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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Για τον όρο ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχουν γραφτεί εκατοντάδες άρθρα, 

βιβλία και συγγράµµατα. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα προσπαθήσω  να 

παρουσιάσω, στο µέτρο του δυνατού, αρκετά από αυτά τα πονήµατα 

προκειµένου να δώσω στους αναγνώστες της συγκεκριµένης πτυχιακής, τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ποιότητας µέσα από τις διάφορες 

επιστηµολογικές προσεγγίσεις. Η επιλογή των θεωρητικών απόψεων, οι 

οποίες πρόκειται να παρουσιαστούν, έγινε µε τη βοήθεια της µεθοδολογικής 

προσέγγισης και επιλογής που καθορίζει ο Ζαφειρόπουλος (2005:σελ.59) στο 

βιβλίο του «Πως γίνεται µια επιστηµονική Έρευνα».  

 

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι «ο ερευνητής πρέπει να κρίνει την ποιότητα και 

την ακρίβεια των δευτερογενών δεδοµένων µε την εξέταση του σκοπού της 

δηµοσίευσης, του φορέα που τα συνέλεξε και του τρόπου που συλλέχτηκαν».  

Όρισε δηλαδή 4 κριτήρια: ποιότητα και ακρίβεια, σκοπός της δηµοσίευσης ή 

έκδοσης, φορέας και τέλος τρόπος συλλογής. Τα κριτήρια αυτά 

χρησιµοποίησα για την αξιολόγηση των θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες 

περιγράφονται παρακάτω. Συγκεκριµένα, επέλεξα να καταγράψω 

επιστηµονικές απόψεις ειδικών του είδους (ειδικών βάση της πολυετούς  και 

αποδεδειγµένης προσφοράς τους), µελέτησα κυρίως εκδόσεις οι οποίες είναι 

ευρέως αποδεκτές όπως το Harvard Business Review, το  Journal of the 

Operational Research Society, τα βιβλία της Blackwell Publishing κ.λ.π.  και 

παρέθεσα µόνον αυτές που εστίαζαν στη ποιότητα και των οποίων η ακρίβεια 

των πληροφοριών πιστοποιούνταν από το συνδυασµό θεωρητικών µε 

ερευνητικών προσεγγίσεων, οι οποίες απαντούσαν στους αρχικούς στόχους 

τους (µε την ίδια φιλοσοφία δουλεύτηκαν όλα τα θεωρητικά κεφάλαια). 
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Με την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου οι αναγνώστες θα έχουν µια 

ολοκληρωµένη άποψη για τη ∆ιοίκηση της Ποιότητας αλλά και για το ρόλο της 

στην ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Οι υποενότητες που αναλύονται στο παρόν 

κεφάλαιο είναι οι ακόλουθες: 

1. Ιστορική προσέγγιση του όρου ποιότητα. 

2. Θεωρητικές απόψεις σχετικά µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

3. Κριτική προσέγγιση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

Το ενδιαφέρον του ανθρώπου σχετικά µε τη ποιότητα ξεκινά χιλιάδες χρόνια 

πριν και ήταν πάντα συνυφασµένο µε τον τρόπο ζωής του. Συγκεκριµένα, µε 

τη τροφή του, τη κατοικία του και γενικότερα µε την επιβίωση του. Πρώτος ο 

Sun Tzu (2003:20) o µεγάλος Κινέζος Στρατηγός αναφέρεται στον όρο 

ποιότητα δηλώνοντας το ως δόγµα, ένα δόγµα το οποίο µπορούσε να 

βοηθήσει τους Κινέζους στρατηλάτες, να πετύχουν τους στόχους τους.          

Γι’ αυτόν το δόγµα αυτό µεταφραζόταν σε καλή οργάνωση του στρατού, σε 

συνεχή έλεγχο των αναγκών αλλά και στη τοποθέτηση των κατάλληλων 

ανθρώπων στη κατάλληλη θέση. Σήµερα, 2500 χρόνια µετά την εποχή που 

έζησε ο µεγάλος Κινέζος Στρατηγός, θα τολµούσαµε να πούµε ότι η ποιότητα 

συνεχίζει να είναι ένα δόγµα, µια φιλοσοφία, ένα µέσο βελτίωσης της 

λειτουργίας ενός οργανισµού αλλά και ένα µέσο κάλυψης των αναγκών των 

πελατών. Πολλά χρόνια πριν φτάσουµε στη σηµερινή µορφή της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, έγιναν αρκετά βήµατα µέσα στους αιώνες, σχετικά µε τη 

βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων, που έπρεπε και πρέπει να χαρακτηρίζουν 

ένα προϊόν.  

Ιστορικά, ο ποιοτικός έλεγχος ως λειτουργία, πρωτοεµφανίστηκε το 1920 στην  

Αµερική όπου για πρώτη φορά κάποιες στατιστικές µέθοδοι πρόβλεψης και 
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βελτίωσης πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στις παραγωγικές διαδικασίες των 

Αµερικανικών εργοστασίων. Ουσιαστικά, οι Αµερικάνοι σε µια πρώτη 

προσπάθεια βελτίωσης των παραγωγικών τους δυνατοτήτων, ανέπτυξαν 

µέσα πρόβλεψης, αλλά και µέσα ελέγχου της συνολικής παραγωγικής τους 

διαδικασίας (Department of Trade and Industry, 2006:σελ.1-2).  Η ανάπτυξη 

νέων µεθόδων οδήγησε και στη δηµιουργία νέων προβληµάτων προς 

επίλυση. Συγκεκριµένα, οι Αµερικάνοι διαπίστωσαν ότι δεν αρκούσε ένας 

απλός έλεγχος, µια και η προσπάθεια ανάπτυξης µια νέας φιλοσοφίας 

ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 

των παραγόµενων προϊόντων, οδηγούσε σε νέα θέµατα προς έρευνα. 

Συγκεκριµένα (Department of Trade and Industry, 2006: σελ.1-2): 

1. Ανάπτυξη πιο εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων µε σκοπό την 

αντιµετώπιση προβληµάτων που στο παρελθόν απλά παραβλέπονταν 

από τους εργαζόµενους στη παραγωγή. 

2. Ανάγκη για εκπαίδευση των ελεγκτών. 

3. Ανάγκη για καθορισµό συγκεκριµένων στάνταρτ ελέγχου των 

προϊόντων και διαχωρισµού των ελαττωµατικών από τη λοιπή 

παραγωγή. 

4. Ανάθεση αρµοδιοτήτων ελέγχου σε ικανούς εργάτες. ∆ιαχωρισµός 

ικανών από λοιπούς εργάτες. 

Τα παραπάνω θέµατα γέννησαν την ανάγκη για την ίδρυση ειδικού τµήµατος 

ελέγχου ποιότητας, µε τοποθέτηση προϊστάµενου ελέγχου ο οποίος έδινε 

καθηµερινή αναφορά στον υπεύθυνο παραγωγής. Με τη δηµιουργία του νέου 

αυτού τµήµατος, αναπτύχθηκαν νέες λειτουργίες όπως καθορισµός 

µεταβλητών ποιότητας, εκπαίδευση, αποθήκευση και ιστορικό λεπτοµερειών 

παραγωγής, έλεγχος µηχανηµάτων. Αυτό το πρώτο τµήµα ελέγχου ποιότητας 

ήταν ιστορικά το πρώτο που εστίασε στις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Chapman A. 2006).  

 

Το 1940 οι Ιάπωνες είναι αυτοί που πρώτοι βάζουν τις βάσεις για την 

ανάπτυξη της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία       

1940 -1950 η Ιαπωνική παραγωγή καταστρέφετε ολοσχερώς και οι Ιάπωνες, 
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αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα στις παραγωγικές τους διαδικασίες, 

αποφασίζουν να τα επιλύσουν µέσα από την εφαρµογή ποιοτικών προτύπων, 

που ήδη µεγάλοι θεωρητικοί του είδους εκείνη την εποχή, είχαν  ξεκινήσει να 

τα αναπτύσσουν (Juran, Deming, Felgenbeum κ.α.). Το 1950 οι αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς στην 

Ιαπωνία και ουσιαστικά γίνονται κοµµάτι του Ιαπωνικού µάνατζµεντ. Μέχρι το 

1960 η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, θα έχει γίνει αυτοσκοπός για την Ιαπωνική 

παραγωγική διαδικασία(Chapman A,2006). Τα αποτελέσµατα της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας οδηγούν τις Ιαπωνικές παραγωγικές µονάδες στη 

δηµιουργία φθηνών, υψηλής ποιότητας προϊόντων µε τα οποία καταφέρνουν 

να εισέλθουν δυναµικά στη ∆ύση και  να κυριαρχήσουν.  

 

Το 1969 διοργανώνεται το πρώτο συνέδριο ποιοτικού ελέγχου στο Τόκιο 

όπου συµµετέχουν οι Ιάπωνες, οι Αµερικάνοι αλλά και πολλές χώρες από την 

Ευρώπη. Σ’ ένα πόνηµα, το οποία µοιράζεται από τον Felgenbeum σ’ όλους 

τους παρευρισκόµενους, αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος «Ολική 

Ποιότητα». Ο όρος αυτός συµπεριλάµβανε την οργάνωση, τον σχεδιασµό 

αλλά και τις ευθύνες του µάνατζµεντ. Ο Ishikawa, από τη πλευρά των 

Ιαπώνων, δίνει ένα πόνηµα το οποίο εξηγούσε ότι για τους Ιάπωνες η 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας σήµαινε συνεχής ποιοτικός έλεγχος σ’ όλο το 

διοικητικό πλέγµα της επιχείρησης. Ουσιαστικά το πόνηµα ανέφερε ότι όλοι οι 

εργαζόµενοι από τα χαµηλότερα µέχρι τα υψηλότερα κλιµάκια θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις ποιοτικές αρχές, οι οποίες διέπουν την επιχείρηση τους. 

Ειδικότερα, για τους Ιάπωνες ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας σήµαινε οµαδικό 

πνεύµα και οµαδική δουλειά προκειµένου ο οργανισµός να έχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα, σ’ όλες τις παραγωγικές και όχι µόνο δράσεις του (Okuda H, 

2005). 

 

To συνέδριο του 1969 ήταν η αρχή µιας νέας εποχής σχετική µε τη ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας και, ουσιαστικά, η συγκεκριµένη ηµεροµηνία αποτελεί 

ορόσηµο στα δρώµενα της παγκόσµιας Βιοµηχανίας. Ολοκληρώνοντας την 

ιστορική µας αναδροµή θα κάνουµε µια αναφορά σε πιο πρόσφατα γεγονότα 
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τα οποία θα δούµε και παρακάτω πολύ πιο αναλυτικά. Συγκεκριµένα, το 1979 

το τµήµα Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Αγγλίας εκδίδει για πρώτη φορά το 

Ποιοτικό πρότυπο 5750, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί από πολλές βιοµηχανίες 

ανά τον κόσµο τα επόµενα χρόνια. Αργότερα θ’ αναπτυχθεί µια νέα έκδοση, 

ένα νέο πρότυπο το ISO 9000, το οποίο θα γίνει το βασικό µοντέλο 

πιστοποίησης ποιότητας ανά τον κόσµο. Η συγκεκριµένη έκδοση κρίθηκε η 

ποιο ολοκληρωµένη, αφού καθορίζει ποιοτικά στάνταρτ για το σύνολο των 

λειτουργιών ενός οργανισµού.   

 

Ιστορικά, τα ποιοτικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τα προϊόντα, 

αργότερα χρησιµοποιήθηκαν και στη «παραγωγή» και πώληση υπηρεσιών.  

Η διαφορά εστιάστηκε απλά στο ρόλο του πελάτη. Σύµφωνα µε τον John P. 

(1999:σελ.6-12), «η ποιότητα στην υπηρεσία καθορίζεται από την αίσθηση 

που έχει ο πελάτης». Αυτή την αίσθηση οι αρχές της ποιότητας έχουν 

καταφέρει σήµερα να τη βάλουν σε καλούπια, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να προσδιορίσουν τις ανάγκες των 

πελατών και να τους παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες ταυτίζονται µε τις 

απαιτήσεις τους. 

 

Ολοκληρώνοντας την ιστορική προσέγγιση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

θα προχωρήσουµε στην επόµενη ενότητα µε τον ορισµό της από τους 

θεωρητικούς συγγραφείς. Σκοπός µας είναι να καταλήξουµε µέσα από το 

συγκεκριµένο κεφάλαιο σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τον όρο 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
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1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Τις θεωρητικές απόψεις σχετικά µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητα θα τις 

παρουσιάσουµε χρονολογική σειρά. Συγκεκριµένα, µε βάση το Βρετανικό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο(2006:σελ.3-6), οι θεωρητικοί της 

ποιότητας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1. 1950: Οι Αµερικάνοι που µετοίκισαν και εργάστηκαν στην Ιαπωνία. 

2. 1950-1960: Οι Ιάπωνες που ανέπτυξαν τις θεωρίες των Αµερικάνων. 

3. 1970-1980: Οι δυτικοί εκφραστές της ποιότητας οι οποίοι ακολούθησαν 

τους Ιάπωνες συναδέρφους τους. 

Οι Αµερικάνοι που εργάστηκαν στην Ιαπωνία και τη βοήθησαν να εφαρµόσει 

τις αρχές της ποιότητας στις παραγωγικές της διαδικασίες ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Ο Edward Deming 

2. O Joseph M. Juran 

3. O Armand V Feigenbaurm 

 

Αρχικά, ο Deming όρισε τη ποιότητα µέσα από το ευρύτερο µάνατζµεντ της 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι η ποιότητα θα πρέπει να 

αναπτύσσεται σ’ όλα τα διοικητικά επίπεδα και ότι οι µάνατζερ θα πρέπει να 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποτελεσµατική εφαρµογή της στο 

εσωτερικό του οργανισµού. Ανέπτυξε 14 σηµεία τα οποία θεώρησε ότι 

καλύπτουν την ευρύτερη φιλοσοφία που πρέπει να έχει το µάνατζµεντ σχετικά 

µε τη ∆ιοίκηση Ποιότητας. Τα συγκεκριµένα σηµεία µπορούν να εφαρµοστούν 

και από µικρές αλλά και από µεγάλες επιχειρήσεις σ’ όποιον τοµέα και αν 

ανήκουν. Ειδικότερα, τα 14 σηµεία είναι τα ακόλουθα (Deming 

E.W1986:σελ.18-97): 

1. ∆ηµιουργία µια σταθερής φιλοσοφίας βελτίωσης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών. 
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2. Προσθήκη µιας νέας φιλοσοφίας. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να 

λειτουργούν πια αποδεχόµενες τις καθυστερήσεις και τα λάθη. 

3. Εφαρµογή συχνών ελέγχων αντί απλών στατιστικών και µαθηµατικών  

υπολογισµών. 

4. Η επιχείρηση δεν πρέπει να ενδιαφέρεται µόνο για το κόστος και τις 

τιµές πώλησης. 

5. Εύρεση προβληµάτων. Οι µάνατζερ πρέπει να ελέγχουν συνεχώς τα 

προγράµµατα παραγωγής της εταιρίας. 

6. Εφαρµογή νέων τεχνικών εκπαίδευσης. 

7. Εφαρµογή νέων τεχνικών ελέγχου του προσωπικού και των 

παραγωγικών διαδικασιών. Η απόδοση πρέπει να ελέγχεται βάση 

αριθµών αλλά και ποιοτικών στάνταρτ. 

8. ∆ε πρέπει να υπάρχει φόβος στο µάνατζµεντ, η επιχείρηση θα πρέπει 

να είναι αποτελεσµατική. Η αποτελεσµατικότητα  µειώνει και τους 

φόβους. 

9. Μείωση εµποδίων στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων. 

10. Μείωση των αριθµητικών στόχων αλλά και περιορισµός των υψηλών 

απαιτήσεων χωρίς σωστό σχεδιασµό των παραγωγικών διαδικασιών. 

11. Περιορισµός αριθµητικών στόχων οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση. 

12. Μείωση των περιορισµών σχετικά µε τα δικαιώµατα των εργατών στην 

παραγωγή. 

13. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

14. Ανάπτυξη δοµών στο εσωτερικό µάνατζµεντ της επιχείρησης. 

 

Ο  Deming θεωρούσε ότι η εφαρµογή των παραπάνω 14 σηµείων αποτελεί 

ένα σηµάδι ότι η ανώτερη διοίκηση µιας επιχείρησης λειτουργεί σωστά. 

Συγχρόνως, ο Deming ανέπτυξε ένα σύστηµα επίλυσης προβληµάτων σε 

σχέση µε τη ποιότητα. Το σύστηµα αυτό ονοµάστηκε PDCA Cycle (Plan-Do-

Check-Act) (Βλέπε ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1): 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΖΩ 
(P) 

ΚΑΝΩ    
(D) 

ΕΛΕΓΧΩ 
(C) 

ΕΝΕΡΓΩ  
(A) 

Plan: Σχεδιάζω 
 
Do: Κάνω 
 
Check: Ελέγχω 
 
Act: Ενεργώ 

Πηγή: Deming E.W(1986),Out of Crisis, Cambridge University Press, p.18-97 

 

Ο κύκλος ποιότητας του Deming αναφέρεται  στη µάθηση και στη συνεχή 

βελτίωση. Είναι ένας κύκλος µε συνεχή ροή. Συγκεκριµένα, υποδεικνύει στους 

µάνατζερ να σχεδιάζουν συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να κάνουν 

πλάνα, να τα ελέγχουν και να ενεργούν. Κάθε φορά που κλίνει ένας κύκλος 

ξεκινάει ο επόµενος.  

 

Συνεχίζουµε µε το Joseph M Juran, ο οποίος ανέπτυξε τη τριλογία της 

ποιότητας-ποιότητα στο σχεδιασµό, ποιότητα στον έλεγχο και βελτίωση της 

ποιότητας. Η διοίκηση της ποιότητας απαιτεί καλό σχεδιασµό και έλεγχο. Το 

µάνατζµεντ αρχικά θα πρέπει να επιτύχει τον απόλυτο έλεγχο, ενώ στη 

συνέχεια  να προβεί σε σχέδια βελτίωσης της παραγωγής του αλλά και της 

εσωτερικής του λειτουργίας. Η τριλογία της ποιότητας του Juran προβάλλεται 

στο ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2. 
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                                              ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανά Σχέδιο βελτίωση 

Ποιοτικός Έλεγχος Ποιότητα στο 
Σχεδιασµό 

Βελτίωση της Ποιότητας 

Ξεπέρασµα 
ορίων 

Μοντέλα ανάλυσης

∆ιατήρηση βασικών αρχών 

 

Πηγή: Juran, J.M.; Godfrey, A.B(1999), Juran's Quality Handbook, McGraw 

Hill 

O Juran πίστευε ότι η ποιότητα σχετίζεται µε το βαθµό ικανοποίησης των 

πελατών από το παραγόµενο προϊόν. Συγχρόνως, έδωσε µεγάλη βάση στην 

αναγκαιότητας της συνεχούς βελτίωσης, µε τη βοήθεια µικρών βελτιωτικών 

κινήσεων και προγραµµάτων. Τα 10 βήµατα στη βελτίωση της απόδοσης είναι 

τα ακόλουθα (Juran, J.M.; Godfrey, A.B,1999): 

1. Ανάπτυξη ευκαιριών για βελτίωση. 

2. Τοποθέτηση στόχων για βελτίωση. 

3. Οργάνωση για την επίτευξη των στόχων. 

4. Προώθηση εκπαίδευσης. 

5. Ανάπτυξη προγραµµάτων για επίλυση προβληµάτων. 

6. Ανάπτυξη προγραµµάτων-πλάνων. 

7. Αποτελέσµατα από επικοινωνία. 

8. ∆ιατήρηση συγκεκριµένων στάνταρτ. 
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9. Εστίαση στο χρόνο.  

Εστίαση όχι µόνο στο τελικό πελάτη αλλά και στους εσωτερικούς πελάτες 

(εργαζόµενους). Όλα τα άτοµα στην εµπορική αλυσίδα από το σχεδιαστή του 

προϊόντος µέχρι το τελικό χρήστη είναι σηµαντικά στην ανάπτυξη της 

ποιότητας. 

 

Τέλος, ο Armand V Feigenbaum όρισε τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου. 

Συγκεκριµένα, όρισε το ποιοτικό έλεγχο ως εξής (Armand V Feigenbaum, 

1991: σελ.3-27): «Ο ποιοτικός έλεγχος είναι ένα λειτουργικό σύστηµα το οποίο 

αναφέρεται στην ανάπτυξη της ποιότητας αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας 

µέσα σ’ έναν  οργανισµό. Ο έλεγχος βοηθά στη παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.» 

 

Την περίοδο 1950-1960 έχουµε την ανάπτυξη του Ιαπωνικού µοντέλου. Μια 

από τις πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις της ποιότητας, µετά το δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο, είναι το KAIZEN, το οποίο σηµαίνει συνεχής βελτίωση. Η 

λέξη είναι Ιαπωνική και προέρχεται από δύο συνθετικά το ΚΑΙ που σηµαίνει 

αλλαγή και το ZEN που είναι το καλό. Συνεπώς,  ΚΑΙΖΕΝ είναι η αλλαγή προς 

το καλό. Ουσιαστικά, από τους Ιάπωνες ορίσθηκε για πρώτη φορά  η 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µε το συγκεκριµένο όρο. Το KAIZEN στόχευε στη 

παραγωγή ποιοτικών αγαθών στο χρόνο και την ώρα που τα ήθελε ο πελάτης 

αλλά και στη καταλληλότερη τιµή γι’ αυτόν. Οριοθετώντας τη διοίκηση 

ποιότητας, µε τη βοήθεια του ΚΑΙΖΕΝ, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

αναφέρεται στη διαλογή των ελαττωµατικών και στην αντικατάσταση τους µε 

νέα και καλύτερα προϊόντα (Masaaki Ι,1986:σελ.1-7).  

 

Ο Ishihawa, ο οποίος όπως είδαµε ήδη στην ιστορική αναδροµή ήταν αυτός 

που όρισε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στο 1ο  Συνέδριο που έγινε στο Τόκιο 

για τον ποιοτικό έλεγχο, οριοθέτησε τη τελευταία ως: «την ανάπτυξη µιας 

κοινής φιλοσοφίας στο σύνολο της οργανωτικής δοµής µιας επιχείρησης, 

θεωρώντας ότι θα πρέπει να καθορίζει όλες τις λειτουργίες στο εσωτερικό της 

υποδεικνύοντας στους εργαζόµενους το πώς θα λειτουργούν, προκειµένου ο 
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οργανισµός να πετύχει τους ποιοτικούς και λοιπούς στόχους του» 

(Ishihawa,1985:σελ.54-59). Ο ίδιος θεωρητικός ανέπτυξε κάποια θεωρητικά 

υποδείγµατα τα οποία βοηθούν στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών 

και ουσιαστικά όριζαν τις αρχές της ποιότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να 

τα χρησιµοποιήσουν στη προσπάθεια τους να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, 

στην ώρα που τα ήθελε ο πελάτης, στη χαµηλότερη δυνατή τιµή. Τα πιο 

βασικά µοντέλα του συγγραφέα ήταν τα ακόλουθα (Ishihawa,1985:σελ.54-59):  

1. Το διάγραµµα αιτίας και αποτελέσµατος . 

