δηλώνει πως η δυσκολία προσαρμογής είναι μεγάλη 
αλλά τελικά ο βαθμός επίτευξης ικανοποιητικός. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην 
αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό του οργανισμού των διεργασιών. Ενώ 
αυτού του είδους η επικοινωνία όταν εμπλέκονται οι πελάτες (εξωγενείς παράγοντες) 
τότε η δυσκολία προσαρμογής ανέρχεται στο 28% και ο βαθμός εφαρμογής πέφτει 
στο πού λίγο σε ποσοστό 20%. Οι εισροές και οι πόροι διασφαλίζονται για την 
υποστήριξη των διεργασιών, καθώς και τα κριτήρια, οι μέθοδοι και τα τεκμήρια για 
τον έλεγχο των διεργασιών αν και στο τελευταίο αυξάνει σημαντικά ο βαθμός 
δυσκολίας προσαρμογής σε αυτά τα δεδομένα (30%). Στην πρόβλεψη των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων απόδοσης διεργασιών, καθώς και στην συνεχή 
παρακολούθηση και ανάλυση αυτών των αποδόσεων σχεδόν το 30% (!) δεν 
καταφέρνει να το κάνει με επιτυχία αν και μόνο το 45% δηλώνει πως δυσκολεύτηκε 
κατά την προσαρμογή. Ίσως εδώ θα πρέπει να βγει ένα γενικότερο συμπέρασμα σε 
θέματα προβλέψεων και ελέγχου γενικότερα. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν
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ακόμα συνειδητά καταλάβει τον ρόλο αυτών των εργασιών. Δεν έχουν καταλάβει 
επίσης το μέγεθος της χρησιμότητας τους και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούν αυτό 
το εργαλείο με την δέουσα ευθύνη και σοβαρότητα. Παρόλα αυτά νιώθουν την 
ευθύνη να τηρούν σχετικά αρχεία.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑ ΤΩΝ
Όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι στο κλίμα της εποχής εντοπίζοντας 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους και μετατρέποντας αυτές τις ανάγκες 
σε προδιαγραφές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Οι απαντήσεις σε αυτή την 
ερώτηση έχουν μια κανονική διασπορά σε όλα τα επίπεδα των απαντήσεων. Η 
ικανοποίηση των πελατών επιτυνχάνεται μέσο επικοινωνίας κατ' αρχάς με όλους 
τους πελάτες και έπειτα μέσο γνωστοποίησης του προβλήματος σε όλους τους 
εργαζόμενους που αφορά το πρόβλημα. Γίνονται δε, σοβαρές προσπάθειες 
καταγραφής της ικανοποίησης των πελατών. Ωστόσο αυτές οι μετρήσεις δεν 
χρησιμοποιούνται ακόμα κατάλληλα, αφού στην ερώτηση αν αυτές οι μετρήσεις είναι 
μέσο μέτρησης και της συνολικής αποτελεσματικότητας της ποιότητας, το 40% είχε 
πρόβλημα κατά την προσαρμογή σε κάτι τέτοιο και περίπου το 1/3 παραδέχεται ότι ο 
βαθμός εφαρμογής δεν ήταν ικανοποιητικός. Όταν αυτές οι μετρήσεις γίνονται τότε 
το 50% (!) δηλώνει πως χρησιμοποιούνται σαν ευκαιρίες βελτίωσης. Επίσης σοβαρή 
προσπάθεια από μέρους των επιχειρήσεων γίνεται για να διασφαλιστούν πόροι για 
την ικανοποίηση των πελατών τους.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛ ΤΊΩΣΗ
Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση είναι ένα θέμα που έχει μπει στη συνείδηση 

των περισσοτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι στη 
διαχείριση ποιότητας. Οι αντικειμενικοί στόχοι της ποιότητας είναι μετρήσιμοι και 
συνεπείς με την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης. Ο εντοπισμός των ευκαιριών 
βελτίωσης είχε δυσκολία πιο πολύ στην προσαρμογή (20%) , παρά στο βαθμό 
εφαρμογής. Στις κατάλληλες ενέργειες για βελτίωση το 10% παραδέχεται δεν 
γίνονται με τον τρόπο που πρέπει και το 35% πως αυτό ήταν δύσκολο κατά την 
εφαρμογή του. Στην ερώτηση που αφορά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις που βοηθούν 
στον εντοπισμό των ευκαιριών και των περιοχών βελτίωσης περίπου το 1/4 δεν τις 
εφαρμόζει ενώ το 45% δηλώνει πως δεν δυσκολεύτηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Η 
καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών όπως είπαμε και πιο πάνω είναι σε στάδιο 
προσαρμογής και προσπάθειας από πλευράς των επιχειρήσεων, στην ερώτηση όμως 
αν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για περαιτέρω ανάλυση απαντάει μόνο το 
20% πως ο βαθμός εφαρμογής είναι μικρός και το 33% πως δυσκολεύτηκε κατά την 
προσαρμογή!. Μια μικρή αντίθεση παρατηρείται και στην επόμενη ερώτηση που 
αφορά την ανάλυση δεδομένων για την συμμόρφωση και απόδοση των διαδικασιών 
μέσα από τις οποίες εντοπίζονται ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης. Το 20% δεν 
εφαρμόζει κάτι τέτοιο όμως στην ερώτηση No 17 δεν παρουσιάστηκαν ακραίες τιμές 
και δεν υποδηλώθηκε πρόβλημα κατά την τήρηση αρχείων απόδοσης διεργασιών. 
Τέλος οι περισσότερες επιχειρήσεις απαντούν θετικά και στην προσαρμογή αλλά και 
στην εφαρμογή των ενεργειών διόρθωσης και πρόληψης σφαλμάτων που βοηθούν 
στον εντοπισμό ευκαιριών και περιοχών βελτίωσης καθώς και στο σχεδίασμά 
απαραίτητων ενεργειών για την συνεχή τους βελτίωση.

Υποσημείωση: Στο παράρτημα αυτού του βιβλίου μπορεί κάποιος να δει αναλυτικά τα 
σχήματα και τα ποσοστά για κάθε μια ερώτηση χωριστά

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ανάλυση με μέσους όρους

ΜΈΣΟ [ΟΡΟΙ
A Β

1 1,9 3,4
2 2 3,8
3 2,1 3
4 1,8 3,5
5 2 3,4
6 1,9 3,1
7 1,8 3,3
8 2,2 3,5

Γ9 1,7 4
10 1,9 3,8
11 2,2 3,3
12 2 3,7
13 1,8 4
14 1,6 4
15 2,2 3,3
16 2,3 3,3
17 1,8 3,9
18 1,9 3,8
19 2,3 3,3
20 2 3,6
21 2,2 3,5
22 2,1 3,2
23 1,9 3,4
24 1,8 3,7
25 1,5 3,8
26 1,9 3,4
27 1,6 3,4
28 1,9 3,7
29 1,6 3,4
30 1,9 3,4
31 1,9 3,4
32 1,7 3,6
33 1,7 3,4

Μια άλλου είδους ανάλυση θα μπορούσε 
να γίνει παρατηρώντας τους μέσους όρους του 
ερωτηματολογίου. Υπάρχουν στον διπλανό πίνακα 
οι 33 ερωτήσεις σε σειρές και σε στήλες οι δύο 
κατηγορίες του ερωτηματολογίου, η Α που είναι η 
«Δυσκολία Προσαρμογής» και η Β που απεικονίζει 
τον «Βαθμό Εφαρμογής». Οι τιμές που υπάρχουν 
μέσα στον πίνακα είναι οι μέσοι όροι των 
απαντήσεων στη γνωστή κλίμακα από (0) μηδέν 
= καθόλου έως (5) πέντε = πάρα πολύ. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι σε επίπεδο ερωτηματολογίου γενικά και 
όχι σε επίπεδο τομέων, η μεγαλύτερη δυσκολία 
προσαρμογής εντοπίζεται (με βαθμό 2,3) στις 
ερωτήσεις που αφορούν την συνεχή 
παρακολούθηση και ανάλυση απόδοσης 
διεργασιών αλλά και σε ακόμα ένα σημείο. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό οι επιχειρήσεις έχουν 
μια σχετική δυσκολία προσαρμογής στο αν οι 
απαιτήσεις και οι επιθυμίες των πελατών τους 
γνωστοποιούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά μεγαλύτερη 
ευκολία προσαρμογής (ή μικρότερη δυσκολία) 
αντιμετωπίζουν στην δέσμευση τους για συνεχή 
βελτίωση.