2. ∆ιάγραµµα Ροής. 

3. Τα 6 ποιοτικά εργαλεία control chart, run chart, histogram, scatter 

diagram, Pareto chart. 

Τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν από το Ishihawa, ως µέσα βελτίωσης 

των παραγωγικών λειτουργιών µέσα σε µια επιχείρηση. Συγκεκριµένα, στόχος 

του ήταν ν’ αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονταν σχετικά 

µε τη δουλειά τους. Πίστευε ότι οι µάνατζερ µπορούσαν να επιδιώξουν τη 

καλύτερη δυνατή ποιότητα για τα παραγόµενα από τον οργανισµό που 

εργάζονταν προϊόντα ενώ παράλληλα θεωρούσε ότι δεν υπήρχε τέρµα στη 

βελτίωση και αυτό συνεχώς επιδίωκε. Συγχρόνως, πίστευε ότι η ποιότητα 

είναι συνυφασµένη µε τη συνεχή παροχή επιπλέον υπηρεσιών, ακόµα και 

όταν το προϊόν έχει φτάσει στο τελικό αποδέκτη του, τον πελάτη. 

 

Το διάγραµµα αιτίας  και αποτελέσµατος (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3), έδινε τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν αιτίες που οδηγούν σε 

προβλήµατα αλλά και τα αποτελέσµατα του προβλήµατος. Με τον εντοπισµό 

των αιτιών ήταν εύκολο για τις  επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα προβλήµατα 

και να δώσουν λύσεις σ’ αυτά (Tonner, C:2003). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΑ 4 

ΑΙΤΙΑ 3 

ΑΙΤΙΑ 2 

ΑΙΤΙΑ 1 

Αποτέλεσµα 

 

Πηγή: Στεφανάτος Σ. (1999) Προγραµµατισµός για τη ποιότητα, 2ος τόµος, 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, σελ 60-68, 110 

 

Το διάγραµµα ροής (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4), που ανέπτυξε ο Ishikawa, ήταν 

αντίστοιχα ένα πολύτιµο εργαλείο, για τις επιχειρήσεις µια και τους έδινε τη 

δυνατότητα ν’ αντιµετωπίσουν διάφορα προβλήµατα στη ροή της παραγωγής, 

εντοπίζοντας τα διάφορα πιθανά σενάρια που τα προκαλούσαν αλλά και τις 

πιθανές λύσεις αντιµετώπισης τους. Μέσα από το συγκεκριµένο εργαλείο, η 

επιχείρηση µπορούσε να οδηγηθεί αµεσότερα και έχοντας λιγότερο κόστος σε 

επικείµενες λύσεις. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΡΑΣΗ 2

∆ΡΑΣΗ 3

Πληρότητα  
Πληροφοριών 

ΝΑΙ 

∆ΡΑΣΗ 1 

∆ΡΑΣΗ 4 

∆ΡΑΣΗ 5 

ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ΡΑΣΗ 6 

ΤΕΛΟΣ 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΟΧΙ 

Έναρξη ∆ιαδικασίας 

 

Πηγή: Σ. Στεφανάτος(1999) Προγραµµατισµός για τη ποιότητα, 2ος τόµος, 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα, σελ 60-68 

 

Πέρα από τα παραπάνω βασικά διαγράµµατα, ο Ishikawa ανέπτυξε και          

τέσσερα εργαλεία ποιότητας: σχεδιαγράµµατα ελέγχου της παραγωγής, 

ιστογράµµατα, διαγράµµατα ανάλυσης, Pareto charts. Όλα τα παραπάνω 
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εργαλεία θεωρούνται βασικά για την ανάπτυξη µιας ποιοτικής παραγωγής 

αλλά και για τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών.  

 

Ολοκληρώνοντας τις επιστηµολογικές προσεγγίσεις, θα παρουσιάσουµε τις 

θεωρίες των  δυτικών εκπροσώπων. Συγκεκριµένα, τo 1979 o Grosby δίνει 

ένα από τους βασικούς ορισµούς σχετικά µε τη ποιότητα αναφέροντας ότι «η 

ποιότητα δεν είναι µόνο δωρεάν, είναι πραγµατικά κερδοφόρα.  Κάθε  κέρµα  

που  δεν  ξοδεύεται  για  να  γίνουν  λάθη,  γίνεται  κέρδος» (Crosby,1979).    

Ο ίδιος συγγραφέας, ο οποίος από πολλούς µεταγενέστερους του αναφέρεται 

ως ειδικός, µια και ήταν ο πρώτος ο οποίος µίλησε για το µηδενικό αρνητικό 

αντίκτυπο της ποιότητας στις επιχειρήσεις, ανέπτυξε την έννοια της ποιότητας 

µέσα από τις ακόλουθες µεταβλητές(Crosby,1979:σελ.25-41): 

 Κάντο σωστά τη πρώτη φορά. 

 Μηδενικό αντίκτυπο και Μηδενική αρνητική περίοδος. 

 Τα τέσσερα απόλυτα της ποιότητας. 

  Η διαδικασία αποφυγής λαθών. 

 Η Εφαρµογή της ποιότητας. 

 Τα 6 C’s. 

 

Αναλύοντας την ποιότητα, σύµφωνα µε τις αρχές που όρισε ο Crosby, η 

εφαρµογή των ποιοτικών στάνταρτ είναι µια επίπονη διαδικασία η οποία 

βασίζεται στις παραπάνω µεταβλητές οι οποίες είναι σκόπιµο να 

οριοθετηθούν. Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας πίστευε ότι το βασικό για µια 

επιχείρηση είναι να δράσει σωστά από τη πρώτη στιγµή, σχετικά µε τη 

παραγωγή ενός προϊόντος ή τη παροχή µιας υπηρεσίας. Αν η πρώτη φορά 

είναι σωστή, τότε µειώνονται οι πιθανότητες για µελλοντικά λάθη 

(Crosby,1979:σελ.25-41).  Σε σχέση µε το µηδενικό αντίκτυπο πίστευε ότι δεν 

υπάρχει στην εφαρµογή της ποιότητας λίγο ή πολύ, καλό ή κακό. Η άποψη 

του εστιαζόταν στο ότι αν κάποια επιχείρηση αποφασίσει να βελτιωθεί, θα 

πρέπει να το κάνει σωστά, δε δικαιολογούσε δηλαδή το οποιοδήποτε λάθος 

στην εφαρµογή. Υποστήριζε ότι η ποιότητα θα πρέπει να διαχέεται από 
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τέσσερα απόλυτα: οργάνωση, συµφωνία, ταύτιση µε τους στόχους της 

επιχείρησης, έλεγχος. Για παράδειγµα αν οι µάνατζερ ήθελαν να εφαρµόσουν 

διαφορετικά ποιοτικά στάνταρτ από αυτά που ήθελε η επιχείρηση, οπότε και 

δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων, σίγουρα η τελευταία θα οδηγούνταν στην 

αποτυχία. Η διαδικασία εφαρµογής σχετιζόταν µε την αποφυγή λαθών και, 

συγκεκριµένα, αναφέρει ότι η διαδικασία είναι το βασικό και ότι αυτή βοηθά 

στην αποφυγή λαθών. Τέλος, όρισε τη ποιότητα µέσα από τα 6C’s 

(Crosby,1979:σελ.25-41):  

1. Κατανόηση (Comprehension): Η επιχείρηση πρέπει να κατανοεί τις 

ανάγκες της και να ορίζει µια συγκεκριµένη διαδικασία επίτευξης των 

στόχων της. 

2. ∆έσµευση (Commitment): Κοινή δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων 

στις αρχές της ποιότητας. 

3. Ανταγωνιστικότητα(Competence): Εφαρµογή βελτιώσεων για την 

επίτευξη της ανταγωνιστικότητας µέσα και έξω από τον οργανισµό. 

4. ∆ιορθώσεις(Correction): Περιορισµός λαθών µέσα από την 

αναγνώριση των προβληµάτων και την εφαρµογή συγκεκριµένων 

διαδικασιών επίλυσης. 

5. Επικοινωνίας(Communication): ∆ιάχυση των πληροφοριών µέσα 

στον οργανισµό, ανοικτά κανάλια επικοινωνίας. 

6. Συνέχεια(Continuance): Βελτίωση µε βάση τα λάθη του παρελθόντος. 

Σύνδεση παρελθόντος µε παρόν.  

 

Στις απόψεις του Crosby βασίστηκαν πολύ δυτικοί θεωρητικοί, 

προσπαθώντας είτε να συµπληρώσουν είτε να  αναπτύξουν και να  

διευρύνουν τις έρευνες του Crosby. Συγκεκριµένα, το 1986 ο Garvin, 

συνεχίζοντας στα βήµατα του Crosby, ανέφερε ότι η εφαρµογή ποιοτικών 

δεδοµένων δεν είναι µόνο απόρροια των συνεχόµενων τεστ αλλά και µιας 

συγκεκριµένης διαδικασίας αποφυγής.                                                                                           
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Ο Atkinson (1990:σελ.525-526) αναφέρει ότι «η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

είναι µια δέσµευση της εταιρίας προς τους πελάτες της, η συγκεκριµένη 

δέσµευση αναλαµβάνεται από ολόκληρο τον οργανισµό και έχει ως  σκοπό την 

αποτελεσµατική λειτουργία του απέναντι στις ανάγκες των τελευταίων». 

 

Σύµφωνα µε τον Jones P. (1999:σελ.6-12), «η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

παρέχει κατευθύνσεις και συγκεκριµένα καλούπια για την επιβίωση µιας 

επιχείρησης. Ο ίδιος συγγραφέας ανέφερε ότι σχετίζεται µε τη διαδικασία 

ικανοποίησης και των εργαζόµενων αλλά και των πελατών». Ο Oakland το 

2000 υποστηρίζει  ότι  η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  είναι  «µια  προσέγγιση  

στη  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  και  της  ευελιξίας  µιας  επιχείρησης  στο  

σύνολό  της».  Με βάση αυτό κατανοούµε ότι ο συγκεκριµένος συγγραφέας 

αναφέρεται σε µια «επανάσταση» που πρέπει να γίνει µέσα σ’ έναν 

οργανισµό η οποία θα οδηγήσει σε µια ευρύτερη εσωτερική αλλαγή, αλλαγή η 

οποία θα οδηγήσει αυταπόδεικτα σε µια βελτίωση της λειτουργίας των 

εργαζόµενων άρα και του ευρύτερου οργανισµού.  

 

 

1.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

 

Στη προηγούµενη ενότητα είδαµε ότι η ποιότητα είναι ένα ζήτηµα το οποίο 

απασχολεί τον άνθρωπο αιώνες πριν την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, αλλά και 

πριν την όξυνση του ανταγωνισµού, ο οποίος ουσιαστικά οδήγησε τις 

επιχειρήσεις να βρουν διεξόδους διαφοροποίησης, προκειµένου να 

ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά. Θεωρητικοί, σ’ όλες τις ηπείρους, 

προσπάθησαν να µελετήσουν και να ορίσουν τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Η ιστορική προσέγγιση των θεωρητικών απόψεων έγινε στο κεφάλαιο 1.2 , 

ενώ στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καλούµαστε να αναπτύξουµε τις αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µέσα σ’ έναν οργανισµό. 
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Συγκεκριµένα, η ποιότητα πια αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα στο 

επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέµα που δεν 

απασχολεί µόνο την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µια και πλέον έχει εισέλθει 

δυναµικά στην επιχειρηµατική πρακτική και αντιπροσωπεύει την έννοια-κλειδί 

σε όρους στρατηγικού σχεδιασµού και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Η 

κεντρική ιδέα και ο βασικός κατευθυντήριος άξονας του σχεδιασµού και της 

οργάνωσης - διοίκησης των επιχειρήσεων είναι η παροχή είτε ποιοτικών 

προϊόντων,  είτε ποιοτικών υπηρεσιών ή και των δυο. Απώτερος στόχος των 

επιχειρήσεων είναι η παροχή  ενός συνολικού προϊόντος ποιότητας που να 

υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη (Arnold J, 1999:σελ.565-567). Το 

συνολικό ποιοτικό προϊόν είναι ένα κράµα από τη µια υψηλών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης και από την άλλη ενίσχυσης των εσωτερικών διαδικασιών. Οι 

εσωτερικές διαδικασίες αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

του προσωπικού. Η ανάγκη για ποιοτικά προϊόντα αναφέρεται, κυρίως, σε 

συνθήκες υπερπροσφοράς, έντονου ανταγωνισµού και ύφεσης. Ουσιαστικά, 

αποτελούν το µέσω διαφοροποίησης των επιχειρήσεων έναντι των 

ανταγωνιστών τους (Arnold J, 1999: σελ.565-567). 

 

Αναφερόµενοι στους λόγους ανάπτυξης των ποιοτικών στοιχείων σ’ ένα 

οργανισµό, θεωρούµε ως πρωταρχικό παράγοντα την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στη καθηµερινότητα των επιχειρήσεων, την αύξηση του κόστους 

που καθιστά απαραίτητη την αύξηση των τιµών και τέλος τις αυξηµένες 

απαιτήσεις των πελατών. Όλα τα παραπάνω αύξησαν την ανάγκη διενέργειας  

ποιοτικών ελέγχων, οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν στην ποιοτική 

εξασφάλιση. Η ανάπτυξη των ποιοτικών ελέγχων προϋποθέτει αλλαγές, όχι 

µόνο στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και σε άλλους τοµείς όπως  

(Μουµτζόγλου Α,2001:σελ.13): 

 Στην αναδιάρθρωση των οργανωτικών δοµών.  

 Στις αλλαγές στον εξοπλισµό των εταιριών. 

 Στο προσδιορισµό των οικονοµικών µιας επιχείρησης. 

 Στην αναδιάρθρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού.  
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Η ανάγκη αυτή για διαφοροποίηση σε επίπεδο ποιοτικών δεδοµένων δεν 

µπορεί να ενσωµατωθεί απλά µέσα από µεταβολές που θα γίνουν στο 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον αλλά υπάρχει και η ανάγκη για σταδιακή 

εµπλοκή των συµµετεχόντων στις οργανωτικές δοµές αλλά και από τους 

ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών. Με βάση αυτό κατανοούµε ότι η εξέταση 

της έννοιας της ποιότητας στη σύγχρονη αγορά πρέπει να συσχετιστεί µε 

γενικότερες και πιο διευρυµένες στρατηγικές αλλαγές. Στα πλαίσια της 

στρατηγικής αλλαγής, µια επιχείρηση έχει δυνητικά τις ακόλουθες επιλογές 

(Barnett&Kemp,1994:σελ.17):  

 Να αγνοήσει τις επιβαλλόµενες αλλαγές. Να διαµορφώσει δηλαδή την 

πορεία της ύστερα από τις συντελούµενες αλλαγές. 

 Να συνδέσει τις εξωτερικές αλλαγές, µε την εφαρµογή των ποιοτικών 

δεδοµένων στο εσωτερικό του, ακολουθώντας έτσι τις µεταβολές της 

αγοράς.  

Οι µεταβολές της αγοράς αναφέρονται στα ακόλουθα (Μπλάνας Γ,2003: 

σελ.15-22): 

1. Τη παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας: Το συγκεκριµένο φαινόµενο που 

αναφέρεται στην εποχή µας έχει τη δυνατότητα να µειώσει τους όγκους 

τον συναλλαγών για κάθε φορέα. 

2. Την έννοια του χρόνου: Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση αποτελεί βασικό 

πλεονέκτηµα για κάθε οργανισµό. 

3. Τη τεχνολογία: Οι αλλαγές στη τεχνολογία έχει φέρει αλλαγές και στα 

κόστη αλλά και στις οργανωτικές δοµές. 

4. Το περιβάλλον: Το περιβάλλον επηρεάζει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία 

των οργανισµών. 

5.  Την επιχειρησιακή σµίκρυνση: Πολλές επιχειρήσεις και οργανισµοί του 

σήµερα για να επιβιώσουν αναγκάζονται να οδηγηθούν σε σµίκρυνση. 

6. Την συµµετοχική δράση των εργαζόµενων: Οι οργανισµοί βασίζονται στη 

δυναµική και τη συµµετοχικότητα των εργαζόµενων. 

7. Τις πολυποίκιλες συναλλαγές: Οι οργανισµοί του σήµερα για να 

επιβιώσουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάθε είδους 
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συναλλαγή. 

8. Περιβαλλοντολογικά φαινόµενα: Πολλοί εξωγενείς περιβαλλοντολογικοί 

παράγοντες, όπως οι τεχνολογικές µεταβολές, οι δηµογραφικές 

προσεγγίσεις η γήρανση του πληθυσµού, η πολυµορφία της κοινωνίας 

αλλά και οι εργασιακές σχέσεις,  επιβάλουν νέα δεδοµένα λειτουργίας 

στους οργανισµούς του σήµερα. 

 

Όλα τα παραπάνω φαινόµενα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη των 

ποιοτικών διεργασιών απαιτεί (Μπλάνας Γ,2003: σελ.15-22) : 

 Ανθρώπινη ευστροφία: Ο συγκεκριµένος όρος σχετίζεται µε τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων αλλά και µε τις συµµετοχικές διαδικασίες, βασίζεται στη 

παρακίνηση, στην επιβράβευση, στη κοινωνικότητα και στη συνεχή επαφή µε 

το κοινό, στην ανάπτυξη ρόλων, στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στην 

απελευθέρωση των διαδικασιών καθώς και στους κοινωνικούς, ιδεολογικούς 

και πολιτικούς προσανατολισµούς. 

 Προσαρµοστικότητα σχετικά µε τις τεχνολογικές εφαρµογές: Στηρίζεται στη 

καλύτερη λειτουργία των συστηµάτων, και στη γνώση των συµµετεχόντων. 

 Ευφυΐα: Εδώ απαιτείται ανάπτυξη δεξιοτήτων, µέθοδοι και τεχνολογία, 

χωροταξική µετατόπιση, καταβολή αµοιβών, καινοτοµίες, σωστή αντίληψη, 

ποιοτικά δεδοµένα. 

 Αναλυτική σκέψη: Εδώ αναλύονται συµπεριφορές και σχέσεις. 

 

Όλα τα παραπάνω µας βοηθούν να κατανοήσουµε τη σηµασία της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας για τους οργανισµούς αλλά και τους λόγους ανάπτυξης των 

ποιοτικών δεδοµένων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα συνδέσουµε την 

ευρύτερη διοικητική λειτουργία µε τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής ποιότητας, 

προκειµένου να καθορίσουµε µε ακρίβεια τις διαδικασίες εφαρµογής της. 

Ουσιαστικά, η συγκεκριµένη ενότητα, ως συνεχεία της προηγούµενης, 

αναπτύσσει τους τρόπους µετατροπής της επιστηµολογικής προσέγγισης σε 

εφαρµοσµένη διαδικασία στρατηγικής ανάπτυξης για ένα οργανισµό. 
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1.4.1 Τα Αξιώµατα της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της κουλτούρας 

ενός οργανισµού και βασίζεται, ουσιαστικά, στην ολοκληρωτική δέσµευση του 

τελευταίου προς τις αρχές της ποιότητας αλλά και σε µια διαφορετική 

νοοτροπία, η οποία εκδηλώνεται µε την ανάµιξη διαδικασιών συνεχούς 

βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών µέσα από τη χρήση 

καινοτοµικών και επιστηµονικών µεθόδων. Τα τρία αξιώµατα ανάπτυξης της 

σηµασίας της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας αλλά και των χαρακτηριστικών της 

είναι τα ακόλουθα (William H et al,1983:σελ.342-351): 

 

 ∆έσµευση 

Η δέσµευση της διοίκησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας αποτελεί µια 

αναγκαιότητα αλλά δεν είναι εύκολη στην εφαρµογή της µιας και, για µερικές 

επιχειρήσεις, αυτό σηµαίνει µια ολόκληρη µεταστροφή του µάνατζµεντ, ένα 

συνολικό µετασχηµατισµό για το φορέα ο οποίος προσθέτει τα δεδοµένα της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα ανώτερα στελέχη είναι αυτά τα οποία θα 

απαιτήσουν την προσθήκη των µεταβλητών της ποιότητας και θα 

προσπαθήσουν στη συνέχεια, να τα διατηρήσουν ενεργά σε µόνιµη πια βάση. 

Αυτό απαιτεί καλή εκπαίδευση του συνόλου της επιχείρησης, από τους 

εργαζόµενους µέχρι και τα διοικητικά στελέχη, τα οποία είναι αυτά που θα 

πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγµα στο σύνολο της επιχείρησης. Η 

παραδειγµατική συµπεριφορά είναι η καλύτερη µέθοδος για να καταφέρει 

κάποια στιγµή η επιχείρηση να δεσµευτεί στα ποιοτικά δεδοµένα τα οποία 

ζητά η αγορά στην εποχή µας. Η δέσµευση ενισχύεται και µέσα από 

επιτροπές ποιότητας, οι οποίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ορίζουν τα 

δεδοµένα πάνω στα οποία θέλει να δουλέψει η επιχείρηση. Είναι καθήκον των 

υψηλόβαθµων στελεχών να δηµιουργούν συνθήκες µέσα στις οποίες θα 

µπορέσει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ποιότητα στο σύνολο της 

επιχείρησης.  
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 Η Επιστηµονική γνώση 

Η πλειοψηφία των επιστηµονικών µεθόδων είναι εφαρµόσιµη και στη 

βιοµηχανία και στις υπηρεσίες. Μπορεί να γίνει η χρήση της τόσο από ένα 

µάνατζερ όσο και από ένα µηχανικό παραγωγής. Οι µέθοδοι αυτοί, εκτός του 

ότι παρέχουν µια κοινή γλώσσα για ολόκληρη την επιχείρηση , βοηθούν και 

στον καταµερισµό των ευθυνών. Καθορίζουν τα ακριβή όρια που διαχωρίζουν 

αµερόληπτα τα καθήκοντα του καθενός και τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στη ποιότητα, έτσι ώστε να αποµακρύνεται ο φαύλος κύκλος των κατηγοριών, 

των άδικων αντεγκλήσεων και της απάθειας. Οι εργαζόµενοι, µπορούν τώρα 

να γνωρίζουν πού τελειώνουν οι ευθύνες τους, όσον αφορά στην ποιότητα, 

και πού αυτές αρχίζουν για τη διοίκηση. Αυτή η γνώση δεν αλλάζει  από 

απόψεις που δεν αιτιολογούνται, συναισθήµατα ή προσδοκίες που δεν είναι 

ρεαλιστικά.  

 

 

1.4.2 Ενεργή συµµετοχή  της  ∆ιοίκησης στις Αρχές της Ποιότητας 

 

 

Έχοντας αναφερθεί στα αξιώµατα τα οποία καθορίζουν τη λειτουργία της 

∆ιοίκησης Ολικής ποιότητας σ’ έναν οργανισµό, θα συνεχίσουµε µε την 

ανάπτυξη της φιλοσοφίας που πρέπει να έχει η διοίκηση για να εφαρµόσει 

καλύτερα τις αρχές της ποιότητας στο εσωτερικό της. Η βάση της εφαρµογής  

είναι η δέσµευση. Η διοίκηση πρέπει να είναι πιστή στις ποιοτικές δεσµεύσεις 

της, προκειµένου να τις εφαρµόσει µε επιτυχία. Η  δέσµευση  της  διοίκησης  

στα  ανώτατα  επίπεδα  πρέπει  να  είναι  ειλικρινής  και  ορατή,  κυρίως  κατά  

τα  αρχικά  στάδια.  Όπως  αναφέρει  ο Oakland (Oakland, J.S 1995:          

σελ.135-148) «για  να  είναι  επιτυχηµένη  στην  προώθηση  της  

αποδοτικότητας  και  της  αποτελεσµατικότητας  της  επιχείρησης,  η  ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας  πρέπει  ν’  αναφέρεται στο σύνολο της  ξεκινώντας  από  

την  κορυφή,  από  το  Γενικό ∆ιευθυντή  ή  τον  ισοδύναµό  του,  στη  

συνέχεια  να εµπλέκει τους  διευθυντές  και  όλους  τους µάνατζερ και να 

καταλήγει στα κατώτερα κλιµάκια της».                
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Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας θα  πρέπει  να  αποτελεί την  πρώτη  

προτεραιότητα.  Έχει  άµεση  συνέπεια  στη  µείωση  του  κόστους  και  τον  

περιορισµό  των  προβληµάτων,  στοιχεία  που  επιτρέπουν  συµπίεση  του  

χρόνου  διεκπεραίωσης  των  παραγγελιών. Τα παραπάνω δίνουν 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα, αφού  εκπληρώνουν τις  προσδοκίες  του  

πελάτη.  Για  να  έχει  όµως  η  επιχείρηση  αυτό  το  πλεονέκτηµα  είναι  

αναγκαίο  να  γνωρίζει  ποιοι  είναι  οι  πελάτες  της,  τι  περιµένουν  απ’  

αυτήν  και  πόσο  καλά  εκπληρώνει  τις  προσδοκίες  τους (Oakland, J.S 

1995: σελ.135-148). 

 

Στην  επιχείρηση  διακρίνουµε  δύο  ειδών  πελάτες, τους  εσωτερικούς  και  

τους  εξωτερικούς  πελάτες.  Οι  εξωτερικοί  πελάτες  είναι αυτοί  που  

αγοράζουν  τα  προϊόντα  της  επιχείρησης  ενώ  οι  εσωτερικοί    είναι  οι  

υπάλληλοι  που  πρέπει  και  αυτοί  να  είναι  ικανοποιηµένοι  από  την  

εργασία  που  κάνουν.  Αν  οι  εσωτερικοί  πελάτες  δεν  είναι  ευχαριστηµένοι  

από  την  επιχείρηση  τότε  αυτό  θα  έχει  αρνητική επίδραση  στους  

εξωτερικούς  πελάτες.  Η  διαδικασία  ικανοποίησης  των  αναγκών  των  

πελατών  αποτελείται  από  διάφορες  στιγµές  αλήθειας. Με τον όρο στιγµές 

αλήθειας (moments of truth) εννοούµε το χρόνο και τον τόπο όπου ο 

παραγωγός της υπηρεσίας έχει την ευκαιρία να επιδείξει στον πελάτη την 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών (Στεφανάτος Σ., 2000: σελ.60-68). 

Πρόκειται για µια αληθινή στιγµή. Στο επόµενο λεπτό η ευκαιρία έχει χαθεί. Αν 

τη δεδοµένη στιγµή συµβεί ένα λάθος, είναι πολύ αργά να το διορθώσουµε. 

Για να συµβεί αυτό, πρέπει να δηµιουργηθεί µια καινούργια «στιγµή 

αλήθειας», κατά την οποία θα γίνει προσπάθεια να διορθωθεί το λάθος ή 

τουλάχιστον να δοθούν εξηγήσεις για τις αιτίες που το προκάλεσαν. Αυτό, 

φυσικά, είναι πολύ πιο ενοχλητικό και πιθανόν λιγότερο αποτελεσµατικό σε 

σύγκριση µε µια επιτυχηµένη στιγµή αλήθειας. Στην πραγµατικότητα, ο 

πελάτης αποκτά την εµπειρία της υπηρεσίας από µια ολόκληρη σειρά στιγµών 

αλήθειας, όταν  συναλλάσσεται µε µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.  
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Η διοίκηση θα πρέπει να εστιάζει συνεχώς στη βελτίωση µέσα από την 

εφαρµογή των αρχών της ποιότητας. Η εφαρµογή είναι απόρροια από τη µια 

της οµαδικής δουλειάς, ο οργανισµός πρέπει ως  οµάδα να  επικεντρώνεται  

στη  συνεχή  βελτίωση,  και  από την άλλη των ατοµικών ενεργειών  του  κάθε  

εργαζόµενου.  Ένας  εργαζόµενος  που  έχει  δεσµευτεί  στην  κουλτούρα  της  

∆ιοίκησης  Ολικής  Ποιότητας  πρέπει να ψάχνει  συνεχώς  για  τρόπους  

βελτίωσης  της  διαδικασίας  και  των  αποτελεσµάτων  της  εργασίας  του. 

Στο  µάνατζµεντ  Ολικής  Ποιότητας  πιστεύεται  ότι  ποτέ  η επιχείρηση δε  

φτάνει  στο  τέλειο  και  γι’  αυτό  πρέπει  να  προσπαθεί συνεχώς  για  το  

καλύτερο.  Οι  απαιτήσεις  των  πελατών  µεταβάλλονται  συνεχώς  γι’  αυτό  

και  η  επιχείρηση  πρέπει  να  δίνει  προτεραιότητα  στη  πρόβλεψη  και  τη  

βελτίωση  της  ποιότητας,  παρά  στην  επίβλεψη  και  τη  διόρθωση.  Η  

βελτίωση  είναι  µια  δραστηριότητα  που  στοχεύει  στο  να  αυξήσει  το  

επίπεδο  της  ικανοποίησης  των  απαιτήσεων  και  των  προσδοκιών.  Η  

µέτρηση  είναι  το  βασικό  εργαλείο  µεταξύ  της  πράξης  και  της  βελτίωσης.  

Με βάση τη θεωρία η µέτρηση και ο προγραµµατισµός   είναι  το  κλειδί.  Αν  

δεν  προγραµµατίζει ο οργανισµός δεν  µπορεί και  να  ελέγχει.  Αν  δεν  

ελέγχει  δεν  µπορεί  να  διαχειρίζεται.  Αν  δεν  διαχειρίζεται  δεν  µπορεί και  

να  βελτιώνεται (Αγγελίδης Κ. 2001: σελ.45).  

 

Με βάση τα παραπάνω κατανοούµε ότι όλα  τα  άτοµα  που  εργάζονται  σε  

µία  επιχείρηση  πρέπει  να  συµµετέχουν  στη  διαδικασία  της βελτίωσης της  

ποιότητας, εκπληρώνοντας  τους  στόχους και τις δεσµεύσεις της επιχείρησης. 

Η  ενδυνάµωση  άποψης  καθώς  και  η  εξουσιοδότηση  των  εργαζοµένων, 

µέσω  ενός  οµαδικού  µηχανισµού,  για  την  πραγµατοποίηση  βελτιώσεων  

και  αλλαγών  είναι  θεµελιώδης  αρχή  της ∆ιοίκησης  Ολικής  Ποιότητας.  Η  

ανάθεση  της  ευθύνης  για  την  ποιότητα  καθώς  και  η  εκχώρηση  

αρµοδιοτήτων  στους  εργαζοµένους  περιορίζει  σηµαντικά  τη  διόρθωση  και  

τον  έλεγχο. Βασική  προϋπόθεση  για  την  πλήρη  συµµετοχή  είναι  οι  

υπάλληλοι να γνωρίζουν  τις  αξίες,  την  πολιτική  και  τους  σκοπούς  του  

οργανισµού,  έτσι  ώστε  να  µπορούν  να  συµµετέχουν  ενεργά  σε  όλες  τις  

αποφάσεις  κλειδιά (National Institute of Standards and Technology, 2002).         
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1.4.3 Η εφαρµογή του  µοντέλου  της  ∆ιοίκησης Ολικής  Ποιότητας 

 
 
 

To σύστηµα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας πρέπει να είναι σωστά δοµηµένο και 

τεκµηριωµένο, προκειµένου όλα τα µέλη του οργανισµού να µπορούν να το 

ακολουθήσουν σταθερά και οµοιόµορφα. Αρχικά,  πρέπει  η  επιχείρηση  να  

προχωρήσει  στην  ανάπτυξη  ενός  λειτουργικού  Μοντέλου ∆ιοίκησης  

Ολικής  Ποιότητας  και στην συνέχεια, να  αναπτύξει  ένα  Εγχειρίδιο  

∆ιοίκησης  Ολικής  Ποιότητας,  στο  οποίο  να  περιγράφει  όλες  τις  

λειτουργικές  διαδικασίες  σε  αντιστοιχία  µε  το  µοντέλο. Τα  βασικά  βήµατα  

που  πρέπει  να  ακολουθούνται  είναι τα ακόλουθα (Department of Trade and 

Industry, 2006) : 

Βήµα  1ο  : ∆ιοίκηση 

 Σύνταξη  δήλωσης  µε  περιεχόµενο  την  Αποστολή  της  

επιχείρησης. 

 Προσδιορισµός  του  οράµατος  της  επιχείρησης. 

 Προσδιορισµός  της  δέσµευσης  της  ∆ιοίκησης  και  της  

µακροπρόθεσµης  προοπτικής. 

 Εµπλοκή  των  εργαζοµένων  στη  ∆ιαδικασία  Ποιότητας  µέσω  

της  επιτροπής  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  και  των  

Οµάδων  Βελτίωσης  της  Ποιότητας. 

 Προσδιορισµός  της  διαδικασίας  µέσω  της  οποίας  

αντιλαµβάνονται,  κατανοούνται  και  εκπληρώνονται  οι  ανάγκες  

και  οι  επιθυµίες  των  πελατών. 

 Προδιαγραφή  των  εµπλεκόµενων  υποστηρικτικών  συστηµάτων,  

που  χρησιµοποιούνται  για  το  Σύστηµα  Ποιότητας. 

 Προσδιορισµός  των  ορθών  και  δοµηµένων  µεθόδων,  

διαδικασιών  και  µεθοδολογιών  που  θα  χρησιµοποιηθούν  για  

τη  βελτίωση  της  Ποιότητας. 

 Προσδιορισµός  της  αντιµετώπισης  των  αναγκών  εκπαίδευσης. 
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Βήµα  2ο  Αποστολή 

 Προσδιορισµός  των  αναγκών  και  των  απαιτήσεων  των  

πελατών. 

 Προσδιορισµός  της  Αποστολής  της  επιχείρησης  σε  σχέση  µε  

τους  πελάτες. 

 Προσδιορισµός  και  εφαρµογή των  αναγκαίων  δοµών  ευθυνών  

και  απαιτήσεων  της  επιχείρησης  που  απαιτούνται  για  τη  

διασύνδεση  µε  τους  προµηθευτές  και  την  ικανοποίηση  των  

πελατών. 

Βήµα  3ο  ∆ιαδικασίες 

 Προσδιορισµός  όλων  των  διαδικασιών  που  επιδρούν  στην  

ποιότητα. 

 Περιγραφή  όλων  των  απαιτήσεων  των  διαδικασιών. 

 Εφαρµογή στόχων  βελτίωσης  και  προτεραιοτήτων. 

Βήµα  4ο  Προγράµµατα 

 Εφαρµογή  Προγραµµάτων  Βελτίωσης. 

 Ανάπτυξη  ενός  συστήµατος  µέτρησης  της  απόδοσης. 

 

 

1.4.4 Ο  ρόλος  του  Ανθρώπινου  ∆υναµικού στο Μοντέλο ∆ιοίκησης 
Ολικής Ποιότητας 

 

 

Η  ποιότητα  των  προσφερόµενων  υπηρεσιών  προς  τον  πελάτη  εξαρτάται,  

σε  µεγάλο  βαθµό,  από  τις  ικανότητες  των  εργαζοµένων  στις  

διαπροσωπικές  σχέσεις  -  επαφές  µε  τον  πελάτη.  Το  πρόβληµα  για  τα  

στελέχη  είναι  να  καταφέρουν  να  καλλιεργήσουν  και  να  αναπτύξουν  

αυτές  τις  ικανότητες στο  προσωπικό. Η  ποιοτική  εξυπηρέτηση  των  

πελατών  προϋποθέτει (Γούναρης Σ, 2003: σελ.88-91): 
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1 Κατανόηση  των  αναγκών  των πελατών.  Η  πιο  βασική  αρχή  ποιοτικής  

εξυπηρέτησης  είναι  η  αναγνώριση  και  ικανοποίηση  των  αναγκών  του  

πελάτη. 

2 Τοποθέτηση  των  αναγκών  του  πελάτη  σε  πρώτη  θέση.  Αφού  έχουν  

αναγνωριστεί  οι  ανάγκες  ενός  πελάτη,  βασικό  θέµα  πρέπει  να  γίνει  η  

ικανοποίησή τους. 

3 Θετική  στάση  σε  στιγµές  αλήθειας.  Ένας υπάλληλος,  ο οποίος έρχεται  

σ’  επαφή  µε  πελάτες,  είναι πιο αποτελεσµατικός  όταν  ο  πελάτης  έχει 

έρθει ήδη  σ’ επαφή  µε  την  εταιρεία  και  έχει σχηµατίσει  καλή εντύπωση  

για  την  εξυπηρέτησή  της.   

4 Επίδειξη  φροντίδας  και  ενδιαφέροντος  απέναντι  στους  πελάτες.    

 

Στις επιχειρήσεις η κατάλληλη  και  αποτελεσµατική  διοίκηση  των  

εργαζοµένων  αποτελεί  προϋπόθεση  όχι  µόνο  για  την  επίτευξη  των  

στόχων  τους  αλλά  και  για  την  ίδια  την  επιβίωσή  τους.  Αυτό  σηµαίνει  

ότι  σε  κάθε  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  εκείνες  οι  διαδικασίες  

οι οποίες (Jones and Lockwood, 1989: σελ.149-168): 

1.  Θα τοποθετούν  ικανούς εργαζόµενους  σε  κάθε  εργασία  µε  διάθεση  να 

συµβάλλουν  στους  στόχους  της  επιχείρησης. 

2. Θα  εξασφαλίσουν  ότι  οι  εργαζόµενοι  αυτοί  αξιοποιούν  τις  ικανότητες     

αποτελεσµατικά. 

 

Η  ύπαρξη  απλά  και  µόνο  ενός  τµήµατος  ή  διεύθυνσης  προσωπικού  σε  

µια επιχείρηση  είναι  αναγκαία,  δεν  είναι  όµως  αρκετή  για  να  

εξασφαλιστεί  η  αποτελεσµατικότερη  απασχόληση  και  αξιοποίηση  των  

εργαζοµένων. Παράλληλα, χρειάζεται και  όλοι  οι  υπεύθυνοι  τµηµάτων  και  

διευθύνσεων  της επιχείρησης  να  είναι  σε  θέση  να  επιλέγουν,  

εκπαιδεύουν,  διευθύνουν  και  αξιολογούν  τους  υφισταµένους  τους. Οι  

περισσότερες  επιχειρήσεις  αντιµετωπίζουν  την  εκπαίδευση  των  

εργαζοµένων  ως  κόστος. Συνεπώς, είναι  φυσικό η  εκπαίδευση  να  

περιορίζεται  στο  απολύτως  απαραίτητο  επίπεδο. Η  αναγνώριση  στο  
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σύγχρονο  µάνατζµεντ  ότι  οι  εργαζόµενοι  αποτελούν  το  πιο  πολύτιµο  και  

αποτελεσµατικό  µέσο  µιας  επιχείρησης  για  να  αναπτύξει  και  να  

διατηρήσει  την  ανταγωνιστικότητά  της,  οδηγεί  στην  αντιµετώπιση  της  

εκπαίδευσης  των  εργαζοµένων  ως  επένδυση.  Συνεπώς,  η  διοίκηση  που  

υιοθετεί  τη ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας  θεωρεί  τις  δαπάνες  για  την  

εκπαίδευση  όλων  ως  την  καλύτερη  επένδυση  που  µπορεί  να  κάνει,  

τόσο  για  την  αναβάθµιση  των  ικανοτήτων  τους,  όσο  και  για  την  

προσωπική  τους  ανάπτυξη.  Η  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναµικού  µε  

τρόπο  που  να καλύπτει  την  ποικιλία  των  ανθρώπινων  αναγκών  

δηµιουργεί  για  κάθε  επιχείρηση  το  πιο  σταθερό  ανταγωνιστικό  

πλεονέκτηµα. Πολλές  επιχειρήσεις  προσπάθησαν  και  κατάφεραν  να  

δηµιουργήσουν  ένα  αίσθηµα  εµπιστοσύνης  µεταξύ  εργαζοµένων  και  

διοίκησης,  καθώς  και  την  αποδοχή  των  στόχων  της  επιχειρηµατικής  

στρατηγικής.   

 

Η  πιο  σηµαντική ίσως  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσµατική  εφαρµογή 

της  ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας  είναι   η  παροχή  ισχυρών  κινήτρων  στα 

διοικητικά  στελέχη  και  στους  εργαζοµένους. Για την  ουσιαστική  υποκίνηση  

των  εργαζόµένων  απαιτείται  ο  προσδιορισµός  και  η  κατανόηση  των  

αναγκών  των  εργαζοµένων  και  ο  συνδυασµός  µε  τα  κατάλληλα  κίνητρα. 

Τα  κίνητρα, που µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  η  διοίκηση,  ανήκουν  σε  τρεις  

κατηγορίες (Sekaran,U, 1989: σελ.347-359) : 

1. Οικονοµικά  ή  υλικά  κίνητρα. Εδώ  υπάγονται  οι  αυξήσεις  στις  

αποδοχές,  τα  bonus  καθώς  και  άλλες  παροχές  που  έχουν  

οικονοµικά  οφέλη  όπως  η  διάθεση  αυτοκινήτου  από  πλευράς  της  

επιχείρησης  ή  η  παροχή  διαµονής κ.ά. 

2. Κοινωνικά  κίνητρα. Σε  αυτή  την  κατηγορία  ανήκουν  τα κίνητρα  που  

έχουν  σχέση  µε  την  αναγνώριση  του  ατόµου  από  τους  

συναδέλφους,  τους  πελάτες  ή  τον  κοινωνικό  περίγυρο. 

3. Κίνητρα  για  επιθυµητές  µορφές  δραστηριοποίησης.  Το  κίνητρο  

αυτό  συνδέεται  πιο  πολύ  µε  άτοµα  που  έχουν  έντονη  την  ανάγκη  

ανάπτυξης  της  προσωπικότητάς  τους  και  συνδέεται  µε  τη  
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δυνατότητα  συµµετοχής  σε  δραστηριότητες που αντιµετωπίζουν  

επαγγελµατικές  προκλήσεις,  όπως  η  εισαγωγή  µιας  νέας  

τεχνολογίας. 

 

Για  να  είναι  όµως  αποτελεσµατική  η  παροχή κινήτρων  πρέπει να 

(∆ερβιτσιωτης Ν.Κ, 2001:σελ.114-118): 

• Γίνεται  σωστή  διάγνωση  των  προσωπικών  αναγκών  κάθε  

στελέχους. 

• Προσφέρει  αξιόλογη  ποικιλία  κινήτρων. 

• ∆ιαµορφώνει  ένα  κατάλληλο  συνδυασµό  κινήτρων  που να ταιριάζει  

στις  εξατοµικευµένες  ανάγκες  του  ατόµου. 

• Συσχετίζει τα  κίνητρα  µε  τους  στρατηγικούς  στόχους  της  

επιχείρησης. 

• ∆ιατηρεί  την  απαραίτητη  ευελιξία  για  την  προσαρµογή  των  

κινήτρων, ανάλογα  µε  τις  επικρατούσες  συνθήκες  του  

περιβάλλοντος.      

 

Μια  οµάδα  βελτίωσης  ποιότητας  δηµιουργείται  για  την  αντιµετώπιση  

προβληµάτων  ποιότητας  στα  οποία  εµπλέκονται  διαφορετικά  τµήµατα.  

Αποτελείται  από  άτοµα  τα  οποία  διαθέτουν  τις  απαιτούµενες  κάθε  φορά  

γνώσεις  και  ικανότητες.  Είναι  σκόπιµο  να  συµµετέχουν  εκπρόσωποι  από  

τα  τµήµατα, στα  οποία  εµφανίζεται  το  πρόβληµα  ποιότητας,  από  αυτά  

που  µπορεί  να  το  προκαλούν,  από  το  τµήµα  που  έχει  τις  ειδικές  

γνώσεις  ή  τα  µέσα  για  την  αντικειµενική  διάγνωση  των  αιτίων  και,  

φυσικά,  από  αυτό  που  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόσει  µία  ολοκληρωµένη  

και  αποδεκτή  λύση  του  προβλήµατος.  Η  οµάδα  αυτή  συγκροτείται  από  

τη  ∆ιοίκηση  και  εποπτεύεται  από  την  επιτροπή  για  την  ποιότητα. Η 

οµάδα βελτίωσης  έχει  προσωρινό χαρακτήρα.   
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Οι  σχετικές  προτάσεις  για  βελτιώσεις  µπορεί  να  προέλθουν  από  το  

εσωτερικό  ή  εξωτερικό  περιβάλλον  της  επιχείρησης.  Στο  εσωτερικό  

περιβάλλον, οι  εργαζόµενοι  µπορούν  να  εντοπίζουν  προβλήµατα  

ποιότητας  και  να  προτείνουν  τρόπους  για  την  αντιµετώπισή  τους.  Στο  

εξωτερικό  περιβάλλον,  οι  πελάτες  της  επιχείρησης  είναι  σε  θέση  να  

συγκρίνουν  την  ποιότητα  του  προϊόντος  και  της  παρεχόµενης  

εξυπηρέτησης  µε  αυτή  των  ανταγωνιστών  και  να  κάνουν  προτάσεις  για  

τη  βελτίωση. Ανεξάρτητα  από  τις  πηγές  που  θα  χρησιµοποιηθούν , πολύ  

σηµαντικό  ρόλο  παίζει  η  αποτελεσµατική  αξιοποίηση  όλων  των  

πληροφοριών. Αφού  συγκεντρωθούν  οι  προτάσεις  για  βελτιώση  της  

ποιότητας,  πρέπει  να  ιεραρχηθούν  και  να  επιλεγούν  εκείνες  που  θα  

ενταχθούν  σε  συγκεκριµένο  πρόγραµµα  δράσης. Μετά  την  ολοκλήρωση  

του  προγράµµατος  βελτίωσης  επιβάλλεται  η  δηµόσια  αναγνώριση  και  

επιβράβευση  αυτών  που  έχουν  συµβάλλει  στην  επίτευξη  του  σχεδίου.                     