Στον βαθμό εφαρμογής οι μεγαλύτερες 
τιμές ανήκουν στην ίδια κατηγορία και οι τρεις (!). 
Ο τομέας αυτός είναι η διαχείριση με βάση τις 
διεργασίες της επιχείρησης. Η ευκολία εντοπίζεται 
στα εξής σημεία: στο ότι η επιχείρηση καθορίζει 
και αναπτύσσει τις βασικές διεργασίες, στο ότι 
διασφαλίζονται πόροι για την υποστήριξη των 
διεργασιών και επίσης διασφαλίζονται τα μέσα για 
τον έλεγχο των διεργασιών. Η δυσκολία στο 
βαθμό εφαρμογής δεν είναι μεγάλη, παρόλα αυτά 
την μικρότερη εφαρμογή έχει η επιθεώρηση του 
συστήματος της διαχείρισης της ποιότητας.
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ΜΈΣΟΙ ΟΡΟΙ
A Β

1 1,9 3,4
2 2 3,8
3 2,1 3
4 1,8 3,5
5 2 3,4
6 1,9 3,1
7 1,8 3,3
8 2,2 3,5
9 1,7 4
10 1,9 3,8
11 2,2 3,3
12 2 3,7
13 1,8 4
14 1,6 4
15 2,2 3,3
16 2,3 3,3
17 1,8 3,9
18 1,9 3,8
19 2,3 3,3
20 2 3,6
21 2,2 3,5
22 2,1 3,2
23 1,9 3,4
24 1,8 3,7
25 1,5 3,8
26 1,9 3,4
27 1,6 3,4
28 1,9 3,7
29 1,6 3,4
30 1,9 3,4
31 1,9 3,4
32 1,7 3,6
33 1,7 3,4

Μια παρόμοια ανάλυση θα μπορούσε να 
γίνει και σε επίπεδο κατηγορίας στο 
ερωτηματολόγια. Βλέποντας λοιπόν χωριστά τον 
κάθε τομέα παρατηρούμε: στον πρώτο τομέα 
(ευθύνη ανώτατης διοίκησης) η μεγαλύτερη 
δυσκολία προσαρμογής εντοπίζεται στη 
διασφάλιση διαθεσιμότητας και επάρκειας πόρων. 
Ενώ ο μεγαλύτερος βαθμός εφαρμογής είναι στο 
αν οι στόχοι ποιότητας είναι ξεκάθαροι.

Στον δεύτερο τομέα (PROCESSES) η 
μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής είναι στη 
συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της 
απόδοσης των διεργασιών και ο μεγαλύτερος 
βαθμός εφαρμογής εντοπίζεται σε 3 σημεία (στο 
καθορισμό και στην ανάπτυξη των βασικών 
διεργασιών και στη διασφάλιση πόρων και 
κριτηρίων για υποστήριξη και έλεγχο διεργασιών).

Στον τρίτο τομέα (ικανοποίηση πελατών) η 
δυσκολία προσαρμογής παίρνει τις μεγαλύτερες 
τιμές στην ερώτηση που αφορά οτη 
γνωστοποίηση των επιθυμιών των πελατών σε 
όλους τους εργαζόμενους και ο βαθμός 
εφαρμογής γνωρίζει την μεγαλύτερη εφαρμογή 
του στο αν εντοπίζονται οι μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών και έπειτα μετατρέπονται 
σε προϊόντα.

Ο τελευταίος τομέας (συνεχής βελτίωση) 
στη δυσκολία προσαρμογής δεν έχει πολύ υψηλές 
τιμές και παρουσιάζει κάτι ανάλογο και στο βαθμό 
εφαρμογής των επιχειρήσεων στη συνεχή 
βελτίωση.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βαρουφάκης Γεώργιος, "Αρχαία Ελλάδα και Ποιότητα, η ιστορία και ο έλεγχος 
των υλικών που σημάδεψαν τον Ελληνικό πολιτισμό" ΑΙΟΛΟΣ 1996

2. Τσιότρας Γεώργιος, "Βελτίωση ποιότητας" Β' έκδοση ΜΠΕΝΟΥ 2002

3. Δερβιτσιώτης Κων/νος, "Ανταγωνιστικότητα με διοίκηση ολικής ποιότητας" 
INTERBOOKS 2001

4. Ν. Slack- S. Chambers- R. Johnson, "Operations Management"2001

5. ΕΛΟΤ, "Ελληνικό Πρότυπο , Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - 
Απαιτήσεις"

6. Δερβιτσιώτης Κων/νος, "Ποιοτικός έλεγχος και παραγωγικότητα "1985

7. Στάϊου Ευθυμία, "Διασφάλιση ποιότητας και συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας στην παραγωγή λογισμικού : η Ελληνική πραγματικότητα" 2000