 

Ένα  σηµαντικό  µέρος  της  δράσης  της  ποιότητας σε  συνδυασµό µε το  

ανθρώπινο  δυναµικό είναι  η  εφαρµογή  των  κύκλων  ποιότητας. Ένας  

κύκλος  ποιότητας  είναι  µια  µικρή  οµάδα  υπαλλήλων,  οι  οποίοι  

συναντιούνται  περιοδικά  και  εθελοντικά  για  την  αναγνώριση, ανάλυση και  

επίλυση  προβληµάτων  σχετικών  µε  την  εργασία  που  κάνουν.  Ένας  

κύκλος,  συνήθως,  αποτελείται  από  8  µέχρι  10  µέλη  τα  οποία  

συναντιούνται  µια  φορά  την  εβδοµάδα  για  περίπου  µια  ώρα  κατά  τη  

διάρκεια  του  κανονικού  ωραρίου  εργασίας.  Σε  µεγάλο  βαθµό,  η  φύση  

των  προβληµάτων  που  επιλέγονται  καθορίζει  το  µεσοδιάστηµα  µεταξύ  

δύο  συναντήσεων, το οποίο όµως δε  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τον  ένα  

µήνα,  γιατί  σε  διαφορετική  περίπτωση  τα  µέλη  θα  χάσουν  το  

ενδιαφέρον  τους  και  ο  κύκλος  θα  πάψει  να  λειτουργεί. 

Τα  κύρια  συστατικά  ενός  κύκλου  ποιότητας  είναι (Munro-Faure L, 1992): 

1 Τα  µέλη  του  κύκλου  ποιότητας,  που  είναι  το  πρωταρχικό  

στοιχείο  του  προγράµµατος.  Έχουν  διδαχθεί  τις  βασικές  τεχνικές 

για τη  λύση  των  προβληµάτων  και  για  το  έλεγχο  της  ποιότητας  

και, εποµένως,  έχουν  την  ικανότητα  να  εντοπίζουν  και  να  λύνουν  
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τα  σχετιζόµενα  µε  την  εργασία  προβλήµατα.      

2 Ο  επικεφαλής  του  κύκλου  ποιότητας.  Συνήθως,  πρόκειται  για  

τους  άµεσους  προϊστάµενους  των  µελών  ενός  κύκλου  ποιότητας,  

οι  οποίοι  είναι  και  οι  υπεύθυνοι  για  την  επιτυχίας  της  οµάδας. 

3 Ο  υπεύθυνος  του  κύκλου  ποιότητας.  Είναι  το  στέλεχος  της  

επιχείρησης  το  οποίο  είναι  συνολικά  υπεύθυνο  για  το  

πρόγραµµα  εφαρµογής  όλων  των  κύκλων  ποιότητας.  Έχει  ως  

αρµοδιότητα  το  συντονισµό  των  συναντήσεων  των  κύκλων,  το  

συντονισµό  της  εκπαίδευσης  των  µελών  και  το  συντονισµό  των  

ενεργειών  τους.  Το  άτοµο  αυτό  θα  πρέπει   να  έχει  αυξηµένες  

ικανότητες  επικοινωνίας,  διοίκησης  και  παρακίνησης  διότι  

αποτελεί  το  συνδετικό  κρίκο  µεταξύ  των  κύκλων  ποιότητας  και  

της  επιχείρησης.  

4 Η  ∆ιοίκηση.  Χωρίς  την  ανοικτή  στήριξη  και  δέσµευση  της  

διοίκησης,  οι  κύκλοι  ποιότητας, όπως  και  κάθε  άλλη  ιδέα,  δεν  θα  

πετύχουν. Η  διοίκηση  θα  πρέπει  να  αναγνωρίζει  τη  

σπουδαιότητα  των  απόψεων  των  ατόµων  που  διεκπεραιώνουν  

µια  εργασία.   

Ο  πρωταρχικός  σκοπός  των  κύκλων  ποιότητας  είναι  να  παρέχουν  την  

ισχυρή  παρακίνηση,  που  επιτρέπει  στους  ανθρώπους  να  συµµετέχουν  

στη  λήψη  αποφάσεων  για  τις  δικές  τους  ενέργειες  και  για  το  δικό  τους  

µέλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Ως  διασφάλιση  ποιότητας  ορίζονται  οι  σχεδιασµένες  και  συστηµατικές  

δραστηριότητες  που  εφαρµόζονται  µέσα  στο  πλαίσιο  του  Συστήµατος  για  

την Ποιότητα  και  αποδεικνύονται,  στο  βαθµό  που  απαιτείται,  προκειµένου  

να  παρέχεται  εµπιστοσύνη  ότι  µία  οντότητα  θα  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  

για  την  ποιότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402).  Η εφαρµογή  και  η  πιστοποίηση  

ενός  συστήµατος  διασφάλισης  ποιότητας  ενός  οργανισµού  παραγωγής  

προϊόντων  ή  παροχής  υπηρεσιών  αποτελούν  για  τον  πελάτη  του  

οργανισµού  διασφάλιση  ότι  το  προϊόν  θα  ικανοποιεί  συγκεκριµένες  

προδιαγραφές  και  ότι  η  ποιότητά  του  θα  είναι  σταθερή  ή  ότι  θα  λάβει  

υποσχεθέν  επίπεδο  υπηρεσιών.  ∆ιασφαλίζεται, λοιπόν, µέσω  της  

εφαρµογής  των  προτύπων  ένα  επίπεδο  ποιότητας  «γενικής  αποδοχής». 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θ’ αναφερθούµε στα διάφορα πρότυπα ποιότητας,  

κάνοντας µια ιστορική και θεωρητική προσέγγιση. 

 

 

2.1.1 Η Τυποποίηση 
 

 

Η τυποποίηση είναι ένας από τους κύριους στόχους του ΕΛΟΤ, που 

πραγµατοποιείται µέσω της επεξεργασίας και της δηµοσίευσης των ελληνικών 

προτύπων και της προώθησης της εφαρµογής τους. Τα ελληνικά πρότυπα, 

σύµφωνα µε τους διεθνείς οδηγούς, είναι έγγραφα που επιτρέπουν την κοινή 

και επαναλαµβανόµενη χρήση των προδιαγραφών (κανόνες, οδηγίες, 

χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων ή τα αποτελέσµατά τους), στοχεύοντας 

στη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Αναφέρονται στα προϊόντα, τις διαδικασίες και 
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τις υπηρεσίες καθώς και στα ποιοτικά συστήµατα.  Σύµφωνα µε το νόµο 

372/76, ο ΕΛΟΤ είναι η µοναδική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο για την 

έγκριση, την έκδοση και τη διανοµή των ελληνικών προτύπων. Οι διαδικασίες, 

που καθιερώνονται από τον ΕΛΟΤ για την επεξεργασία των ελληνικών 

προτύπων, στοχεύουν στην επίτευξη της συναίνεσης όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών, που συµβάλουν στη διαδικασία πιστοποίησης. Κατά 

συνέπεια, τα πρότυπα διατυπώνονται από τις αντιπροσωπευτικές Τεχνικές 

Επιτροπές της τυποποίησης και υποβάλλονται σε µια δηµόσια διαδικασία 

έρευνας, προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο της κοινής αποδοχής. Τα 

ελληνικά πρότυπα αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου 

να καλυφθούν οι απαιτήσεις των τελευταίων επιστηµονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων και είναι εναρµονισµένα µε τα σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά 

πρότυπα, προκειµένου να συµφωνήσουν µε τις αναπτυγµένες χώρες.  

 

Σύµφωνα µε το νόµο 372/76, η εφαρµογή των ελληνικών προτύπων, είναι 

εθελοντική, όπως συµβαίνει στις περισσότερες χώρες και µερικά από αυτά 

µπορούν να γίνουν υποχρεωτικά, εάν το κρίνει η νοµοθεσία της ΕΟΚ. Τα µέλη 

των ευρωπαϊκών οργανώσεων προτύπων είναι  η ευρωπαϊκή επιτροπή για 

την τυποποίηση (CEN) και η ευρωπαϊκή επιτροπή για την ηλεκτροτεχνική 

τυποποίηση (CENELEC). Ο  ΕΛΟΤ συµµετέχει ως µέλος των διεθνών και 

ευρωπαϊκών οργανισµών προτύπων και λαµβάνει τα πρότυπα που εκδίδονται 

από τις ανωτέρω οργανώσεις και εκείνα των µελών τους, οι οποίοι είναι οι 

εθνικοί οργανισµοί προτύπων κάθε χώρας µέλους. Τα αρχεία προτύπων 

περιλαµβάνουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα των άλλων 

εθνικών οργανισµών προτύπων.  

   

 

2.1.2 Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας Στην Ελλάδα 
 

 

Μια επιχείρηση πιστοποιείται όταν το απαιτεί ο πελάτης ή όταν η εταιρία θέλει 

να το χρησιµοποιήσει σε διαφηµιστική εκστρατεία, είτε ακόµη επειδή το 
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απέκτησαν οι ανταγωνιστές της. Οι εταιρείες που εφαρµόζουν Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό 

πελατών της DQS (φορέας πιστοποίησης) διεθνώς. Στα τέλη του 2001, 

λιγότερες από το 10% των εταιρειών παγκοσµίως είχαν λάβει πιστοποίηση 

κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Από τις αρχές του 2002, όµως, η αγορά 

άρχισε να κινείται ολοένα και περισσότερο, δεδοµένου ότι όλα τα 

πιστοποιητικά σύµφωνα µε το ISO 9001:1994 θα έπαυαν να ισχύουν στις     

14 ∆εκεµβρίου  2003.  

 

Στον ελληνικό χώρο η συγκρότηση των βασικών δοµών του εθνικού 

συστήµατος έχει κατά βάση ολοκληρωθεί, ενώ σχεδιάζονται πρωτοβουλίες 

για: 

• την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία του ελέγχου 

της αγοράς, που είναι ήδη θεσµοθετηµένος σε σηµαντικό βαθµό, αλλά 

χωρίς επαρκείς µηχανισµούς εφαρµογής. 

• το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και 

να ενοποιηθεί. 

• τη θέσπιση ενός Εθνικού Βραβείου, αλλά και επιµέρους βραβείων, για 

τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.   

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η παροχή ενός διεθνώς αναγνωρισµένου 

µέσου ορισµού και καταγραφής του καθεστώτος του Συστήµατος Ποιότητας 

µιας εταιρίας σ’ ένα µεγάλο φάσµα επιχειρήσεων. Τα βήµατα που απαιτούνται 

για την πιστοποίηση είναι:  

      1. Απόφαση της ∆ιοίκησης. 

      2. ∆ηµιουργία οµάδας εργασίας (ορίζονται αρµοδιότητες, ευθύνες). 

      3. Εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση µε το ISO 9000 (τι          

συµβαίνει και ποιος το κάνει, τι έχει ζωτική σηµασία για την επιτυχία,  

πώς αυτό ελέγχεται). 

      4. Επισήµανση διαφορών και εκπόνηση προγράµµατος ενεργειών. 

      5. Αναθεώρηση ή δηµιουργία νέων διαδικασιών. 
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      6. ∆ηµιουργία Εγχειριδίου ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

       7. Επιλογή φορέα Πιστοποίησης. 

       8. Υποβολή του Εγχειριδίου στο φορέα Πιστοποίησης για έγκριση. 

       9. Αξιολόγηση της εφαρµογής. 

      10.Πιστοποίηση.  

 

Μια εταιρεία που είναι πιστοποιηµένη από ένα σύστηµα ποιότητας, σηµαίνει 

ότι περιλαµβάνει την ύπαρξη ενός αναγνωρισµένου ανεξάρτητου φορέα 

πιστοποίησης, ο οποίος θα επιθεωρεί τις λειτουργίες της εταιρείας, µε βάση 

τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

αυτής της επιθεώρησης, χορηγεί ένα επίσηµο πιστοποιητικό που θα 

πιστοποιεί ότι το σύστηµα ποιότητας της εταιρείας ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ISO 9001, 9002, ή 9003. Η εταιρεία θα 

καταχωρηθεί επίσης στο αρχείο που διατηρεί ο φορέας πιστοποίησης. 

Ακολούθως, µπορεί να δηµοσιεύσει την καταχώρηση και να χρησιµοποιήσει 

το σήµα (λογότυπο) του πιστοποιητικού που έλαβε από το φορέα 

πιστοποίησης για να διαφηµιστεί. Η συνολική διαδικασία που είναι απαραίτητη 

για την εισαγωγή ενός συστήµατος ποιότητας ή την προσαρµογή ενός 

υπάρχοντος περιλαµβάνει:  

• Τον καθορισµό των στόχων της εταιρείας και την επιλογή του 

κατάλληλου µοντέλου Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, καθώς και 

τον καθορισµό του χρόνου έναρξης της λειτουργίας του µοντέλου.  

• Τη συγκρότηση µιας οµάδας εργασίας που θα αναλάβει να υλοποιηθεί 

το µοντέλο.  

• Την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης σε σχέση µε το αντίστοιχο 

πρότυπο ISO, δηλαδή τη µελέτη των υφιστάµενων δοµών ποιότητας 

της εταιρείας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις από το επιλεχθέν πρότυπο 

της σειράς ISO 9000. Εδώ, το κύριο πρόβληµα που πρέπει να 

αντιµετωπιστεί κατά την εισαγωγή ή την προσαρµογή ενός συστήµατος 

ποιότητας είναι το πώς θα αποφευχθεί η διαταραχή των υφιστάµενων 

λειτουργιών της εταιρείας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 
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προσπάθεια, ώστε οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες να µετατραπούν σε 

δυναµικές διαδικασίες του νέου συστήµατος µε το ελάχιστο δυνατό 

κόστος.  

• Τον προσδιορισµό του τι θα πρέπει να γίνει, δηλαδή τα στοιχεία που 

πρέπει να αποτελούν το σύστηµα ποιότητας µε βάση το µοντέλο που 

επιλέχθηκε. Αυτό περιλαµβάνει τη λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες 

που χρειάζεται να εκτελεστούν, την περιγραφή των διαδικασιών και τη 

σύνταξη των σχετικών εντύπων µε βάση τα στοιχειώδη ερωτήµατα: 

ποίος ενεργεί - τι κάνει- πώς το κάνει- τι στοιχεία κρατούνται. 

• Τη δηµιουργία "προγράµµατος δράσης", δηλαδή το σχεδιασµό των 

διαφόρων φάσεων ανάπτυξης του Συστήµατος ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας, δεδοµένου ότι οι ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας καθορίζουν, 

στη συνέχεια, τη χρονική σειρά ανάπτυξης των φάσεων. Οι 

δραστηριότητες που συνδέονται µε τα στοιχεία του συστήµατος 

ποιότητας δεν έχουν όλες την ίδια χρονική διάρκεια και για το λόγο 

αυτό είναι σκόπιµο να προηγηθούν δραστηριότητες µε αυξηµένες 

χρονικές απαιτήσεις.  

• Την εφαρµογή νέων διαδικασιών, δηλαδή την εκτέλεση της κάθε 

φάσης, την υλοποίηση των διαδικασιών στην πράξη και την εκτέλεση 

διορθωτικών ενεργειών, αν απαιτούνται.  

• Τη σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας. Το εγχειρίδιο διασφάλισης 

ποιότητας περιγράφει την πολιτική και τις αρχές µε βάση τις οποίες η 

εταιρεία θα διαχειρίζεται την ποιότητα. Περιγράφει την οργάνωση, τις 

διοικητικές διαδικασίες και τα γενικότερα µέτρα που έχει υιοθετήσει η 

εταιρεία για να επιτυγχάνει την επιθυµητή ποιότητα των προϊόντων και 

των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της. Θα πρέπει να θεωρείται ως  

εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιείται για εσωτερική εκπαίδευση του 

προσωπικού, ως  σηµείο αναφοράς και ως µέσον ενηµέρωσης των 

πελατών που θέλουν πληροφορίες για τις απόψεις της διοίκησης στο 

θέµα της ποιότητας.  

• Τη συνάντηση µε την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία επιτρέπει στο 

φορέα που θα κάνει την τελική πιστοποίηση να µάθει για την 

 39



επιχείρηση και να καθορίσει καλύτερα τι χρειάζεται για την αξιολόγηση. 

Επίσης, περιλαµβάνει µια ανασκόπηση του εγχειριδίου ποιότητας και 

υποδείξεις για διορθωτικές ενέργειες.  

• Την υποβολή του εγχειριδίου ποιότητας για έγκριση. Το εγχειρίδιο 

ποιότητας της επιχείρησης υποβάλλεται για έλεγχο σε ανεξάρτητο 

φορέα πιστοποίησης ο οποίος, αφού το αποδεχθεί, ορίζει από κοινού 

µε την επιχείρηση ηµεροµηνία επίσκεψης για τον έλεγχο πιστοποίησης. 

Το γραπτό σύστηµα ποιότητας της επιχείρησης οφείλει να εφαρµόζεται 

στην πράξη όπως περιγράφεται.  

• Την επίσκεψη αξιολογητών. Για να γίνει η αξιολόγηση για την τελική 

πιστοποίηση, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει το σύστηµα ποιότητάς 

της πλήρως τεκµηριωµένο και εφαρµοσµένο για µερικούς µήνες πριν, 

ώστε οι ελεγκτές να µπορούν να βρουν µε αντικειµενικά στοιχεία αν οι 

πράξεις συµβαδίζουν µε το σύστηµα ποιότητας που εφαρµόζει και µε 

τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 9000 που επέλεξε. Άγραφη 

αρχή για την αξιολόγηση είναι ότι αν ξαφνικά αντικατασταθεί όλο το 

προσωπικό της εταιρείας, τα καινούργια άτοµα θα µπορούν να 

συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα ή να παρέχουν τις ίδιες 

υπηρεσίες όπως πριν.  

• Τη χορήγηση πιστοποιητικού και την καταχώρηση στο µητρώο του 

φορέα πιστοποίησης. Αν το αποτέλεσµα συνηγορεί υπέρ της 

πιστοποίησης, η επιχείρηση θα λάβει ένα πιστοποιητικό σε 1-2 µήνες 

περίπου. Αν οι ελεγκτές βρουν κάποια µικροπροβλήµατα, θα δοθεί µια 

περίοδος (συνήθως 4-8 εβδοµάδων) για να διορθωθούν. Τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα, συνήθως, αποκλείουν την πιστοποίηση και 

απαιτούν έναν πλήρη επανέλεγχο του συστήµατος ποιότητας στο 

µέλλον. 

 

Οι προηγούµενες εκδόσεις του ISO 9000 επικρίθηκαν πολλές φορές, λόγω 

της βαριάς έµφασής τους στην τεκµηρίωση. Η έκδοση του 2000 έχει µειώσει 

αυτήν την απαίτηση στον έλεγχο των εγγράφων και των ποιοτικών αρχείων, 

στα αρχεία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και των µη συµµορφούµενων 
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προϊόντων και κατά τη διόρθωση και τη πρόληψη. Εντούτοις, για να επιτύχει 

τον έλεγχο, πρέπει να υπάρξει δοµή τεκµηρίωσης που καθορίζεται στο 

εγχειρίδιο ποιότητας της επιχείρησης. Στο γενικό σχέδιο του ISO 9001, ένα 

ποιοτικό σύστηµα αποτελείται από δύο µέρη: τεκµηρίωση και εφαρµογή. Το 

τεκµηριωµένο στοιχείο περιλαµβάνει ή αναφέρεται σε όλα εκείνα τα έγγραφα, 

πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες ή οδηγίες, που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα 

του προϊόντος ή την υπηρεσία. Το εγχειρίδιο ποιότητας δεν χρειάζεται να είναι 

ογκώδες. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να είναι καθορισµένα και ελεγµένα, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιµα, όπου και οπότε απαιτείται. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

 

Πηγή : ΜSI Hellas Consulting Group : ∆οµή εγχειριδίου ποιότητας  

Το εγχειρίδιο ποιότητας συνοψίζεται περιεκτικά στο 1ο επίπεδο κατά την 

τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητας (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1). Περιέχει την 

Έκθεση Πολιτικής Ποιότητας, δηλώνει τους στόχους του Συστήµατος 

Ποιότητας, περιγράφει την δοµή της εταιρίας και σκιαγραφεί τους υπάρχοντες 

επίσηµους ελέγχους για τις κρίσιµες δραστηριότητες. Περιέχει τον κατάλογο 

ποιοτικών εγγράφων και τον κατάλογο των αναθεωρήσεων.  Το εγχειρίδιο, 

επίσης, περιέχει έναν κατάλογο διαδικασιών του 2ου επιπέδου. Στο δεύτερο 

επίπεδο, ανήκουν οι διαδικασίες των τµηµάτων, όπου προσδιορίζονται οι  

ευθύνες που έχει το κάθε τµήµα, παρέχεται το διάγραµµα οργάνωσης των 

τµηµάτων και περιγράφονται τα στοιχεία εισόδου και εξόδου της κάθε 

διαδικασίας. Έτσι, όπως στο 1ο  επίπεδο, το εγχειρίδιο ποιότητας εµπεριέχει 

έναν κατάλογο τεκµηρίωσης του 2ου επιπέδου, στο 2ο επίπεδο εµπεριέχεται ο 
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κατάλογος διαδικασιών του 3ου επιπέδου. Στο τρίτο επίπεδο περιγράφονται οι 

οδηγίες και οι τυποποιηµένες λειτουργικές διαδικασίες. Μια οδηγία 

αποκαλείται µερικές φορές "τυποποιηµένη λειτουργική διαδικασία," γιατί 

περιγράφει αναλυτικά πώς µια εργασία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί.  

 

Το µοντέλο του εγχειριδίου αποτελείται από  τρία κύρια τµήµατα:  

1. Πολιτική, οργάνωση και ευθύνες 

2. Γενικές γραµµές του Συστήµατος  

3. Κατάλογος διαδικασιών 

 

Πιο αναλυτικά : 

      1.  Πολιτική, οργάνωση και υπευθυνότητες 

Το πρώτο τµήµα θα πρέπει να ορίζει σαφώς το πώς η εταιρία προσέγγισε τις 

απαιτήσεις που αφορούν στις ευθύνες που έχει η διεύθυνση και θα πρέπει να 

περιλαµβάνει την Έκθεση της Πολιτικής Ποιότητας (Quality Policy).  

 

Ένα οργανόγραµµα χρησιµοποιείται σταθερά για τη σκιαγράφηση της δοµής 

της οργάνωσης και την υποδήλωση των γραµµών αναφοράς και των σχέσεων 

υπαγωγής µεταξύ επιπέδων και τµηµάτων. Αυτό µπορεί να ενισχυθεί από 

σύντοµες εκθέσεις των αρµοδιοτήτων και ευθυνών της ανώτερης βαθµίδας 

της ∆ιεύθυνσης και του αντιπροσώπου Ποιότητας (Συντονιστής ή ∆ιευθυντής 

Ποιότητας). 

 

Ως ελεγχόµενο έγγραφο, το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα πρέπει να υπόκειται σε 

όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την αποδοχή, έκδοση και διατήρησή 

του.  

 

2.  Σκιαγράφηση του Συστήµατος 

Το δεύτερο τµήµα θα πρέπει να περιλαµβάνει µια σειρά σύντοµων 

περιγραφών,  που σκιαγραφούν τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται και 
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ελέγχεται κάθε κρίσιµη δραστηριότητα στα πλαίσια του Συστήµατος 

Ποιότητας. Μια πλήρη περιγραφή των ελέγχων θα περιέχεται στις διαδικασίες 

και τις οδηγίες εργασίας. 

Η σκιαγράφηση του Συστήµατος θα πρέπει να παραχθεί από τα συνηµµένα 

διαγράµµατα ροής της διεργασίας και τον κατάλογο των κρίσιµων 

δραστηριοτήτων. Σε αντίθεση µε το πρότυπο, µπορεί να παραχθεί µια 

σκιαγράφηση του Συστήµατος που θα προσφέρει ένα χρήσιµο οδηγό µιας 

λεπτοµερούς διαδικασίας ανάπτυξης. Καθώς αναπτύσσεται το Σύστηµα 

Ποιότητας και έχουν επισκοπηθεί και συµφωνηθεί οι διαδικασίες, είναι σχεδόν 

σίγουρο ότι θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση της σκιαγράφησης του 

Συστήµατος. 

 

3. Κατάλογος διαδικασιών 

Το τελευταίο τµήµα του εγχειριδίου Ποιότητας θα πρέπει να περιέχει τον 

κατάλογο των διαδικασιών που αναφέρονται στις κρίσιµες δραστηριότητες. 

∆εν θα πρέπει να περιλαµβάνονται αντίγραφα των διαδικασιών ή των 

εγγράφων. 

Σ’ αυτό συνηγορούν δύο κύριοι λόγοι: 

Καταρχήν, κάτι τέτοιο θα µετασχηµατίζει αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα λιτό 

και εύκολα αναγνώσιµο έγγραφο, σε έγγραφο που θα περιέχει υπερβολικά 

ογκώδεις πληροφορίες και που ενδεχόµενα να εµποδίζει τους εν δυνάµει 

χρήστες. ∆εύτερον, οι διαδικασίες είναι δυναµικά έγγραφα και η εξασφάλιση 

της φύλαξης όλων των αντιγράφων του εγχειριδίου Ποιότητας θα απαιτούσε 

µια σοβαρή διοικητική προσπάθεια, καθώς οι διαδικασίες αναθεωρούνται 

ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές της διεργασίας. 

 

Οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στο σωστό σχεδιασµό των 

εγχειριδίων ποιότητας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ποιότητας πρέπει να εστιάσουν 

σε τρία θέµατα:  

• Εάν το εγχειρίδιο καλύπτει το ποιοτικό σύστηµα 
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• Εάν ελέγχεται  

• Εάν µπορούν οι άνθρωποι να το χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε 

στιγµή το χρειάζονται 

Ο όγκος του εγχειριδίου µπορεί να είναι µερικές φορές µεγάλος, αλλά η δοµή 

του βοηθάει ώστε να γίνει ο σωστός έλεγχος. Σύµφωνα µε την πυραµίδα, ο 

αριθµός εγγράφων αυξάνεται καθώς κατεβαίνουµε σε επίπεδα, αλλά το 

αποτέλεσµα είναι ένας ολοκληρωµένος κατάλογος του συστήµατος. Κάθε 

επίπεδο της πυραµίδας περιλαµβάνει τον κατάλογο του επόµενου επιπέδου. 

Ο ελεγκτής επιλέγει τυχαία κάποια έγγραφα και τα εξετάζει. Θα πρέπει να 

επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόµενο είναι πλήρες. Να περιέχει όλα τα στοιχεία 

που περιγράφουν τους στόχους, την δοµή της οργάνωσης και τις απαιτήσεις 

της ποιότητας. Μια επιχείρηση θα πρέπει να ανανεώνει το εγχειρίδιο 

ποιότητας κάθε φορά µε βάση τα νέα πρότυπα, ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή. Λόγω του συνεχώς αυξανόµενου 

ανταγωνισµού των επιχειρήσεων και των απαιτήσεων των καταναλωτών, τα 

διεθνή πρότυπα ποιότητας εξελίσσονται ώστε να µπορούν να ικανοποιούν τις 

τρέχουσες ανάγκες. Έχουν γίνει πλέον κοινώς αποδεκτά από όλο τον κόσµο 

και αποτελούν καίρια σηµεία αναφοράς για όλα τα συστήµατα ποιότητας. 

 

Μετά την εγκατάσταση ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας σε έναν 

οργανισµό και την λειτουργία του για ένα χρονικό διάστηµα, ακολουθεί η φάση 

της πιστοποίησης του οργανισµού. Η διαδικασία της Πιστοποίησης 

(Certification) περιλαµβάνει την επιθεώρηση του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας του οργανισµού από έναν ανεξάρτητο φορέα (οργανισµό 

πιστοποίησης–certification body). Εφ΄ όσον το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας 

είναι συµβατό και συµµορφούµενο µε τις απαιτήσεις του προτύπου              

ISO 9001:2000, ο ανεξάρτητος οργανισµός πιστοποίησης εκδίδει µία γραπτή 

σχετική βεβαίωση, η οποία είναι το πιστοποιητικό ποιότητας (Certificate) που 

λαµβάνει ο πιστοποιηµένος οργανισµός και καταχωρείται. Πρακτικά, οι όροι 

Πιστοποίηση και Καταχώρηση είναι σχεδόν ισοδύναµοι. Αντίθετα, ο όρος 

∆ιαπίστευση (Accreditation) αφορά κάτι τελείως διαφορετικό. Η διαπίστευση 

είναι η επίσηµη αναγνώριση από τον οργανισµό διαπίστευσης (accreditation 
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body), ότι ένας φορέας πιστοποίησης (certification body) είναι ικανός να 

πραγµατοποιεί διαδικασίες πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

προτύπου ISO 9001:2000 για συγκεκριµένους βιοµηχανικούς ή 

επιχειρηµατικούς τοµείς. ∆ηλαδή, η διαπίστευση είναι ουσιαστικά η 

πιστοποίηση του οργανισµού πιστοποίησης. Συνεπώς, έχει νόηµα να 

αναφέρεται ότι ένας οργανισµός είναι διαπιστευµένος (accredited), µόνο αν ο 

οργανισµός αυτός είναι ένας οργανισµός πιστοποίησης (certification body). 

 

 

2.1.2.1 Επιθεώρηση 
 

 

Η TUV HELLAS είναι ο µεγαλύτερος Οργανισµός Επιθεωρήσεων-

Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα και είναι µέλος του Γερµανικού Οργανισµού 

Επιθεώρησης RWTUV. Μετά τη χορήγηση του αρχικού πιστοποιητικού, το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας επανεξετάζεται κατά εξαµηνιαία διαστήµατα 

µε επιθεωρήσεις για τη διατήρηση του πιστοποιητικού και κάθε τρία χρόνια 

γίνεται πλήρης επανέλεγχος.  

 

Η όλη διαδικασία για τη χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού απαιτεί τυπικά 

διάστηµα από έξι έως δεκαοχτώ µήνες, αν και η κάθε επιχείρηση είναι µια 

µοναδική περίπτωση και µπορεί να υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην 

ετοιµότητα κάθε µιας για την εφαρµογή αυτών των προτύπων. Στοιχεία όπως 

το µέγεθος της επιχείρησης, η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των 

παραγόµενων προϊόντων, τα στάδια παραγωγής, η δέσµευση της διοίκησης, 

ο βαθµός εσωτερικής οργάνωσης και ο ρυθµός ενσωµάτωσης των 

διαδικασιών στη λειτουργία της επιχείρησης είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν καθοριστικά το χρόνο αλλά και το κόστος εγκατάστασης ενός 

Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Το αρχικό αυτό κόστος, όµως, γρήγορα 

αποσβένεται και η επένδυση γίνεται κερδοφόρα για την επιχείρηση µέσω της 

µείωσης των ακατάλληλων προϊόντων, της ανάγκης διενέργειας λιγότερων 
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επιθεωρήσεων και ελέγχων και της αύξησης των πωλήσεων µε την ανύψωση 

του κύρους της επιχείρησης από την πολιτική ποιότητας. 

 

 

2.1.2.2. Η εξέλιξη της Πιστοποίησης µέσω των προτύπων 
 

 

Το 2004 η παραγωγή των προτύπων του ISO αυξήθηκε κατά 25%, σε σχέση 

µε το 2003, ενώ συγχρόνως ο αριθµός σχεδίων προτύπων αυξήθηκε κατά 

32%.  Εκτός από την ανάπτυξη συστηµάτων προτύπων που συνδέονται µε τις 

ανάγκες της αγοράς, ουσιώδης στόχος είναι, επίσης, η εξασφάλιση της 

επαρκούς συµµετοχής νέων εταιρειών για τη πιστοποίηση. Ένας άλλος 

στόχος είναι να ενταθεί η συνεργασία µε τα φόρουµ και τις κοινοπραξίες. Τα 

οφέλη της τυποποίησης πρέπει να διαδοθούν πιο αποτελεσµατικά στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή τους στη 

διαδικασία της τυποποίησης. Ο ISO υποστηρίζει ενεργά αυτό το στόχο µε το 

πενταετές πρόγραµµα δράσης του για τις αναπτυσσόµενες χώρες από το 

2005 ως το 2010. Επιπλέον, επιθυµεί να προωθήσει τη χρήση των προτύπων 

του ISO, για να προάγει τον τεχνικό κανονισµό και ως εργαλείο αξιολόγησης 

της πιστοποίησης και της συµµόρφωσης, χωρίς ο ίδιος ο οργανισµός να 

συµµετέχει στις δραστηριότητες της πιστοποίησης. 

 

 

2.1.2.3. Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Μετά-ISO Εποχή1

 
1  

Το θέµα της ποιότητας αποτελεί, για το χώρο της διοίκησης των 

επιχειρήσεων, αντικείµενο επεξεργασίας και προβληµατισµού ανεξάρτητα από 

το βαθµό δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης στο χώρο αυτό. Την 

                                                 
1Άρθρο του  κ. Aντρέα ∆. Αθανασόπουλου,  
http://www.plant-management.gr/online/article.asp?returnPage=SECTION&group=2&section=11&articleid=49 
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τελευταία πενταετία το θέµα της ποιότητας απασχόλησε πολλές Ελληνικές 

Επιχειρήσεις, οι οποίες ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δεσµεύσεις γύρω από 

θέµατα πιστοποίησης ποιότητας. Τι θα πρέπει να ακολουθεί την πιστοποίηση 

µιας επιχείρησης; Πόσο εφικτό είναι να συνεχίσει µια επιχείρηση να επενδύει 

σε θέµατα ποιότητας; Τι προοπτικές διαγράφονται για τα θέµατα ποιότητας 

και πόσο ικανές θα είναι οι Ελληνικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις 

αυξανόµενες απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τα νέα πρότυπα 

πιστοποίησης; Στα παραπάνω ερωτήµατα, και όχι µόνο, προσπάθησε να 

απαντήσει εµπειρική έρευνα της ακαδηµαϊκής οµάδας του Athens Laboratory 

of Business Administration (ALBA) σχετικά µε την πορεία των Ελληνικών 

επιχειρήσεων στη µετά - ISO εποχή. Ως βάση για αυτήν την αξιολόγηση 

αποτέλεσε το υπόδειγµα διοίκησης του Deming, όπως έχει ελεγχθεί εµπειρικά 

και σε άλλες χώρες. Το πλαίσιο λειτουργίας µε βάση τα πρότυπα του Deming 

µπορεί να αποτελέσει µακροπρόθεσµα ένα σηµαντικό στόχο επίτευξης, τόσο 

για επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί µε ISO όσο και για επιχειρήσεις που 

δεν έχουν ακόµα προχωρήσει σε πιστοποίηση.  

 

Η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων υπό το πρίσµα των παγκόσµιων 

προκλήσεων προϋποθέτει τη διατύπωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, το 

οποίο θα απαντά σε βασικές ανταγωνιστικές παραµέτρους που αφορούν 

θέµατα αποστολής, επιλογής στρατηγικής και οργανωτικού προτύπου και 

επιλογής κατάλληλων λειτουργιών και διαδικασιών. Το θέµα της ποιότητας 

έχει αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα αναφοράς στην προσπάθεια 

καθορισµού των παραγόντων εκείνων, που θα επιτρέψουν στην Ελληνική 

παρουσία να είναι ελκυστική, τόσο στην εσωτερική αγορά (διατήρηση 

παρουσίας) όσο και σε αγορές του εξωτερικού (ανάπτυξη παρουσίας). Αυτό 

που έχει σηµασία είναι ότι η ποιότητα δεν αποτελεί ένα µεταφυσικό 

φαινόµενο, αλλά έχει µετρήσιµα και πρακτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα 

πρέπει να αποτελούν το πεδίο διερεύνησης και διαρκούς βελτίωσης από την 

πλευρά των επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν να γίνει µια σε 

βάθος παρουσίαση των παραγόντων που περιγράφουν τα θέµατα ποιότητας 

τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει τα 

πρώτα βήµατα στο πεδίο της ποιότητας µέσω πιστοποίησης ISO.  
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Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις, που διαθέτουν πιστοποιητικά τύπου ISO, 

κατανοούν ότι, εκτός από τις προσπάθειες για την πιστοποίηση, θα πρέπει να 

κάνουν προσπάθειες έτσι ώστε τα θέµατα της ποιότητας να αποκτήσουν 

καθηµερινή σηµασία στην επιχείρησή τους και ιδιαίτερα σε λειτουργίες που 

είναι διαφορετικές από αυτές του τµήµατος ποιότητας το οποίο διαθέτουν. Η 

δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο κατανοεί και προωθεί την ποιότητα 

σε κάθε βήµα της επιχείρησης, αποτελεί ένα µεγάλο στοίχηµα για τις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το µεγάλο αυτό στοίχηµα έχει δύο όψεις. Στη µία 

όψη πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης ως 

µια αναγκαιότητα, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν την πιστοποίηση 

στο πολύ πιο απαιτητικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας (εφαρµογή του 

2000). Η άλλη όψη αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες κατανοούν ότι το θέµα 

της ποιότητας θα αποτελέσει ένα κρίσιµο παράγοντα για τη µεσοπρόθεσµη 

επιβίωσή τους και άρα κάθε επένδυση στην ποιότητα αποτελεί επένδυση στο 

µέλλον της επιχείρησης. Η εµπειρία, που έχει προκύψει από την έρευνα του 

ALBA θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για το µέλλον των επιχειρήσεων µε 

στόχο τη µετάβαση, από την απλή πιστοποίηση ποιότητας, στην απόκτηση 

φιλοσοφίας Ολικής ∆ιοίκησης Ποιότητας.  

 

Τελικά, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ιδανικός στόχος µιας επιχείρησης θα ήταν 

όχι απλά η αυξηµένη παραγωγικότητα, αλλά η ποιοτική παραγωγικότητα. Μια 

επιχείρηση αντιλαµβάνεται ότι για να µπορέσει να ανταγωνιστεί στη σηµερινή 

εποχή τη διεθνή αγορά, πρέπει να διαχειριστεί σωστά το θέµα. Η βελτίωση 

της ποιότητας (ή η εφαρµογή της, όπου αυτή είναι ανύπαρκτη) µπορεί να 

αποδειχτεί µια καλή στρατηγική. Οι εταιρείες που εφαρµόζουν Σύστηµα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και είναι πιστοποιηµένες, έχουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, έναντι αυτών που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Παρόλ΄αυτά, η 

πιστοποίηση δεν είναι απλή υπόθεση. Υπάρχουν απαιτήσεις που πολλοί δεν 

είναι διατεθειµένοι να ακολουθήσουν. Στην Ελλάδα, η τάση για πιστοποίηση 

έχει αυξηθεί σε σχέση µε παλαιότερα αλλά συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, βρίσκεται ακόµα σε χαµηλό επίπεδο. Κύριοι λόγοι είναι η νοοτροπία 

της Ελλάδας, το κοινωνικό και οικονοµικό υπόβαθρο και η πολιτική.  
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η πρώτη  σειρά  διεθνών  προτύπων  από  το  ∆ιεθνή  Οργανισµό  

Τυποποίησης  (International  Standard  Organization)  για  τη  διασφάλιση  

της  ποιότητας  κυκλοφόρησε  το  1987  µε  την  γενική  ονοµασία  ISO  9000  

και  εξειδικευµένα  πρότυπα,  ανάλογα  µε  το  είδος  εφαρµογής.  Η  ευρύτητα  

στη  χρήση  τους  αλλά,  κυρίως,  η  καθολική  αποδοχή  τους  οδήγησε  στην  

πρώτη  γενική  αναθεώρησή  τους  το  1994.  Τα  πρότυπα  της  σειράς  ISO 

9000  είναι  χρήσιµα  σε  όλες  τις  κατηγορίες  επιχειρήσεων  από  

βιοµηχανίες  έως  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  όπως ιατρική, 

τουρισµός, ασφαλιστικές  εταιρείες κ.τ.λ.  Στη  σειρά  προτύπων  ISO  9000  

έχουµε  δύο  βασικές  κατηγορίες  προτύπων.  Η  πρώτη  αφορά  τα  πρότυπα  

απαιτήσεων  για  πιστοποίηση  τα   ISO-9001,  ISO- 9002,  ISO-9003,  και  

ISO-10012.  Μια  επιχείρηση  που  θέλει  να πιστοποιηθεί  θα  πρέπει  να  

επιλέξει  ένα  απ’  αυτά  τα  πρότυπα  για  να  πιστοποιηθεί  από  κάποιο  

αρµόδιο  φορέα.  Στη  δεύτερη  κατηγορία  έχουµε  τα  καθοδηγητικά  

πρότυπα  τα  ISO-8402,  ISO-9000,  ISO-9004  και  ISO-10011.  Αυτά  έχουν  

συµβουλευτικό  χαρακτήρα  και  προσδιορίζουν  κάποιες  ιδιότητες  που  είναι  

σηµαντικές  για  την  ποιότητα.  

 

Μια  γενική  περιγραφή  των  προτύπων ανάλογα  µε  τη  χρήση  τους  αλλά  

και  µε  το  είδος  της  επιχείρησης  είναι (Αρβανητογιάννης Σ.Ι και Κούρτης Λ. 

2002: σελ 13) : 

 

1 ISO  9001  το  οποίο  περιλαµβάνει  τη  διασφάλιση  ποιότητας  στο  

σχεδιασµό,  στην  ανάπτυξη,  στην  παραγωγή  προϊόντων  ή  

προσφορά  υπηρεσιών,  στην  εγκατάσταση  και  την  τεχνική  

υποστήριξη. Το  συγκεκριµένο  πρότυπο  στην  έκδοση  ISO-

9000:1994  είναι  το  πιο  ολοκληρωµένο  πρότυπο  πιστοποίησης. 

2 ΙSO  9002  που περιλαµβάνει  τη  διασφάλιση  ποιότητας  στην  

παραγωγή  προϊόντων  ή  προσφορά  υπηρεσιών,  την  εγκατάσταση  
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και  την  υποστήριξη. 

3 ISO  9003  περιλαµβάνει  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  µόνο  στον  

τεχνικό  έλεγχο και  στη  δοκιµή  του  προϊόντος.  Στην  αναθεωρηµένη  

του  µορφή  έχει  διευρυνθεί  και  περιλαµβάνει  επιθεώρηση  των  

συµβάσεων,  έλεγχο  των  προϊόντων   προς παράδοση  σε  πελάτες,  

παραγωγικές  δραστηριότητες και  εσωτερικούς  ελέγχους  ποιότητας,  

καθώς  και  αυξηµένη  συµµετοχή  του  µάνατζµεντ.        

 

Η επιβίωση ενός οργανισµού στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και η πιθανή επιτυχία του ανεξάρτητα από 

τις συνεχείς πιέσεις που δέχεται από τις έξωθεν δυνάµεις π.χ οικονοµικές 

πιέσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, πολιτικές ανακατατάξεις, κοινωνικές µεταβολές 

κ.λ.π  βασίζεται πια σε µεγάλο βαθµό στη ποιότητα των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που προσφέρει. Σύµφωνα µε το δικτυακό τόπο http:// 

www.members.rediff.com, όπως αυτός δίνεται από τον Αρβανητογιάννη Σ.Ι 

(2002 :σελ 103), η ποιότητα ορίζεται ως «το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων και 

των  χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που στηρίζεται στην 

ικανότητα του να ικανοποιεί δηλωµένες ή επιβαλλόµενες ανάγκες». 

 

Η ποιότητα ορίζεται µέσω δυο διαφορετικών διεργασιών: του Ελέγχου 

Ποιότητας και της ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Ο Έλεγχος ποιότητας αποτελεί 

µέρος της διοίκησης ποιότητας, στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων 

της ποιότητας και ασκείται σε όλα τα επίπεδα στα οποία εστιάζει η 

∆ιασφάλιση Ποιότητας, δίνοντας συγκεκριµένες ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις 

ποιότητας πρόκειται να εκπληρωθούν (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 
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Πηγή: Αρβανητογιάννης Σ.Ι και Κούρτης Λ. (2002), ISO9000:2000, 
Σταµούλης σελ. 103 

 

Ιστορικά, προσεγγίζοντας τα πρότυπα Ποιότητας θα χρειαστεί να πάµε αρκετά 

χρόνια πίσω, µια και το πρώτο πρότυπο αναπτύχθηκε µετά το τέλος του 

Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, το 1920, στο Ηνωµένο Βασίλειο.Το 

συγκεκριµένο πρότυπο Ποιότητας ονοµαζόταν πρότυπο πυροµαχικών και το 

ανέπτυξαν οι Βρετανοί µε σκοπό να έχουν υψηλής ποιότητας οπλικά 

συστήµατα τα οποία θα δηµιουργούσαν προβλήµατα στον εχθρό, χωρίς όµως 

να βάζουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες τους Βρετανικού στρατού. Η επόµενη 

κίνηση, σε σχέση µε τα πρότυπα ποιότητας, έγινε πολλά χρόνια µετά, και 

συγκεκριµένα το 1950, όπου ο Αµερικάνος ναύαρχος Rickover ανέπτυξε µια 

λίστα µε 18 αιτίες στις οποίες οφειλόταν τα περισσότερα ελαττώµατα στη 

κατασκευή των υποβρυχίων, στοχεύοντας µ’ αυτό τον τρόπο να µην 

επαναληφθούν. Η NASA χρησιµοποίησε αργότερα την εφαρµογή της 

συγκεκριµένη φιλοσοφίας διασφάλισης ποιότητας στα διαστηµικά 

προγράµµατα (Tricker 2001, p.3). 