8. Morland J, Ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας, "Κύκλοι ποιότητας" 1989

9. Σπανός Απόστολος, "Ολική ποιότητας" 1993

10. ABS Consulting, "Τι είναι το ISO 9000 και γιατί θα πρέπει να με ενδιαφέρει" 
2003

11. R.J. Schonberger- Ε.Μ. Knod, Jr, Operations Management" 1997

12. Y.C. Tsim- V.W.S. Yeung- E.T.C. Leung, "An adaptation to ISO 9001:2000 for 
certified organizations"

13. Express, "Ποιότητα: Μια μικρή ιστορική αναδρομή" 22/07/2002

14. Express, "Ταξινόμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών " 06/05/2003

15. Κωτούζα Μ.Κ. (Ελευθερία Λάρισας), Ή ποιότητα σήμερα" 20/11/2003

16. Αντωνακόπουλος Πόνος (Plant Management), "Τα νέα πρότυπα
IS09000:2000 και οκτώ βασικές αρχές ποιότητας ή όταν τα μοντέλα 
συστημάτων ποιότητας ξανά- ανακαλύπτουν τις ρίζες τους" 13/07/2001

17. Καλογήρου Ιωάννης (Plant Management), "Ανταγωνιστικότητα βασισμένη 
στην ποιότητα " 07/01/2002

18. Μάτσας Ιωάννης (Express), Ή σειρά ISO 9000:2000. Από τη διασφάλιση της 
ποιότητας στη Διαχείριση της ποιότητας" 2001
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19. Παπαγιωργίου Ηλίας, "Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000, είναι πραγματικά κάτι 
νέο στο χώρο των επιχειρήσεων; " 31/01/2002

20. Βασιλόπουλου Γεώργιου, "11 προτάσεις για την ενίσχυση της αξίας των 
επενδύσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση της ποιότητας" 
28/01/2003

21. Κατσαμπάνης Παναγιώτης (Express- ένθετο Ολικής ποιότητας), "Ποια είναι τα 
στάδια εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας" 01/09/2003

22. Express, "Πρότυπο του ISO για τους δυσάρεστη μένους πελάτες" 19/10/2004

23. Express, "Παγκόσμια ημέρα Τυποποίησης και οι στόχοι του ISO έως το 2010" 
12/10/2004

24. Μπουφούνου Δημήτριου, "Η προσφορά των προτύπων ISO 9000. Τι φέρνει η 
νέα σειρά του 2000" 14/01/2002

25. Express, "Εύκολη ή δύσκολη η μετάβαση στο ISO 9001:2000;" 01/04/2003

26. Express, "Διοίκηση και ISO 9001" 15/10/2002

27. Express, "Συνεχής βελτίωση με τη χρήση του ISO 9001" 01/11/2003

28. Plant Management, "The ISO survey of ISO 9000 and 14000 certificates" 
21/10/2002

29. Plant Management, "Simens Τηλεβιομηχανική AE, η ποιότητα χτίζεται με 
βάση την οικογενειακή προσέγγιση" 31/01/2002

30. Μάτσας Ιωάννης (Quality Net), "Η νέα μορφή ISO 9001 από το 2003"

31. Πιστίκα Μ. (Quality Net), "Γιατί να εφαρμόσει και να πιστοποιήσει μια 
επιχείρηση ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000"

32. Αυλωνά Ν. (Plant Management), "7+1 ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή διάκριση 
των καλύτερων Ελληνικών επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αριστεία - 
EFQM"

33. Express, "Εφαρμόζοντας σωστά το σύστημα ποιότητας" 30/09/2003

34. Μαυρούκα Ζ. (Quality Net), "Οι εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα και το 
όραμα του ΕΛΟΤ"

35. Θεοφανόπουλου Π. (Plant Management), "Τα πρότυπα ISO 9000 και η έννοια 
της Ποιότητας" 1999

36. Ευαγγέλου Ζ. (Express), "Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, το μεν πνεύμα 
πρόθυμο, η δε σαρξ ασθενής"

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 59



«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

37. Αναστασάκης Π. (Express), Ή έκδοση ISO 9001:2000 κινητήριος μοχλός 
εξελίξεων στην οργάνωση των επιχειρήσεων"

38. Μπουφούνου Δ. (Express), Ή εφαρμογή των προτύπων ISO 9000 στην 
Ελληνική αγορά. Συνέπειες και πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις"