 51



Το 1946, στη Γενεύη της Ελβετίας, ιδρύθηκε ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Τυποποίησης (ISO, International Standards Organization). Βασικός σκοπός 

του οργανισµού αυτού ήταν η δηµιουργία κοινών διεθνών προτύπων για την 

παραγωγή και το εµπόριο (Αγγελίδης Κ.∆ 2001:σελ.19). Κατανοώντας, ο 

συγκεκριµένος οργανισµός, τη σηµασία των αρχών της ποιότητας ανέθεσε σε 

µια ειδική Τεχνική Επιτροπή (ISO/TC 176) τη δηµιουργία ειδικών προτύπων 

που θα υποστήριζαν την προσπάθεια διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους, να υιοθετήσουν και να 

εφαρµόσουν συγκεκριµένα πρότυπα ποιότητας (International Standards 

Organization: ISO9000 Series Publication- όπως παραπέµπει ∆ερβιτσιώτης 

2001:σελ.481).  

 

Η Επιτροπή, στηριζόµενη και σε µια µετέπειτα κίνηση του Ινστιτούτου 

Βρετανικών  Προτύπων (BSI), το οποίο δηµοσίευσε έναν οδηγό για τη 

∆ιασφάλιση Ποιότητας που αργότερα, το 1979, εξελίχτηκε σ’ ένα νέο πρότυπο 

γνωστό ως BS5750 (Αρβανητογιάννη Σ.Ι ,2002:σελ 103), το 1972 

δηµιούργησε τα πρότυπα σειράς ISO 9000, τα οποία αποτελούν οδηγό των 

επιχειρήσεων όλων των τύπων και µεγεθών για την εφαρµογή και 

πιστοποίηση των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων τους(Αγγελίδης Κ.∆. 2001: σελ 19). 

 

Σύµφωνα µε τον Αρβατογιάννη, Σ.Ι (2002:σελ.104), ο ISO (∆ιεθνής 

Οργανισµός Τυποποίησης- International Standards Organization) είναι µια 

διεθνής οµοσπονδία των εθνικών οργανισµών προτύπων που 

αντιπροσωπεύει περισσότερες από 160 χώρες. Η µετατροπή και αναστροφή 

του όρου IOS, που ήταν αρχικά, σε ISO (που θυµίζει την ελληνική 

προσφώνηση ίσος) έγινε διότι η προηγούµενη ονοµασία θύµιζε περισσότερο 

χάος.  

Η συγκεκριµένη οργάνωση προωθεί την ανάπτυξη της τυποποίησης και των 

σχετιζόµενων δραστηριοτήτων και ενισχύει την ανταλλαγή προϊόντων και 

υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας συγχρόνως τις επιστηµονικές, 

τεχνολογικές και οικονοµικές συνεργασίες. O ISO αποτελείται από 
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περισσότερες από 170 τεχνικές επιτροπές, 650 υποεπιτροπές, περίπου 2000 

οµάδες εργασίας και 20 ερευνητικές οµάδες µελέτης. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 δείχνει 

τη µετάβαση του ISO µέχρι και το ISO 9000:2000 (Αρβανητογιάννη Σ.Ι 

,2002:σελ 104-105).  

ΧΡΟΝΙΑ Ι∆ΡΥΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ ΠΡΟΤΥΠΟ 

1920 Υπουργείο Εθνικής Αµύνης 

του ΗΒ 

Def Stan 13/131 

1950 Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ Πρόγραµµα Πυρηνικών Υποβρυχίων 

1958 NASA Πρόγραµµα Ρέητζερ 

1964 NASA Πρόγραµµα ∆ιαστηµοπλοίων 

1972 BSI BS4891:1972 

Οδηγός ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

1979 BSI BS 5750 Πρότυπο για Συστήµατα 

∆ιοίκησης Ποιότητας  

1981 DTI FOCUS Περιοχές όπου η τυποποίηση 

απαιτείται (LANS)  

1987 ISO ISO9000 

1987 EN29000 Αντίστοιχο του ISO9000 

1994 ISO Αναθεωρηµένη έκδοση του 

ISO9000:1987 (µικρές αλλαγές) 

2000 ISO Ολική αναθεώρηση του ISO9000:1994 

(προσανατολισµός στον πελάτη) 

Πηγή: Αρβανητογιάννης Σ.Ι και Κούρτης Λ. (2002), ISO9000:2000, 
Σταµούλης σελ. 104-105 
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2.3 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ   ISO  9000:1994 

 

 

Τα  πρότυπα  της  σειράς  ISO  9000  κατατάσσονται  σε  4  βασικές  

κατηγορίες (Αρβανητογιάννη Σ.Ι 2002:σελ 103) : 

 Ορισµοί. Το  πρότυπο  της  κατηγορίας  αυτής  ISO  8402  περιέχει  

τους  αστικούς  όρους  και  ορισµούς  εννοιών  αναφορικά  µε  τη  

διαχείριση  και  διασφάλιση  ποιότητας. 

 Οδηγίες  για  επιλογή  και  χρήση.  Τα  πρότυπα  ISO  9000 – 1,  

ISO  9000-2,  ISO  9000-3  και  ISO  9000-4  παρέχουν  οδηγίες  ως  

προς  την  επιλογή,  χρήση  και  εφαρµογή  των  προτύπων  µίας  

σειράς  ISO  9000. 

 Στοιχεία  συστήµατος  διασφάλισης  ποιότητας.  Τα  πρότυπα  που  

εντάσσονται  στην  κατηγορία  αυτή  παρέχουν  τα  βασικά  στοιχεία  

που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  για  την  ανάπτυξη  και  

εφαρµογή  ενός  συστήµατος  διασφάλισης  ποιότητας.  Είναι  

κατευθυντήριες  οδηγίες,  υπό  τη  µορφή  συµβουλών, και  

παρέχουν  βοήθεια  σε  οργανισµούς  ή  επιχειρήσεις  για  την  

ανάπτυξη  και  υλοποίηση  ενός  αποτελεσµατικού  ενδο-

επιχειρησιακού  προγράµµατος  για  τη  διασφάλιση  της  

ποιότητας.  Η  κατηγορία  αυτή  περιλαµβάνει  τα  πρότυπα  ISO  

9004-1,  ISO  9004-2,  ISO  9004-3  και  ISO  9004-4. 

 Μοντέλα  διασφάλισης  ποιότητας. Τα  µοντέλα  διασφάλισης  

ποιότητας ISO 9001,  ISO  9002,  και  ISO  9003  χρησιµοποιούνται  

σε  περιπτώσεις  όπου  η  διασφάλιση  της  ικανότητας  ενός  

οργανισµού  ή  µιας  επιχείρησης  να  προµηθεύει  προϊόντα  ή  να  

παρέχει  υπηρεσίες  µε  βάση  συµφωνηµένες  προδιαγραφές,  

αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση στις  εµπορικές  συναλλαγές.  

Για  τη  διαπίστωση  της  συµµόρφωσης  ενός  οργανισµού  ή  µιας  

επιχείρησης  προς  ένα  από  τα  τρία  µοντέλα  διασφάλισης  

ποιότητας  χρησιµοποιείται  ο  µηχανισµός  της  πιστοποίησης.  Η  

πιστοποίηση  είναι  η  ανεξάρτητη  και  τεκµηριωµένη  διαπίστωση  
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από  έναν  αρµόδιο  φορέα,  τον  Οργανισµό Πιστοποίησης,  ότι  ο  

ενδιαφερόµενος  οργανισµός  ή  επιχείρηση  λειτουργεί  µε  βάση  

ένα  αποτελεσµατικό  σύστηµα  ποιότητας,  το  οποίο  εναρµονίζεται  

µε  τις  απαιτήσεις  των  προτύπων  της  σειράς  ISO  9000.  

 

2.4 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO  9000 : 2000     

 

 

Βασισµένη  στην  παγκόσµια  εµπειρία  εφαρµογής  των  προτύπων  της  

σειράς  ISO 9000:1994, η  τεχνική  επιτροπή  176  του  ∆ιεθνούς  Οργανισµού  

Τυποποίησης  ISO,  τα  προηγούµενα  χρόνια, ξεκίνησε  µια  µεγάλη  

συζήτηση  για  την  αναµόρφωση  και  προσαρµογή  τους  στις  σηµερινές  

απαιτήσεις  της  αγοράς.  Κατέληξε  στις  τελικές  προτάσεις  της  το  

καλοκαίρι  του  2000  και  παρέπεµψε  το  τελικό  κείµενο  προς  έγκριση.  Το  

Νοέµβριο  του  2000,  εκδόθηκε  από  τον  ISO  η  αναθεωρηµένη  σειρά 

προτύπων  ISO  9000 : 2000. 

 

Οι  αλλαγές  στη  σειρά  των προτύπων  περιλαµβάνουν (Τσιότρας, 1993: 

σελ. 257-260): 

1. Την σύµπτυξη των ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 και ISO 9003 :1994  

σε  ένα  καινούργιο  πρότυπο,  το  ISO 9001:2000 (απαιτήσεις  του  

προτύπου). 

2. Την  σύµπτυξη  του  ISO  8402  και  µέρος  του  ISO  9000-1  σε  ένα  

καινούργιο πρότυπο το ISO  9000: 2000 (αρχές και ορολογία – λεξικό). 

3. Την  αναθεώρηση  του  ISO  9004-1  σε  ένα  καινούργιο  πρότυπο,  το  

ISO 9004:2000 (οδηγίες για βελτιώσεις στην απόδοση της  

επιχείρησης). 

4. Την  σύµπτυξη  του  ISO  10011  µε  τα  ISO  14010,  ISO  14011  και  

ISO 14012 σε ένα καινούργιο πρότυπο (οδηγίες)  για  την  επιθεώρηση  

συστηµάτων ποιότητας και  περιβαλλοντικών συστηµάτων (ονοµάζεται 

 55



ISO  19011).  

 

Οι  κυριότερες  αλλαγές  που  έχουν  ενσωµατωθεί  στο  νέο  πρότυπο  ISO  

9001 :2000  και  ISO  9004: 2000  είναι  οι  εξής (Τσιότρας 1993: 257-260): 

1. Νέα  δοµή  προσανατολισµένη στις  διαδικασίες,  που  υποστηρίζεται  

από  µια  πιο  λογική  σειρά  των  περιεχοµένων  του  προτύπου. 

2. ∆ιαδικασία  συνεχούς  βελτίωσης,  ως  ένα  σηµαντικό  βήµα  για  την  

ανάπτυξη  του  συστήµατος  ποιότητας. 

3. Μεγαλύτερη  έµφαση  στο  ρόλο  της  ανώτατης  διοίκησης,  ο  οποίος  

περιλαµβάνει  τη  δέσµευσή  της  στην  ανάπτυξη  και  βελτίωση  του  

συστήµατος  ποιότητας,  συνυπολογισµό  κανονισµών  και  νοµικών  

απαιτήσεων,  καθώς  και  καθορισµό  µετρήσιµων  στόχων  σε  κάθε  

σχετική  λειτουργία  και  επίπεδο  του  οργανισµού. 

4. Η  έννοια  των  «επιτρεπτών  εξαιρέσεων»  έχει  συµπεριληφθεί  στο  

πρότυπο, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι  επιχειρήσεις  οποιουδήποτε  

κλάδου. 

5. Η  απαίτηση  να  διαθέτει  ο  οργανισµός  πληροφορίες  σχετικά  µε  

την  ικανοποίηση  και / ή  τη  µη  ικανοποίηση  των  πελατών,  ως  ένα  

µέτρο  της  απόδοσης  του συστήµατος. 

6. Σηµαντική  µείωση  στον όγκο  της  απαιτούµενης  τεκµηρίωσης. 

7. Αλλαγές  και  βελτιώσεις  στην  ορολογία  για  καλύτερη  κατανόηση  

του  προτύπου. 

8. Μεγαλύτερη  συµβατότητα  µε  το  πρότυπο  της  περιβαλλοντικής  

διαχείρισης. 

9. Συγκεκριµένη  αναφορά  τις  αρχές  της  ∆ιαχείρισης  Ποιότητας. 

10. Λαµβάνονται  υπόψη  τα  οφέλη  και  οι  ανάγκες  όλων  των  

ενδιαφερόµενων  µερών (επιχείρησης,  πελατών,  εργαζοµένων κλπ.). 

11. ∆ίνεται  µεγαλύτερη  προσοχή  στη  διαθεσιµότητα  των  πόρων. 

12. Καθορισµός  της  αποτελεσµατικότητας  της  εκπαίδευσης. 

 56



13. Οι  µετρήσεις  επεκτείνονται  στο  σύστηµα,  στις  διαδικασίες  και  στο  

προϊόν. 

14. Αναλύσεις  των  δεδοµένων  που  έχουν  συγκεντρωθεί  σχετικά  µε  

την  απόδοση  του  συστήµατος  ποιότητας. 

15. Επιπλέον,  εισάγεται    έννοια  της  αυτό-αξιολόγησης  της  επιχείρησης  

ως  οδηγός  για  βελτιώσεις  (ISO  9004).              

 

Μία  σηµαντική  αλλαγή  στο  νέο  πρότυπο  ISO  9000  είναι  ότι  περιέχει  

µόνο  4  παραγράφους  αντί  των  20  του  ISO  9001:1994. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2.2  

απεικονίζονται τα στοιχεία καθώς και οι διαφορές των µοντέλων διασφάλισης 

ποιότητας  ISO 9001, ISO 9002 και ISO 9003.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ISO 9001, 9002 ΚΑΙ 9003  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO-9001 ISO-9002 ISO-9003 

Αρµοδιότητες και ευθύνες διοίκησης Χ Χ Χ 

Χαρακτηριστικά του συστήµατος ποιότητας και 

του αντίστοιχου εγχειριδίου που προσδιορίζει 

τον τρόπο λειτουργίας του 

Χ Χ Χ 

∆ιαδικασία αξιολόγησης συµβολαίων µε τρίτους Χ Χ - 

Έλεγχος σχεδιασµού Χ - Χ 

Έλεγχος σχεδίασης προϊόντος Χ Χ Χ 

Έλεγχος στοιχείων τεκµηρίωσης και δοκιµών Χ Χ Χ 

∆ιαδικασία Προµηθειών Χ Χ Χ 

Έλεγχος προϊόντων εισροών από προµηθευτές Χ Χ Χ 

Κωδικοποίηση παρακολούθηση Χ Χ Χ 
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Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας  Χ Χ Χ 

Εξοπλισµός επιθεώρησης, µέτρησης και 

δοκιµής 

Χ Χ Χ 

Έλεγχος εξοπλισµού Χ Χ Χ 

Ενέργεια επανόρθωσης Χ Χ Χ 

Χειρισµός, αποθήκευση, πακετοποίηση και 

παράδοση  

Χ Χ Χ 

Αρχεία ποιότητας Χ Χ Χ 

Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Χ Χ Χ 

Εκπαίδευση Χ Χ Χ 

Υπηρεσίες Χ Χ Χ 

Στατιστικές τεχνικές Χ Χ - 

Χρήση στατιστικών εργαλείων Χ Χ Χ 

Πηγή: ∆ερβιτσιωτης Ν, Κ,(2001), Ανταγωνιστικότητα Με ∆ιοίκηση 
Ολικής Ποιότητας, INTERBOOKS, σελ 114-118 

 

Θα ολοκληρώσουµε την αναφορά µας στα πρότυπα λέγοντας ότι  η  

εφαρµογή  ενός  Συστήµατος  ∆ιασφάλισης  Ποιότητας  και  η  απόκτηση  του  

ανάλογου  πιστοποιητικού,  προσδίδει  στον  οργανισµό  µια  σειρά  από  

πλεονεκτήµατα  τα  οποία,  σύµφωνα  µε  τον  Ελληνικό  Οργανισµό  

Τυποποίησης,  είναι  τα  εξής (Τσιότρας 1993: σελ. 257-260): 

1 Ελεύθερη  διακίνηση  προϊόντων  και  υπηρεσιών  σε  όλες  τις  αγορές  

του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού. 

2 Αξιοπιστία  προϊόντων  και  υπηρεσιών. 

3 Ενίσχυση  της  εµπιστοσύνης  του  πελάτη. 
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4 Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  του  οργανισµού. 

5 Βελτίωση  της  οργάνωσης  του  οργανισµού  και  του  συστήµατος  

ποιότητας  που  διαθέτει. 

6 Βελτίωση της αποδοτικότητας  της  επιχείρησης,  µέσω  της  καλύτερης  

οργάνωσης  της  παραγωγής. 

7 Απόδειξη  ότι  τα  προϊόντα ή  οι  υπηρεσίες  ικανοποιούν  τις  

απαιτήσεις  συγκεκριµένων  προδιαγραφών. 

8 ∆ιαβατήριο για προϊόντα ή υπηρεσίες  που διέπονται από  

υποχρεωτικές  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  

 

 

2.4.1 Παρουσίαση Απαιτήσεων 

 

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας πρόκειται για το κύριο έγγραφο του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και περιλαµβάνει το αντικείµενο αναφοράς του αλλά 

και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται σ’ αυτό. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας 

εξυπηρετεί τους πιο κάτω σκοπούς: 

• Γνωστοποιεί την πολιτική ποιότητας και τους αντικειµενικούς στόχους 

της επιχείρησης στα στελέχη και πελάτες της, αν τα περιλαµβάνει. 

• Προβάλλει την εικόνα της επιχείρησης ώστε να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των πελατών της και να καλύψει τις απαιτήσεις και 

ανάγκες των πελατών της για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

και την παραγωγή ασφαλών για τη δηµόσια υγεία φαγητών και 

εδεσµάτων ή απαιτήσεις συµβάσεων,  όταν υπάρχουν. 

• Επισηµαίνει στους προµηθευτές της επιχείρησης την ανάγκη για 

διασφάλιση της ποιότητας σε ό,τι της προµηθεύουν. 

• Χρησιµεύει σαν το επίσηµο πρότυπο αναφοράς για εφαρµογή του 

Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
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• Ορίζει την οργανωτική δοµή και την ευθύνη των διαφόρων τµηµάτων, 

καθώς και την εσωτερική επικοινωνία µεταξύ τους για θέµατα που 

σχετίζονται µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. 

• Χρησιµεύει ως βάση για ελέγχους ποιότητας µέσω του προγράµµατος 

ποιότητας. 

• Γνωστοποιεί στους αποδέκτες του τα στοιχεία του Σ.∆.Π. και τους 

πληροφορεί για την επίδραση της εργασίας τους στην συνολική 

λειτουργία του Σ.∆.Π. και στην ασφάλεια των παραγόµενων φαγητών 

και εδεσµάτων. Το εγχειρίδιο ποιότητας, όπου απαιτείται, παραπέµπει 

σε αντίστοιχες διαδικασίες. 

• Τέλος, περιγράφει και την αλληλεπίδραση των διεργασιών του Σ.∆.Π. 

 

Το Εγχειρίδιο ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι δοµηµένο σύµφωνα µε τις 

παραγράφους του προτύπου EN ISO 9001:2000. Οι διαδικασίες που 

περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο ∆ιοίκησης Ποιότητας  και οι αναφερόµενες σε 

αυτές οδηγίες εργασίας (όπου και όταν υπάρχουν) είναι αυτόνοµα έγγραφα, 

που περιγράφουν εργασίες που υλοποιούνται για την οµαλή και απρόσκοπτη 

εφαρµογή του τελευταίου. Ειδικά όταν: 

• Η περιγραφή που δίδεται από το Εγχειρίδιο ∆ιοίκησης Ποιότητας  δεν 

είναι πλήρης για την αποτελεσµατική εκτέλεση και έλεγχο µιας 

εργασίας. 

• Είναι περισσότερο εύχρηστο να υπάρχουν στα τµήµατα ή στις θέσεις 

εργασίας έγγραφα οδηγιών σχετικά µε αυτές τις θέσεις, παρά το 

Εγχειρίδιο ∆ιοίκησης Ποιότητας. 

 

Κάθε διαδικασία ορίζει ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση 

εργασιών. Κατανέµει αρµοδιότητες και ευθύνες σε αυτούς που ενεργούν. 

Κάθε τµήµα της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την προετοιµασία αναθεώρησης 

και συντήρησης των διαδικασιών αλλά και των οδηγιών που αφορούν τις 

δραστηριότητές του σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας. 

Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για εφαρµογή και κρίση της καταλληλότητάς τους. 
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Οι διαδικασίες αναθεωρούνται από τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας σε 

συνεργασία µε τον υπεύθυνο του τµήµατος. Επίσης, η τεκµηρίωση του 

συστήµατος περιλαµβάνει και τα κατωτέρω: 

 Προδιαγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών, µεθόδους δειγµατοληψίας, 

ελέγχους και αξιολογήσεις αποτελεσµάτων εισροών, εκροών στις 

διεργασίες, όπου και όταν απαιτείται, καθώς και προδιαγραφές 

συνθηκών υπό τις οποίες υλοποιούνται συγκεκριµένες διεργασίες 

(όπου και όταν απαιτείται). 

 Μέθοδος δειγµατοληψίας, ελέγχου συγκεκριµένων παραµέτρων 

ποσοτικά εκτιµούµενων (πρώτων και βοηθητικών υλών, παραγωγής 

φαγητών και εδεσµάτων). 

 Τεκµηρίωση αποτελεσµάτων ελέγχων ή καταγραφή συλλεγόµενων 

δεδοµένων (όπου και όταν απαιτείται). 

 Τεκµηρίωση αποτελεσµάτων επεξεργασίας δεδοµένων (όπου και όταν 

απαιτείται). 

 Οδηγίες εργασίες  (όπου και όταν απαιτείται). 

 Εξωτερικά έγγραφα που εντάσσονται στο Σ.∆.Π. όπως η εν ισχύ 

έκδοση σχετικής νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η δραστηριότητα της επιχείρηση καθώς και κάθε πληροφορία που µπορεί να 

επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας τεκµηριώνεται, αν απαιτείται ή κριθεί απαραίτητο. Η 

τεκµηρίωση γίνεται υπό µορφή επισηµασµένων εγγράφων που φέρουν 

ενδείξεις έκδοσης ή την ένδειξη «ελεγχόµενο». Κάθε έγγραφο σχετικό µε το 

Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας συντάσσεται από υπεύθυνο τµήµατος και 

εγκρίνεται από τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας σε συνεργασία µε τον 

υπεύθυνο τµήµατος. ∆ιανέµεται µέσω αποδείξεων παράδοσης - παραλαβής 

αν απαιτείται. Πριν την κυκλοφορία του εγκρίνεται από την ανώτερη ∆ιοίκηση 

της εταιρείας (∆ιευθυντή). 

∆ιανέµεται, αναθεωρείται, αποσύρεται και αρχειοθετείται στο αρχείο του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας από τον Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας σε 

συνεργασία µε τους υπεύθυνους των τµηµάτων της εταιρείας και µε την 
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έγκριση της ∆ιεύθυνσης. Ο Υπεύθυνος ∆ιοίκησης Ποιότητας, όταν κρίνεται 

απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, 

τροποποιεί τεκµηριωµένες διεργασίες, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή κάθε 

άλλο έγγραφο ή έντυπο του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας που θα 

απαιτηθεί. Ο Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας επιθεωρεί τις διαδικασίες σε όλα 

τα τµήµατα της επιχείρησης που σχετίζονται µε το Σύστηµα ∆ιοίκησης 

Ποιότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία ως προς 

τη συµµόρφωσή τους µε τα απαιτούµενα σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο, τη 

νοµοθεσία και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Υποβάλλει προς την ∆ιεύθυνση της 

εταιρείας προτάσεις για τυχούσες βελτιώσεις, όπου και όταν απαιτείται. 