39. Σωτηρόπουλου Π. (Express), Ή νέα σειρά προτύπων ISO 9000:2000"

40. Πουλοβασίλη A. (Plant Management), "ISO 9001:2000. Οι τελευταίες 
εξελίξεις"

41. Ανδρουλάκης Γ. (Plant Management), Οι 8 θεμελιώδεις αρχές του νέου 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000"

42. Μιχαλολιάκου Ν. (Plant Management), "Συστήματα ποιότητας ISO 
9001:2000. Η σημασία των δεικτών ποιότητας και Αποδοτικότητας"

43. 20th European conference on operational research Or and the management of 
electronic services- July 4-7-2004 Rhodes Greece. Quality Management: The 
new ISO 9000:2000 standards: The main Reasons for their Revision and the 
key improvements. Gotzamani Katerina
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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___________ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΓ431___________
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ MBA executive 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ISO
9001:2000

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

Α ναμενόμενη Διάρκεια Συμπλήρωσης: 25 λεπτά

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία:

Επιχείρησης:

Κλάδος Επιχείρησης:

Αριθ. Εργαζομένων:

Πρότυπο Πιστοποίησης:

Τομέας Πιστοποίησης:

Οργανισμός Πιστοποίησης:

Έτος Πιστοποίησης:

Υπεύθυνος:

Θέση:
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Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2004

Προς τμήμα πιστοποίησης ποιότητας ISO 9001:2000

Κύριοι,

Το νέο ISO 9001:2000 έρχεται να φέρει στις επιχειρήσεις πολλές και 
σημαντικές αλλαγές που τις βοηθάει να κάνουν ένα παραπάνω βήμα σε θέματα 
ποιότητας και ακόμα τις ανοίγει τον δρόμο για διεθνή βραβεία ποιότητας. Σε σχέση με 
το προηγούμενο πρότυπο υπάρχουν σημαντικοί τομείς που τονίζονται και έρχονται 
στην επιφάνεια για να βοηθήσουν από την πλευρά τους τις επιχειρήσεις. Ο 
Πελατοκεντρισμός του νέου προτύπου είναι η βασικότερη διαφορά από το 
προηγούμενο πρότυπο (ISO 9001:1994), που διαπιστώνει κάποιος ο οποίος 
ασχολείται και τον αφορά η διασφάλιση ποιότητας.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει προκύπτουν τέσσερις περιοχές κλειδιά 
του ISO 9001:2000. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

α) Ευθύνης της ανώτατης διοίκησης (management activity),
β) Διαχείριση με βάση τις διεργασίες της επιχείρησης (process approach
management),
γ) Ικανοποίησης των πελατών (customer satisfaction) και τέλος 
δ) Συνεχούς βελτίωσης (continuons improprement).

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί πρέπει να συμπληρωθεί από το διευθυντή 
ποιότητος της επιχείρησης ή από στελέχη που ενεπλάκησαν ενεργά στη σχεδίαση/ 
υλοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000. Ο σκοπός και ο 
στόχος του είναι να δώσει πληροφορίες και υλικό για την έρευνα που πραγματοποιεί 
η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τηλικίδου Ελένη, στα 
πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας.

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με γνώμονα τις αρχές και 

τελικά τις ενέργειες της επιχείρησης σας και όχι ανάλογα με το τι θα θέλατε να 

συμβαίνει σε αυτήν. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας γνωστοποιηθούν..

Το παρόν προορίζεται ΜΟΝΟΝ για χρήση ακαδημαϊκής έρευνας. Ο συντάκτης 
δεσμεύεται για τη ΜΗ δημοσίευση πρωτογενών δεδομένων τα οποία θα αφορούν 
ευαίσθητα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα.

Σας ευχαριστώ.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις ως προς δύο παραμέτρους:

Α: Πόσο μεγάλη ήταν η δυσκολία εφαρμογής ή προσαρμογής (για όσες 

επιχειρήσεις ήταν ήδη πιστοποιημένες στο προηγούμενο πρότυπο, οπότε χρειάστηκε 

η προσαρμογή τους σ' αυτά τα στοιχεία) της εταιρίας σας στις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2000, και

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Β: Πόσο υψηλή είναι τελικά η ουσιαστική εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων

0=καθόλου, 1=πολύ λίγο, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ

Να δοθεί μια απάντηση σε κάθε σκέλος, πατώντας ένα κλικ 

στο σημείο που επιθυμείται

ΕΥΘΥ

ΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Η Ανώτατη Διοίκηση διατυπώνει μια σαψή ΠολιτικΓ 
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: θΟ ΐΟ 2.Π 3. 
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.D l.Q 2.Q 3.