 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται προσαρµογή σε συγκεκριµένες προδιαγραφές 

που έχει θέσει συγκεκριµένος πελάτης και απαιτούνται διαφορετικές αλλά 

εφαρµόσιµες από την εταιρεία διαδικασίες ή τεχνικές τεκµηρίωσης και δεν 

είναι επιθυµητή η µόνιµη αναθεώρηση ισχυουσών, αυτές τεκµηριώνονται 

χωριστά και ισχύουν για το συγκεκριµένο έργο (νέο ή τροποποιηµένο 

πρόγραµµα ποιότητας). Εκτός από την τεκµηρίωση των διαδικασιών ελέγχου 

εγγράφων, ελέγχου αρχείων, εσωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου µη 

συµµορφούµενου προϊόντος, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που 

απαιτεί το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2000, η επιχείρηση, 

αν το κρίνει απαραίτητο, διαθέτει τεκµηριωµένες διαδικασίες εκτός των άλλων 

για (Rabbitt, J.T 1993:215-238) : 

• Management Process- Εσωτερική επικοινωνία 

• ∆ιάδοση πολιτικής ποιότητας 

• Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού, όταν και όπου απαιτείται 

• Εκπαίδευση προσωπικού – Αξιολόγηση εκπαίδευσης 

• Ανασκόπηση απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν 

• Επικοινωνία µε πελάτες – ικανοποίηση πελατών – παράπονα πελατών 

– ανάκληση προϊόντος 

• Αγορές 
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• Επιλογή και αξιολόγηση προµηθευτή 

• Επαλήθευση αγοραζόµενου προϊόντος 

• ∆ιαδικασίες παροχής υπηρεσιών (check in, check out, εξυπηρέτηση 

πελατών κατά τη διάρκεια παραµονής τους, λειτουργία εστιατορίων, 

µπαρ) 

• ∆ιατήρηση του προϊόντος (χειρισµός, παράδοση) 

• ∆ιαδικασία ελέγχου και διακρίβωσης, όταν και όπου απαιτείται 

 

Ολοκληρώνουµε το συγκεκριµένο κεφάλαιο µε τις οδηγίες εργασίας, οι οποίες 

αποτελούν λεπτοµερή καταγραφή συγκεκριµένων ενεργειών όπου και όταν 

απαιτείται, άµεσα ή έµµεσα σχετιζόµενων µε το Σύστηµα ∆ιοίκησης 

Ποιότητας, αποτελούν µέρος του και βρίσκονται σε συγκεκριµένα µέρη της 

επιχείρησης ή έχουν δοθεί σε συγκεκριµένους εργαζόµενους. Ο Υπεύθυνος 

∆ιοίκησης Ποιότητας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη (σε συνεργασία µε τον 

υπεύθυνο συγκεκριµένου τµήµατος το οποίο αφορά η συγκεκριµένη οδηγία 

εργασίας) αναθεώρηση, επικαιροποίηση, διανοµή και απόσυρση των οδηγιών 

εργασίας σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των τµηµάτων της εταιρείας. Οι 

υπεύθυνοι των τµηµάτων είναι επιφορτισµένοι για την εφαρµογή και τήρηση 

αυτών που αναφέρονται στο τµήµα τους, από τους εργαζόµενους σ΄ αυτό. Οι 

ισχύουσες οδηγίες εργασίας φέρουν ένδειξη έκδοσης, τροποποίησης και 

αντίγραφα αυτών υπάρχουν στο τµήµα διαχείρισης ποιότητας. Οι υπεύθυνοι 

των τµηµάτων µεριµνούν για την ύπαρξη στο τµήµα τους µόνο των 

ισχυουσών οδηγιών εργασίας. Αποµακρύνουν σε συνεργασία µε τον 

Υπεύθυνο ∆ιοίκησης Ποιότητας τις µη ισχύουσες. Η κυκλοφορία και 

επανέκδοση (σε περίπτωση αναθεώρησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης) 

των οδηγιών εργασίας απαιτεί έγκριση της ∆ιεύθυνσης που υπογράφει και τη 

λίστα των οδηγιών εργασίας, όταν υπάρχει. 
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2.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 13485:2003 

 

 

Το πρότυπο EN ISO 13485:2003 αναφέρεται σε σύστηµα διαχείρισης 

βασισµένο στις αρχές του ISO 9001, αποκλειστικά για τις εταιρείες 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Aναφέρεται στο σχεδιασµό, την παραγωγή, 

την εµπορία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των προϊόντων αυτών. Έχει 

αντικαταστήσει τα πρότυπα ΕΝ ISO13485 & 13488:2000, των οποίων η ισχύς 

είναι µέχρι τις 15.07.2006 (λήξη της µεταβατικής περιόδου). Το RWTÜV 

(0044) ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες διαπίστευσης του από το ZLG, στη 

Γερµανία τον Ιούλιο 2004, είναι σε θέση να εκδώσει διαπιστευµένα 

πιστοποιητικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

3.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 
 
 

Βάσει της µελέτης της Μονάδας Κλαδικών Μελετών (δηµιουργήθηκε και 

λειτουργεί από το 1980 µε τη συνεργασία των Τραπεζών ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΙΟΝΙΚΗ) µε θέµα "Ιατρικός Εξοπλισµός" (Νο 151), η οποία 

εκπονήθηκε από την ερευνήτρια κα Χαρά Μεσσήνη και κυκλοφόρησε από το 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο κλάδος του 

Ιατρικού Εξοπλισµού στην Ελλάδα στηρίζεται κατ' εξοχήν στις εισαγωγές, 

αποτελεί δηλ. έναν εµπορικό, κατά κύριο λόγο, κλάδο. Η κυριαρχία αυτή των 

εισαγωγών, παράλληλα µε το µικρό µέγεθος της εγχώριας αγοράς και τις 

περιορισµένες εξαγωγές, δεν έδωσε περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας 

κατασκευαστικής δραστηριότητας. Έτσι, η εγχώρια παραγωγή αποτελεί 

αντικείµενο πολύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, οι οποίες στην 

πλειοψηφία τους ασκούν παράλληλα και εισαγωγική δραστηριότητα, που 

απορροφά κατά κανόνα το µεγαλύτερο τµήµα των εργασιών τους. Τα 

κυριότερα εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα αφορούν κυρίως αναλώσιµα υλικά 

(σύριγγες, ορούς) και σε µικρότερη έκταση προϊόντα όπως αντιδραστήρια, 

µικρά ιατρικά µηχανήµατα και συσκευές (π.χ. µηχανήµατα τεχνητού νεφρού, 

γραµµές αίµατος, αιµοκάθαρσης, συσκευές εγχύσεως ορών κ.ά.). 

 

Η ζήτηση των προϊόντων του κλάδου που εξετάζονται στη µελέτη εµφανίζει 

αύξηση της τάξης του 5% ετησίως περίπου, η οποία τροφοδοτείται ουσιαστικά 

από τη ζήτηση του δηµοσίου τοµέα, ο οποίος απορροφά περίπου το 70%-

80% των προµηθειών σε ιατρικό εξοπλισµό. Ωστόσο, η ζήτηση από τον 

ιδιωτικό τοµέα έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και σε ορισµένες κατηγορίες, 

κυρίως στα µεγάλα µηχανήµατα, έχει κερδίσει υψηλά µερίδια. Άλλος 

καθοριστικός παράγοντας της ζήτησης για ιατρικό εξοπλισµό είναι η επέκταση 
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της ιατρικής τεχνολογίας, που δηµιουργεί καθηµερινά νέα δεδοµένα και 

επιβάλει την αντικατάσταση του εξοπλισµού. 

 

Η κυριαρχία του δηµόσιου τοµέα υγείας και το σύστηµα κρατικών 

προµηθειών, τόσο ως προς τις διαδικασίες των προµηθειών, όσο και των 

πληρωµών, καθορίζει τη λειτουργία του κλάδου. Ειδικότερα, µείζον θέµα τα 

τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η καθυστέρηση των πληρωµών από τα 

δηµόσια νοσοκοµεία και τα συσσωρευµένα χρέη, τα οποία δηµιουργούν 

πρόβληµα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις. Το θέµα της καθυστέρησης 

των πληρωµών φέρεται να είναι η αιτία και άλλων προβληµάτων που 

αφορούν την τιµολόγηση και τις συνεργασίες µε τους φορείς υγείας. 

 

Οι εισαγωγές του κλάδου ανήλθαν στα 54,3 δις δρχ. το 1994 και 

συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τις µικρές συσκευές και τα ιατρικά 

όργανα, όπως τεχνητοί νεφροί, βηµατοδότες, ορθοπεδικά είδη, αναλώσιµα και 

συσκευές ακτινοβολίας και ηλεκτροδιαγνωστικής. Κυριότεροι προµηθευτές της 

ελληνικής αγοράς είναι η Γερµανία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία 

 και άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες.  

 

Οι εξαγωγές χαρακτηρίζονται ως αµελητέες σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

εισαγωγές, σηµειώνουν όµως ταχύτερους ρυθµούς αύξησης, ιδιαίτερα από τις 

αρχές της δεκαετίας του '90. Το 1994 ανήλθαν στα 2 δις δρχ. και 

συγκεντρώνονται κυρίως σε διάφορες µικρές συσκευές και όργανα, τεχνητούς 

νεφρούς, αναλώσιµα, εξαρτήµατα συσκευών ακτινοβολίας, κ.ά. Οι κυριότεροι 

πελάτες των ελληνικών προϊόντων βρίσκονται στον κοινοτικό χώρο και 

ανάµεσά τους ξεχωρίζουν η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία και το        

Ην. Βασίλειο. Αξιοσηµείωτη είναι όµως το 1994 η αύξηση των συναλλαγών 

και µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως τη Ρουµανία και, σε 

µικρότερο βαθµό, τη Βουλγαρία και τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.  

 

Οι προοπτικές του εµπορικού κλάδου στην Ελλάδα, µε δεδοµένο το µικρό 

µέγεθος της ελληνικής αγοράς και την απόλυτη κυριαρχία των εισαγοµένων 

προϊόντων, φαίνεται να στηρίζονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και την 

προσφορά νέων προϊόντων από τους ξένους κατασκευαστές. Παράλληλα, ο 
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εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος, αν και περιορισµένος, έχει περιθώρια 

µεγαλύτερης ανάπτυξης, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για τις ξένες 

αγορές. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µπορούν να αποτελέσουν 

πρόσφορη αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο τις κατασκευαστικές, 

όσο και τις εµπορικές. Καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης θα αποτελέσουν οι 

δαπάνες για R&D και η δυνατότητα προσαρµογής της παραγωγής προς το 

κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο σε θέµατα πιστοποίησης ποιότητας. Τέλος, βασικό 

παράγοντα εξυγίανσης των επιχειρήσεων και του κλάδου ιατρικού εξοπλισµού 

γενικότερα µπορούν να αποτελέσουν η επίλυση του θέµατος των πληρωµών, 

καθώς και άλλων γενικότερων θεµάτων που αφορούν την πολιτική της υγείας 

στη χώρα µας2.  

 

Σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες, µετά την 12η Ιουλίου 1998, όλα τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Ι/Π) που παράγονται ή/και διακινούνται στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση "CE". Στο 

διάστηµα που έχει µεσολαβήσει µέχρι σήµερα, πολλές Ελληνικές εταιρείες 

ανακαλύπτουν καθηµερινά ότι δεν είναι επαρκώς προετοιµασµένες για την 

σήµανση των προϊόντων που παράγουν ή που αντιπροσωπεύουν και ότι οι 

απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ είναι δυσνόητες και απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή και εκτενή µελέτη. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες κατασκευαστές 

(παραγωγοί) ή αντιπρόσωποι ιατροτεχνολογικών προϊόντων που είχαν την 

εντύπωση ότι εξασφαλίζοντας ένα πιστοποιητικό ISO 9000 θα είχαν την 

δυνατότητα να τοποθετούν και τη σήµανση "CE" στα προϊόντα τους. Η 

ανάπτυξη και η πιστοποίηση του Συστήµατος για την Ποιότητα, συµπληρώνει 

και υποστηρίζει την αξιολόγηση και την εξακρίβωση της πιστότητας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διενεργείται από ένα Κοινοποιηµένο 

Οργανισµό (EU Notified Body). Πολλές εταιρείες µη έχοντας επαρκή και 

σωστή ενηµέρωση για τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, προέβησαν 

στην εξασφάλιση ενός πιστοποιητικού ISO 9000 από διάφορους Φορείς, οι 

οποίοι δεν είχαν διαπιστευτεί ως Κοινοποιηµένοι Οργανισµοί. Οι εταιρίες 

αυτές ανακαλύπτουν τώρα ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα έχουν 

την δυνατότητα για την τοποθέτηση της σήµανσης "CE" στα προϊόντα τους. 

                                                 
2 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),  Σεπτέµβριος 1997 
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Με τον όρο "ιατροτεχνολογικό προϊόν" νοείται κάθε όργανο, συσκευή, 

εξοπλισµός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιµοποιούµενο µόνο ή σε συνδυασµό, 

συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού που απαιτείται για την ορθή του 

λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιµοποιείται 

στον άνθρωπο για σκοπούς:  

• διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης ή ανακούφισης ασθένειας. 

• διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή 

επανόρθωσης τραύµατος ή αναπηρίας. 

• διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατοµίας µίας 

φυσιολογικής λειτουργίας. 

• ελέγχου της σύλληψης και του οποίου η κύρια δράση εντός ή επί του 

ανθρώπινου σώµατος δεν επιτυγχάνεται µε φαρµακολογικά ή 

ανοσολογικά µέσα ούτε µέσω του µεταβολισµού, αλλά του οποίου η 

λειτουργία µπορεί να υποβοηθείται από τα µέσα αυτά.  

 

Η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ αφορά τον σχεδιασµό, την κατασκευή, και την διάθεση 

στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από την 

Οδηγία 90/385/ΕΟΚ για τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(ΕΕΙΠ) και δεν προορίζονται για διάγνωση IN VITRO (Με τον όρο "IN VITRO 

διαγνωστικό ‘’Ι/Π" νοείται κάθε προϊόν που αποτελεί αντιδραστήριο, αντιδρών 

προϊόν, σύνολο, όργανο, συσκευή ή σύστηµα και χρησιµοποιείται µόνο ή σε 

συνδυασµό και το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να 

χρησιµοποιείται IN VITRO κατά την εξέταση δειγµάτων που προέρχονται από 

το ανθρώπινο σώµα, µε σκοπό την παροχή πληροφοριών όσον αφορά σε 

φυσιολογικές καταστάσεις υγείας ή ασθένειας ή συγγενείς διαµαρτυρίες). Η 

Οδηγία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1995 και προέβλεπε µεταβατική 

περίοδο µέχρι την 12η Ιουλίου 1998 (ΦΕΚ757/Β/10.10.94).  

Επίσης, η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ δεν εφαρµόζεται στα φάρµακα, στα καλλυντικά 

προϊόντα, στο ανθρώπινο αίµα, στα προϊόντα ανθρώπινου αίµατος, στο 

πλάσµα ανθρώπινου αίµατος, στα ανθρώπινα κύτταρα, στα µοσχεύµατα ή 

στους ιστούς και στους εξοπλισµούς (µέσα) ατοµικής προστασίας. 
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 Η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ βασίζεται στην νέα προσέγγιση σε θέµατα τεχνικής 

εναρµόνισης και τυποποίησης και ως εκ τούτου προβλέπει ορισµένες βασικές 

απαιτήσεις. Με άλλα λόγια, για να µπορούν τα Ι/Π να φέρουν την σήµανση 

"CE" θα πρέπει να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε τύπο προϊόντος. 

Όταν ένα Ι/Π καλύπτεται και από άλλες Οδηγίες οι οποίες αφορούν σε άλλα 

θέµατα (π.χ. Οδηγία Χαµηλής Τάσης, Οδηγία για Μηχανές κλπ) και οι οποίες 

προβλέπουν επίσης σήµανση "CE", τότε η σήµανση αυτή υποδηλώνει ότι τα 

εν λόγω Ι/Π ανταποκρίνονται επίσης και στους όρους αυτών των Οδηγιών 

αντίστοιχα.  

 

Η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ καθορίζει µεταξύ άλλων και τις υποχρεώσεις του 

κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του (κατασκευαστής), ο οποίος στην 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τον σχεδιασµό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την 

συσκευασία και το ετικεττάρισµα του Ι/Π, προκειµένου το προϊόν αυτό να 

διατεθεί στο εµπόριο µε το όνοµά του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι 

ενέργειες αυτές αναλαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή από τρίτο για 

λογαριασµό του. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν επίσης και για 

το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο το οποίο συναρµολογεί, συσκευάζει, 

επεξεργάζεται, ανακαινίζει ή/και ετικεττάρει ένα ή περισσότερα 

προκατασκευασµένα προϊόντα ή/και προορίζει αυτά για Ι/Π, προκειµένου να 

διατεθούν στο εµπόριο µε το όνοµά του. 

 

 

3.1.1.Κατάταξη των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας, τα Ι/Π κατατάσσονται σε κατηγορίες 

για να γίνεται η διάκριση µεταξύ των κινδύνων που συνδέονται µε τα πολλά 

διαφορετικά Ι/Π που καλύπτει η Οδηγία. Η κατάταξη (Classification) των Ι/Π 

γίνεται µε βάση τους κανόνες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως την διάρκεια ζωής, 

τα επεµβατικά χαρακτηριστικά, την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, την 
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πηγή ενέργειας, την χρήση και τον προορισµό του προϊόντος καθώς και τους 

σχετικούς κινδύνους.  

 

Ένα σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο κάθε κατασκευαστής στην 

κατάταξη των προϊόντων του, συσχετίζεται µε την επεξήγηση, τις 

λεπτοµέρειες και την πρακτική εφαρµογή του κάθε κανόνα κατάταξης 

(Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας). Για παράδειγµα, ο Κανόνας 8 της Οδηγίας 

93/42/ΕΟΚ αναφέρει ότι τα επαναχρησιµοποιούµενα χειρουργικά εργαλεία 

προσωρινής χρήσης κατατάσσονται στην Κατηγορία I. Η ερµηνεία του όρου 

"προσωρινή χρήση" χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με τον όρο αυτό νοείται ότι 

τα Ι/Π δεν προορίζονται για συνεχή χρήση διάρκειας µεγαλύτερης της µίας 

ώρας. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, τα διάφορα ψαλίδια (scissors - tweezers) 

που χρησιµοποιούνται σε µία τυπική εγχείρηση διάρκειας έξι ωρών 

κατατάσσονται στην Κατηγορία I, διότι κατά το διάστηµα αυτό δεν 

χρησιµοποιούνται συνεχώς.  

 

Αντίθετα µε αυτό που µπορεί να νοµίζεται, η κατάταξη κάθε Ι/Π βασίζεται στην 

προοριζόµενη και στην προγραµµατισµένη χρήση του και όχι στα βασικά 

χαρακτηριστικά του. Στην Κατηγορία I συνήθως (αλλά όχι πάντοτε) δεν 

κατατάσσονται Ι/Π που διατίθενται στην αγορά στείρα (είναι αποστειρωµένα) ή 

Ι/Π που χρησιµεύουν για µέτρηση φυσιολογικών παραµέτρων ή Ι/Π που 

προορίζονται για συγκεκριµένη χρήση και ως εκ’ τούτου θα πρέπει να 

διαθέτουν υψηλή ακρίβεια µέτρησης (accuracy). Για παράδειγµα, ένα κοινό 

γλωσσοπίεστρο κατατάσσεται στην Κατηγορία I, ενώ ένα αποστειρωµένο 

γλωσσοπίεστρο κατατάσσεται στην Κατηγορία IIα. Ένα στηθοσκόπιο, µία 

απλή βαθµονοµηµένη (simple graduated) σύριγγα (που δεν χρησιµοποιείται 

µαζί µε συσκευές έκχυσης) και ένα απλό κουτάλι µετρήσεων (measuring 

spoon) κατατάσσονται στην Κατηγορία I, διότι δεν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν ως συσκευές µετρήσεων ακριβείας. Αντιθέτως, ένα 

χειροκίνητο πιεσόµετρο (blood pressure gauge) και ένα ψηφιακό θερµόµετρο 

δεν κατατάσσονται στην Κατηγορία I, διότι προορίζονται να χρησιµοποιηθούν 

ως συσκευές µετρήσεων ακριβείας.  
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Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κατασκευαστές Ι/Π 

Κατηγορία I συσχετίζεται µε την αποστείρωση. Στις περιπτώσεις διάθεσης 

αποστειρωµένων Ι/Π, ο κατασκευαστής θα πρέπει να συντάξει την ∆ήλωση 

Πιστότητας (Declaration of Conformity) δηλώνοντας ότι τα Ι/Π 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας και των επί µέρους προτύπων. 

Επιπλέον, ο κατασκευαστής θα πρέπει να "πιστοποιεί" (certify) ότι κατά την 

διάρκεια της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων επιτεύχθηκαν και 

διατηρήθηκαν οι προβλεπόµενες συνθήκες στειρότητας. Εάν τα Ι/Π 

συσκευάζονται και αποστειρώνονται από υποκατασκευαστή, ο οποίος έχει 

"πιστοποιηµένη" διαδικασία αποστείρωσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να 

"επιβεβαιώσει" (validate) την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας για το 

συγκεκριµένο Ι/Π και να προσκοµίσει τα αποτελέσµατα σε ένα Κοινοποιηµένο 

Οργανισµό. Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίσει 

και την πιστοποίηση από τον Κοινοποιηµένο Φορέα αναφορικά µε την 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αποστείρωσης και του συστήµατος 

µέτρησης που εφαρµόζει.  

 

 

3.1.1.1. Αξιολόγηση της Πιστότητας - ∆ιασφάλιση της Ποιότητας 
 
 
Στην περίπτωση των Κατηγοριών που αντιστοιχούν στους µικρότερους 

κινδύνους, η διαδικασία για την εξασφάλιση της πιστότητας και την 

διασφάλιση της ποιότητας συνίσταται σε σύνταξη ειδικών φακέλων 

σχεδιασµού (Τεχνικοί Φάκελοι), µαζί µε συµπλήρωση της ∆ήλωσης 

Συµµόρφωσης (∆ήλωση Πιστότητας ΕΚ) του ιδίου του κατασκευαστή. Στην 

περίπτωση των Κατηγοριών που αντιστοιχούν σε σοβαρότερους κινδύνους, η 

διαδικασία περιλαµβάνει και την εφαρµογή Συστήµατος για την Ποιότητα, 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 29001 (ΕΝ 46001) κατά τον σχεδιασµό, την 

παραγωγή και την διάθεση στην αγορά. Για ορισµένα προϊόντα, η διαδικασία 

απαιτεί και την υποβολή σε ένα Κοινοποιηµένο Οργανισµό των Τεχνικών 

Φακέλων ενώ άλλες διαδικασίες συνδυάζουν την επαλήθευση στο προϊόν ή 
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δοκιµές "τύπου" σε συνδυασµό µε τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της ποιότητας 

της παραγωγής.  