Ποιότητας.
□ 40 50
□ 40 50

Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει ξεκάθαρους Στόχους Ποιότητας, οι οποίοι είναι 
αντικειμενικοί, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, σχετικοί με την πολιτική ποιότητας της 
επιχείρησης, και έχουν συγκεκριμένο )φονικό ορίζοντα υλοποίησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: θΟ 1.[_ 2.0 30 40 5.D
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.Q 1.Π 20 3.Π 4.Π 5.Π

3. Η Ανώτατη Διοίκηση καταφέρνει αποτελεσματική επικοινωνία της 
πολιτικής ποιότητας και των στόχων ποιότητας προς όλους τους 
εργαζόμενους της επιχείρησης
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: θΟ ΐΟ 2θ 30 40 5θ
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.D 1-0 2θ 3θ 4.Q 5θ

4. Η Ανώτατη Διοίκηση έχει άριστη γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις 
ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης, όπως και όλες τις 
υπόλοιπες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν τα προϊόντα/ 
υπηρεσίες της επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.Q 1.Q 20 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π !.□ 2.Π 3.Π 4Ο 5.0

5. Η Ανώτατη Διοίκηση καταφέρνει αποτελεσματική επικοινωνία και 
ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης σχετικά με τη 
σημασία και την αναγκαιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη,
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όπως και των υπολοίπων νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα 
προϊόντα/ υπηρεσίες της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.Π 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

6. Η Ανώτατη Διοίκηση ενεργεί συστηματικές, κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
επιθεωρήσεις της συνεχιζόμενης καταλληλότητας επάρκειας και
αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της 
επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1-0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

7. Η Ανώτατη Διοίκηση ενεργεί συστηματικές κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
επιθεωρήσεις της συνεχιζόμενης καταλληλότητας, επάρκειας και
αποτελεσματικότητας της πολιτικής ποιότητας και των στόχων 
ποιότητας της επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.Π 4.Π 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

8. Η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια όλων 
των απαραίτητων πόρων για την ικανοποίηση των αντικειμενικούς στόχων 
ποιότητας και της πολιτικής ποιότητας της επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.D
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.D 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (PROCESSES^

9. Η επιχείρηση καθορίζει και αναπτύσσει τις βασικές διεργασίες της,
καθώς και τις συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις τους 
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1-0 2.0 3.

μέσα στην επιχείρηση
Ο 4.0 5.0

Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

10. Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
διαφόρων (εσωτερικών) διεργασιών της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1-0 2.0 3.0 4.0 5.0

11. Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία των διεργασιών της
με τους πελάτες της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

12. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εισροών 
(συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών) που χρησιμοποιούν οι 
διεργασίες της για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1-0 2.0 3.0 4.0 5.0
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

13. Η επιχείρηση διασφαλίζει την επάρκεια των απαραίτητων πόρων για την 
υποστήριξη των διεργασιών της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π 
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π !.□ 2.Π 3.Π 4.0 5.Π

14. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη χρήση των κατάλληλων κριτηρίων, μεθόδων 
και τεκμηρίωσης (εγγράφων), για τον αποτελεσματικό έλεγχο και 
λειτουργία των διεργασιών της
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1-Π 2.Π 3.Π 4.0 5.0

15. Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει προσεκτικά και έχει ορίσει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα απόδοσης των διεργασιών της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.0 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

16. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της 
απόδοσης των διεργασιών.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1-0 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

17. Η επιχείρηση διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων αρχείων απόδοσης 
των διεργασιών της ώστε να διευκολύνεται στη συνέχεια η ανάλυσή τους.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

18. Η επιχείρηση (και κυρίως η ανώτατη διοίκηση) εντοπίζει συνεχώς τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών της και τις μετατρέπει σε 
προδιαγραφές των προϊόντων ή/ και υπηρεσιών που τους προσφέρει.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4. Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

19. Οι απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών της επιχείρησης γίνονται γνωστές 
σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες της 
επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1-Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

20. Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συζήτηση 
με τους πελάτες της για θέματα που αφορούν στοιχεία των παραγγελιών, 
των συμβολαίων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, καθώς και για να 
πάρει σημαντική ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με την ικανοποίησή 
τους.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1-Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1-Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 65



21. Η επιχείρηση μετράει και καταγράφει συστηματικά την ικανοποίηση των 
πελατών της
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

22. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις μετρήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των 
πελατών της ως μέσο μέτρησης της συνολικής αποτελεσματικότητας του 
συστήματος ποιότητας.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

23. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις μετρήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των 
πελατών της για την ανάδειξη ευκαιριών βελτίωσης της λειτουργίας της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.0 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

24. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων πόρων για την 
ικανοποίηση του πελάτη.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

25. Υπάρχει ουσιαστική δέσμευση της επιχείρησης για Συνεχή Βελτίωση, η οποία 
αποτυπώνεται και στην Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

26. Οι Αντικειμενικοί Στόχοι Ποιότητας είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την 
πολιτική ποιότητας της επιχείρησης.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

27. Τα αποτελέσματα (εκροές) της Ανασκόπησης του συστήματος από την 
Ανώτατη Διοίκηση (Management Review) οδηγούν στον εντοπισμό 
ευκαιριών βελτίωσης του συστήματος, των διεργασιών του ή/ και των 
προϊόντων του.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1.Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

28. Τα αποτελέσματα (εκροές) της Ανασκόπησης του συστήματος από την 
Ανώτατη Διοίκηση (Management Review) οδηγούν στις κατάλληλες 
ενέργειες βελτίωσης του συστήματος, των διεργασιών του ή/ και των 
προϊόντων του.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π
Β. Βαθμός Εφαρμογής: Ο.Π 1·Π 2.Π 3.Π 4.Π 5.Π

29. Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από τις συχνές
εσωτερικές επιθεωρήσεις.
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Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

30. Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από την 
ανάλυση δεδομένων που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

31. Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από την 
ανάλυση δεδομένων που αφορούν τη συμμόρφωση και απόδοση των 
διαδικασιών ή/ και των προϊόντων της.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

32. Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από τις 
ενέργειες διόρθωσης και πρόληψης σφαλμάτων
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

33. Η επιχείρηση σχεδιάζει και διευθύνει τις απαραίτητες ενέργειες που 
απαιτούνται για Συνεχή Βελτίωση.
Α. Δυσκολία Προσαρμογής: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Β. Βαθμός Εφαρμογής: 0.0 1-0 2.0 3.0 4.0 5.0

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σαε ευγαοιστώ θεουά για τη πολύτιυη συνεονασία σαε. 

Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2004
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανώτατη Διοίκηση διατυπώνει μια σαφή Πολιτική Ποιότητας.

ολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

ι-Π0%

Ανώτατη Διοίκηση ορίζει ξεκάθαρους Στόχους Ποιότητας, οι οποίοι είναι αντικειμενικοί, μετρήσιμοι, 
ώξιμοι, σχετικοί με την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, και έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 
τοίησης.

ολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

i Ανώτατη Διοίκηση καταφέρνει αποτελεσματική επικοινωνία της πολιτικής ποιότητας και των στόχων 
ότητας προς όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης

κολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ 9% Π0% ■ 14%

□ 45%

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

114% □ 5% □ 14%

Π 23%

□ 22%

Π ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

i Ανώτατη Διοίκηση έχει άριστη γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες και απαιτήσεις των 
,ατών της επιχείρησης, όπως και όλες τις υπόλοιπες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν 
τροϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης.

κολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η Ανώτατη Διοίκηση καταφέρνει αποτελεσματική επικοινωνία και ευαισθητοποίηση όλων των 
ιγαζομένων της επιχείρησης σχετικά με τη σημασία και την αναγκαιότητα ικανοποίησης των 
ταιτήσεων του πελάτη, όπως και των υπολοίπων νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων σχετικά με 
προϊόντα/ υπηρεσίες της.

ισκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Η Ανώτατη Διοίκηση ενεργεί συστηματικές, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επιθεωρήσεις της 
νεχιζόμενης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης 
ιότητας της επιχείρησης.
jκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η Ανώτατη Διοίκηση ενεργεί συστηματικές, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επιθεωρήσεις της 
νεχιζόμενης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής ποιότητας και 
ιν στόχων ποιότητας της επιχείρησης.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

'4%

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

□ 18% α5% ·5% □ ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια όλων των απαραίτητων
ρων για την ικανοποίηση των αντικειμενικών στόχων ποιότητας και της πολιτικής ποιότητας της επιχείρηση·

ικολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (PROCESSES)

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επιχείρηση καθορίζει και αναπτύσσει τις βασικές διεργασίες της, καθώς και τις συσχετίσεις και 
^ηλεπιδράσεις τους μέσα στην επιχείρηση

τκολίο Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων (εσωτερικών)
ργασιών της.

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία των διεργασιών της με τους πελάτες της.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

Η επιχείρηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων εισροών 
^περιλαμβανομένων και των πληροφοριών) που χρησιμοποιούν οι διεργασίες της για την 
οτελεσματική λειτουργία τους.

σκολία Προσαρμογής

II 1

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Βαθμός Εφαρμογής

□ % ·0Ώ5%

15 %

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Η επιχείρηση διασφαλίζει την επάρκεια των απαραίτητων πόρων για την υποστήριξη των διεργασιών της.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

|-αο%
-·ο%
-□ο%

■ 50%

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Η επιχείρηση διασφαλίζει τη χρήση των κατάλληλων κριτηρίων, μεθόδων και τεκμηρίωσης 
γράφων), για τον αποτελεσματικό έλεγχο και λειτουργία των διεργασιών της

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

.Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει προσεκτικά και έχει ορίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα απόδοσης των 
:ργασιών της.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των διεργασιών

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

32%

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

36%

□ 18%
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Η επιχείρηση διασφαλίζει την τήρηση των κατάλληλων αρχείων απόδοσης των διεργασιών της ώστε να 
υκολύνεται στη συνέχεια η ανάλυσή τους.

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

Γ·ο%
-□ο%

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Γαο%
-·ο%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η επιχείρηση (και κυρίως η ανώτατη διοίκηση) εντοπίζει συνεχώς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
επιθυμίες των πελατών της και τις μετατρέπει σε προδιαγραφές των προϊόντων ή/ και υπηρεσιών που 

ις προσφέρει.

τκολία Προσαρμογής

:>7%

□ 18% 10% Π9%

155%

□ 18°/(

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
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. Οι απαιτήσεις και επιθυμίες των πελατών της επιχείρησης γίνονται γνωστές σε όλους τους εργαζόμενους, 
όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες της επιχείρησης

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Η επιχείρηση διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συζήτηση με τους πελάτες της για 
jaTa που αφορούν στοιχεία των παραγγελιών, των συμβολαίων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, 
3ώς και για να πάρει σημαντική ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με την ικανοποίησή τους.

ρκολια Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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. Η επιχείρηση μετράει και καταγράφει συστηματικά την ικανοποίηση των πελατών της

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις μετρήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών της ως μέσο μέτρησης 
; συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις μετρήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών της για την ανάδειξη 
καίριων βελτίωσης της λειτουργίας της.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

. Η επιχείρηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων πόρων για την ικανοποίηση του πελάτη

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

. Υπάρχει ουσιαστική δέσμευση της επιχείρησης για Συνεχή Βελτίωση, η οποία αποτυπώνεται και 
ην Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης.

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

Οι Αντικειμενικοί Στόχοι Ποιότητας είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την πολιτική ποιότητας της 
ιχείρησης.

7κολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80



«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

'.Τα αποτελέσματα (εκροές) της Ανασκόπησης του συστήματος από την Ανώτατη Διοίκηση 
lanagement Review) οδηγούν στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης του συστήματος, των διεργασιών 
υ ή/ και των προϊόντων του.

σκολίο Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

Τα αποτελέσματα (εκροές) της Ανασκόπησης του συστήματος από την Ανώτατη Διοίκηση 
anagement Review) οδηγούν στις κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης του συστήματος, των διεργασιών 
ι ή/ και των προϊόντων του.
τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ 0» 5% □5%

■ 35%

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 81



«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από τις συχνές εσωτερικές επιθεωρήσεις.

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ

□ ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

■ ΠΟΛΎ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

□ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από την ανάλυση δεδομένων 
υ αφορούν την ικανοποίηση των πελατών της.

τκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από την ανάλυση δεδομένων που 
>ρούν τη συμμόρφωση και απόδοση των διαδικασιών ή/ και των προϊόντων της.

κολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ 5%-,

Η επιχείρηση εντοπίζει ευκαιρίες και περιοχές βελτίωσης μέσα από τις ενέργειες διόρθωσης 
πρόληψης σφαλμάτων

κολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
■ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ
□ ΛΙΓΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
■ ΠΟΛΎ
□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ
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«Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2000 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ι. Η επιχείρηση σχεδιάζει και διευθύνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για Συνεχή Βελτίωση. 

σκολία Προσαρμογής Βαθμός Εφαρμογής
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