 

Τα Ι/Π Κατηγορία I 

 

Ο κατασκευαστής Ι/Π που ανήκουν στην Κατηγορία I ή ο εγκατεστηµένος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντολοδόχος του (κατασκευαστής) εκτός των επί 

παραγγελία προϊόντων και των προϊόντων που προορίζονται για κλινικές 

έρευνες, προκειµένου να τοποθετήσει την σήµανση "CE" θα πρέπει να 

ακολουθήσει µία διαδικασία, ορισµένα απλά βήµατα τα οποία δεν απαιτούν 

την εµπλοκή ή την παρέµβαση ενός Κοινοποιηµένου Οργανισµού. Ωστόσο και 

σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν συχνά προβλήµατα λόγω του γεγονότος 

ότι ορισµένες απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ είναι δυσνόητες και 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εκτενή µελέτη. Η κατάταξη των Ι/Π σύµφωνα 

µε το άρθρο 11 της Οδηγίας από µόνη της µπορεί να δηµιουργήσει πολλά και 

σοβαρά προβλήµατα. Σε περιπτώσεις επιλογής λανθασµένου κανόνα 

κατάταξης (Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας) ή σε περιπτώσεις λανθασµένης 

κατάταξης τα συσχετιζόµενα προβλήµατα ενδέχεται να έχουν για τον 

κατασκευαστή σοβαρές, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες, οικονοµικές, 

τεχνικές και νοµικές επιπτώσεις. 

  

 Τα Ι/Π Κατηγορία II & III 

 

Οι εταιρίες που παράγουν, αντιπροσωπεύουν ή/ και διακινούν προϊόντα τα 

οποία κατατάσσονται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας IIα, IIβ ή III 

θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και να 

εφαρµόζουν ένα πλήρες Σύστηµα για την Ποιότητα (Σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας) σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας, να εξασφαλίζουν ότι 

εφαρµόζεται ένα Σύστηµα για την Ποιότητα κατά την παραγωγή, σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα V της Οδηγίας, ή να εφαρµόζει ένα Σύστηµα για την Ποιότητα 

κατά την τελική επιθεώρηση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙ της Οδηγίας 

αντιστοίχως.  
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Ο Τεχνικός Φάκελος  

 

Όπως όλοι οι κατασκευαστές που ενδιαφέρονται για την τοποθέτηση της 

σήµανσης "CE" στα προϊόντα τους, έτσι και οι κατασκευαστές Ι/Π θα πρέπει 

να µεριµνήσουν, µαζί µε κάθε Ι/Π που διαθέτουν στην αγορά, για την 

προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης, για τον ορισµό του υπευθύνου στο 

Κοινοτικό έδαφος (responsible person), για την προετοιµασία των αναγκαίων 

ετικετών και των οδηγιών χρήσης, για την σωστή επισήµανση του Ι/Π και για 

την συµπλήρωση της ∆ήλωσης Πιστότητας (Συµµόρφωσης). 

  

Ο Τεχνικός Φάκελος του προϊόντος (technical dossier) θα πρέπει να καθιστά 

δυνατή την εκτίµηση της πιστότητας του συγκεκριµένου Ι/Π. Ο Τεχνικός 

Φάκελος "συνδέει" τον υπεύθυνο του κατασκευαστή στο Κοινοτικό έδαφος, µε 

το Ι/Π, µε την Αρµόδια κρατική Αρχή, µε την πληροφόρηση για τα περιστατικά 

που συµβαίνουν µετά την διάθεση του Ι/Π στο εµπόριο (postmarket 

surveillance) και µε την καταγραφή και την αξιολόγηση κάθε δυσλειτουργίας ή 

επιδείνωσης των χαρακτηριστικών ή και των επιδόσεων του Ι/Π.  

Ο Τεχνικός Φάκελος και η ∆ήλωση Πιστότητας θα πρέπει να τίθενται στην 

διάθεση της Αρµόδιας κρατικής Αρχής προς επιθεώρηση για διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του 

Ι/Π. Η Αρµόδια κρατική Αρχή θα πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να έχει δυνατότητα 

πρόσβασης στο περιεχόµενο του Τεχνικού Φακέλου µέσω του ιδίου του 

κατασκευαστή ή µέσω του εγκατεστηµένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

εντολοδόχου του. 
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3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ∆Υ7/2480/94 (ΦΕΚ-679/Β/94) 

εναρµόνισε την ελληνική νοµοθεσία προς την ευρωπαϊκή οδηγία Medical 

Devices Directive (MDD) 93/42/EEC, η οποία αφορά στα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα. Ορισµοί σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94. Ιατροτεχνολογικό 

Προϊόν “ονοµάζεται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισµός, υλικό ή άλλο είδος 

χρησιµοποιούµενο µόνο ή σε συνδυασµό, συµπεριλαµβανοµένου και του 

λογισµικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία και το οποίο 

προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιµοποιείται στον άνθρωπο για 

σκοπούς όπως:  

• διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση, θεραπεία ή ανακούφιση 

ασθένειας  

• διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία, ανακούφιση ή αποκατάσταση 

τραύµατος ή αναπηρίας  

• διερεύνηση, αντικατάσταση ή τροποποίηση της ανατοµίας ή µιας 

φυσιολογικής λειτουργίας  

• έλεγχος της αντισύλληψης  

και του οποίου (προϊόντος) η κύρια επιδιωκόµενη δράση εντός ή επί του 

ανθρωπίνου σώµατος δεν επιτυγχάνεται µε φαρµακολογικά ή ανοσολογικά 

µέσα, ούτε µέσω του µεταβολισµού, αλλά του οποίου (προϊόντος) η λειτουργία 

µπορεί να υποβοηθείται από τα µέσα αυτά’’. 

 

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν για το φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη 

συσκευασία και το ετικετάρισµα ενός προϊόντος, προκειµένου να διατεθεί στο 

εµπόριο µε το όνοµά του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι ενέργειες αυτές 

αναλαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο ή από τρίτο για λογαριασµό του. Οι 

υποχρεώσεις των κατασκευαστών ισχύουν επίσης για το φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο συναρµολογεί, συσκευάζει, επεξεργάζεται, ανακαινίζει      

 75



ή / και ετικετάρει ένα ή περισσότερα προκατασκευασµένα προϊόντα ή / και 

προορίζει αυτά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειµένου να διατεθούν στο 

εµπόριο µε το όνοµά του. 

 

Εξάρτηµα είναι είδος το οποίο, ενώ δεν είναι Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, 

προορίζεται, ειδικά από τον κατασκευαστή του, για να χρησιµοποιείται µαζί µε 

ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, προκειµένου το τελευταίο να µπορεί να 

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή του 

χρήση για το προϊόν αυτό. Η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 

πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής στις 

ετικέτες, στις οδηγίες χρήσεως ή/και στο διαφηµιστικό υλικό. Τα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κατατάσσονται, σύµφωνα µε του κανόνες της ΚΥΑ 

∆Υ7/2480/94, σε τέσσερις κατηγορίες: I,IIα, IIβ ή III. 

 

Οι κατασκευαστές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, οφείλουν να πληρούν τις 

απαιτήσεις της ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94 ως προς την ποιότητα των προϊόντων, τη 

συσκευασία και την επισήµανσή τους, να ακολουθούν τις διαδικασίες 

πιστοποίησης των προϊόντων,  για να επιθέσουν σε αυτά την σήµανση CE. 

Για την πιστοποίηση ποιότητας των προϊόντων αυτών, η σήµανση CE 

επιτυγχάνεται είτε µε την ∆ήλωση Πιστότητας (παράρτηµα VII) και την 

εγγραφή στα µητρώα κατασκευαστών που τηρούνται στις Αρµόδιες Αρχές για 

τα προϊόντα της κατηγορίας I, είτε µετά από σχετικό έλεγχο Κοινοποιηµένου 

Οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα των κατηγοριών IIα, 

IIβ ή III. 

 

Το ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ σαν Κοινοποιηµένος Οργανισµός έχει την εξουσιοδότηση να 

ελέγχει και να πιστοποιεί όλα τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, που υπάγονται 

στην ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94. Επίσης, πιστοποιεί τα παρακάτω προϊόντα:  

• Ορθοπεδικά και διατάξεις (εµφυτεύσιµες και µη)  

• Τεχνητά µέλη και µέρη ατόµων µε αναπηρίες  

• Ευφυτεύσιµα προϊόντα  

 76



• Επιδεσµικό υλικό, φαρµακευτικό βαµβάκι, υγρά φακών επαφής και 

συναφή  

• Φακούς επαφής  

• Οδοντιατρικά υλικά  

• Χειρουργικά ράµµατα (απορροφήσιµα και µη)  

• Χειρουργικές επιθέσεις, είδη υγιεινής (προφυλακτικά, κολπικά κλπ)  

• Αντισηπτικά, απολυµαντικά  

• Αποστειρωµένα και µη µιας χρήσης 

 

Τα προϊόντα που είναι πιστοποιηµένα από το ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ φέρουν την 

σήµανση CE 0653. Η διαδικασία Πιστοποίησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

είναι η ακόλουθη: 

• Αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος  

• Κατάταξη προϊόντος  

• Οικονοµοτεχνική προσφορά αξιολόγησης και πιστοποίησης  

• Υποβολή αίτησης και υπογραφή συµβολαίου αξιολόγησης φακέλου 

τεκµηρίωσης  

• Κατάθεση και αξιολόγηση φακέλου  

• Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών από πλευράς κατασκευαστή (εάν 

απαιτείται)  

• Υπογραφή συµβολαίου έλεγχου συµµόρφωσης  

• Επιθεώρηση – αξιολόγηση συστήµατος ποιότητας  

• Αξιολόγηση συµµόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 

∆Υ7/2480/94 από την επιτροπή πιστοποίησης  

• Χορήγηση πιστοποιητικού  

• Επιτήρηση  

Από τις 13-7-2001 όσα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κυκλοφορούν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων και των εισαγόµενων, οφείλουν:  
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• να πληρούν τις βασικές και άλλες απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

παραρτήµατα της ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94, καθώς και τις απαιτήσεις που 

αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση ή µείωση των κινδύνων για τον 

ασθενή ή/και του χρήστη.  

• να υποβάλλονται σε ελέγχους και επιτήρηση προκειµένου να φέρουν 

την σήµανση ‘’CE’’.  

• να συνοδεύονται από οδηγίες και προειδοποιήσεις στην γλώσσα που 

ορίζει το κάθε κράτος µέλος (για την Ελλάδα έχει οριστεί η Ελληνική).  

Απαγορεύεται η κυκλοφορία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων:  

• τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ ∆Υ7/2480/94.  

• τα οποία εάν χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τον προορισµό τους, 

ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των 

ασθενών, των χρηστών διότι δεν έχουν ακολουθηθεί οι κατάλληλες 

διαδικασίες. 

 

 

3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2003 

 

 

Το 1993, η βιοµηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρουσίασε το 

Πρότυπο EN 46001/2. Το EN 46001/2 δεν λειτούργησε ως πρότυπο από 

µόνο του, αλλά αποτελούσε συµπλήρωµα στην πιστοποίηση κατά ISO 

9001/9002, αναφορικά µε την ικανοποίηση των υποχρεωτικών βασικών 

απαιτήσεων του κλάδου. Η έκδοση του 1993 αναθεωρήθηκε και 

επανεκδόθηκε το 1996 υπό τη µορφή του Προτύπου ISO 13485/88. Στη 

συνέχεια, κυκλοφόρησε η νέα αναθεωρηµένη έκδοση, ISO 13485:2001. 

Πιστοποιητικά κατά ISO 13485/88 µπορούν να χορηγηθούν µόνο σε 

συνδυασµό µε πιστοποίηση κατά ISO 9001. Η DQS είναι Κοινοποιηµένος 

Φορέας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κατά Ε3/833/99 (Υπουργική 
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Απόφαση). Η κοινοποίηση αφορά τα πεδία: µη ενεργά ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και ενεργά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αριθµός αναγνώρισης της 

DQS από την ΕΕ:0297 αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

διαγνωστικών εργαλείων. Το πρότυπο αναφέρεται, επίσης, στους 

προµηθευτές αυτών των εταιρειών. 

 

Η πιστοποίηση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε κάποιο 

από τα προαναφερθέντα πρότυπα, είναι απαραίτητη για εταιρείες που είναι 

υποχρεωµένες να ικανοποιούν νοµικές απαιτήσεις. Καθορίζει: 

1. Αριθµό εργαζοµένων και αριθµό βαρδιών. 

2. Κλάδο της εταιρείας. 

3. Εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, βαθµός αυτοµατοποίησης. 

4. Οργανωτική δοµή και κατανοµή των τόπων εγκατάστασης (δυνατότητα 

πιστοποίησης matrix). 

5. Νοµικές απαιτήσεις. 

6. Πρότυπο (ISO 13485 ή 13488). 

7. Συνδυασµός µε άλλα πρότυπα ή/και υπάρχουσα πιστοποίηση. 

Ωριµότητα του συστήµατος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ DENTAL Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ                          
ISO 9001: 2000 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας (quality assurance) - και σύµφωνα µε τα νέα 

δεδοµένα (βλέπε ISO 9000:2000) η διαχείριση της ποιότητας (quality 

management) - δεν αφορά µόνον τον ποιοτικό έλεγχο ή/και την επιθεώρηση 

των προϊόντων, αλλά καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του προϊόντος (της 

υπηρεσίας), από το σχεδιασµό µέχρι την κυκλοφορία του.  

 

Στόχος, συνεπώς, του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας είναι ο 

συντονισµός και η βελτιστοποίηση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση ή 

επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων ή των 

προσφερόµενων υπηρεσιών. Εννοείται ότι συµπεριλαµβάνονται όλες οι 

φάσεις από την αρχική διαπίστωση, µέχρι την τελική ικανοποίηση της ανάγκης 

ή της προσδοκίας του πελάτη.  

 

Στην Αµερική η διασφάλιση της ποιότητας ξεκίνησε το 1920 µε τον ποιοτικό 

έλεγχο να διεξάγεται στο τελικό προϊόν από τον παραγωγό και όχι από τον 

πελάτη, ενώ στην Ιαπωνία το 1950, µε τον ποιοτικό έλεγχο να εφαρµόζεται 

στη διαδικασία παραγωγής και όχι στο τελικό προϊόν.  

 

Την περίοδο 1960-1980 αρχίζει ο έντονος ανταγωνισµός για την ποιότητα 

µεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας µε επικράτηση τελικά της Ιαπωνικής Επανάστασης 

το 1980 µε αιχµή την ποιότητα και το µειωµένο συνολικό κόστος των 

προϊόντων, η οποία στηριζόταν στην "ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη / 

καταναλωτή".  
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Στη συνέχεια, η απάντηση στην ιαπωνική πρόκληση έρχεται µε πρωτοβουλία 

των ΗΠΑ το 1987, µε την εισαγωγή και ανάπτυξη των συστηµάτων 

διασφάλισης της ποιότητας, σε διεθνές επίπεδο, µε την εκπόνηση των 

προτύπων της σειράς ISO 9000, που αποτελούν ένα πρώτο βήµα προς την 

ολική ποιότητα. Σε αυτά είχε επιτευχθεί ο συγκερασµός όλων των γνωστών 

την εποχή εκείνη παραµέτρων, που συντελούν στο χαρακτηρισµό ενός 

συστήµατος ως ποιοτικού αλλά και των τάσεων που εκφράζονταν µέσα από 

εθνικά ή κλαδικά (π.χ. στρατιωτικά) πρότυπα και κανονισµούς. Αργότερα τα 

πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα της 

σειράς ΕΝ 29000, ενώ στα µέσα της δεκαετίας του '90 κυκλοφόρησαν οι νέες 

εκδόσεις τους σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο µε κωδικούς αριθµούς 

αναγνώρισης ISO 9000:1994 και EN ISO 9000 αντίστοιχα.  

 

Στη χώρα µας οι όροι της ποιότητας, της ολικής ποιότητας, της ολικής 

διαχείρισης της ποιότητας και της διασφάλισης της ποιότητας, στη σύγχρονη 

µορφή τους, φθάνουν µε αρκετή καθυστέρηση, την τελευταία κυρίως δεκαετία, 

παρόλο που σοβαρά στοιχεία από αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως είπαµε, 

αποδεικνύουν ότι οι όροι αυτοί ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα. Σήµερα, 

περισσότερες από 800 επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε ένα από 

τα πρότυπα της σειράς ΕΛOΤ ΕΝ ISO 9000.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά στις 19 Ιανουαρίου 2000, χορηγήθηκε 

πιστοποίηση σύµφωνα µε το ΕΛOΤ ΕΝ ISO 9001, στον Κλάδο ∆ της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής 

Ναυτιλίας από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης, τον κυρίαρχο φορέα 

πιστοποίησης στην Ελλάδα.  

 

Η διαχείριση και η διασφάλιση της ποιότητας µέσω της σειράς προτύπων ISO 

9000 στην Ελλάδα εποπτεύεται από διάφορους κρατικούς φορείς όπως π.χ. 

είναι το Υπουργείο Βιοµηχανίας και ο ΕΛOΤ ή από τεχνικούς συµβούλους του 

κράτους, όπως το ΤΕΕ, και υλοποιείται µέσω πολλών και ποικίλων 

εµπλεκοµένων µε την ποιότητα φορέων, όπως είναι οι φορείς πιστοποίησης 

και εκπαίδευσης, τα εργαστήρια δοκιµών, οι σύµβουλοι, οι πιστοποιηµένες 

κατά ISO 9000 εταιρείες και άλλοι φορείς.  
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Με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, η πιστοποίηση κατά 

ISO αναµένεται ότι θα αποτελεί µια εναλλακτική προϋπόθεση για την 

ελεύθερη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων ανάµεσα στις χώρες - µέλη 

της Ε.Ε. Η σειρά αυτών των προτύπων περιγράφει γενικές διαδικασίες που 

εφαρµόζονται σε διάφορες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες και ορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν ώστε να διασφαλίζουν τους πελάτες 

τους σχετικά µε το προσφερόµενο προϊόν. Εποµένως, τα πρότυπα αυτής της 

σειράς αποτελούν µόνο τα θεµέλια του συστήµατος διασφάλισης της 

ποιότητας.  

 

Το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας παρέχει έναν τυποποιηµένο και 

συστηµατικό τρόπο ελέγχου του σχεδιασµού, των παραγωγικών διαδικασιών, 

των τελικών και ενδιάµεσων ελέγχων και των επακόλουθων της παραγωγής 

διεργασιών, καθώς και αντικειµενικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι σχετικές µε 

την ποιότητα, δηλωµένες δραστηριότητες έχουν διεξαχθεί ορθά και συνεχώς.  

Οι βιοµηχανικά και τεχνολογικά αναπτυγµένες χώρες χρησιµοποιούν σε 

µεγάλο βαθµό όλη αυτή τη διαδικασία, που οδηγεί στην έκδοση ενός 

πιστοποιητικού διασφάλισης της ποιότητας. Προϊόν χωρίς ποιοτική ταυτότητα, 

είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο σε µια διεθνή ανώνυµη κοινωνία και Οικονοµία.  

 

Η παραδοσιακή τακτική για την αποφυγή παραγωγής προϊόντων κακής 

ποιότητας στηριζόταν στον εκ των υστέρων έλεγχο, γεγονός όµως που 

συνεπάγεται άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήµατος, χωρίς προστιθέµενη 

αξία. Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης της 

Ποιότητας προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και δέσµευση τόσο από τη 

∆ιοίκηση, όσο και από όλο το προσωπικό της επιχείρησης για την υποστήριξη 

της ανάπτυξης και διατήρησής του3.  

 

Η υιοθέτηση ενός προτύπου ποιότητας µε επιτυχία, προετοιµάζει την 

επιχείρηση για την εφαρµογή της Oλικής ∆ιαχείρισης της Ποιότητας. Τελικά 

όλες αυτές οι προσπάθειες οδηγούν στην καλούµενη "ολική ποιότητα" (total 

quality), που σηµαίνει έλεγχο της ποιότητας, προσδιορισµό του κόστους και 
                                                 
3 ΥΒΕΤ - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μέτρα - Σταθµά - Πρότυπα, Χθες και 
Σήµερα, Αθήνα 1987.  
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της τιµής του προϊόντος σε άµεση συνάρτηση µε την ποιότητα - όπως αυτή 

ορίζεται αντικειµενικά - εξασφάλιση γρήγορης και αξιόπιστης παράδοσης, 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή, υποστήριξη του προϊόντος µετά την παράδοσή 

του και συνεχή βελτίωση της ποιότητας, µε συµµετοχή στις διαδικασίες αυτές 

όλων των εµπλεκοµένων στην αλυσίδα της ζωής του προϊόντος 

(προµηθευτών, παραγωγών, παραγωγικού δυναµικού, πελατών, 

καταναλωτών κ.λ.π.). Η διασφάλιση της ποιότητας είναι ένα µεγάλο βήµα για 

κάθε παραγωγική µονάδα ώστε να κατακτήσει την αγορά, να συνεχίσει να 

υπάρχει στην αγορά, να µπορέσει να είναι ανταγωνιστική, να καταφέρει να 

παράγει ένα επώνυµο και διεθνώς αναγνωρισµένο προϊόν.  

 

Το ενδιαφέρον και η προσοχή όλων στρέφονται από καιρό στη σηµασία της 

ποιότητας και στα συστήµατα διασφάλισής της, τόσο στον τοµέα παραγωγής 

υλικών αγαθών (προϊόντων), όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Πρόσφατες 

έρευνες στην Ευρώπη, την Αµερική και την Ιαπωνία ανέδειξαν την ποιότητα 

ως το πρώτο κριτήριο θετικού επηρεασµού του πελάτη και ότι αυτή αποτελεί 

τον πλέον σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης και όχι η τιµή του 

τελικού προϊόντος.  

 

Η µείωση του κόστους ταυτόχρονα µε τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών, αποτελούν έναν επιτυχηµένο συνδυασµό όταν λάβει κάποιος 

υπόψη του ότι το κόστος των ελαττωµατικών προϊόντων, δηλαδή το κόστος 

της µη ποιότητας, ανέρχεται στο 10% του κύκλου εργασιών µιας επιχείρησης 

που δεν εφαρµόζει ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας4.  

 

 

 

 

                                                 

4 Πρασιανάκης Ι.Ν., Βαρουφάκης Γ., Μάτσας Ι., Η ποιότητα και ο ποιοτικός έλεγχος, 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επιβίωση µιας σύγχρονης κοινωνίας  
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4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DENTAL A.E. 

 

 

Η εταιρεία Dental A.E. έχει ως αντικείµενό της την εισαγωγή, αποθήκευση και 

εµπορία αναλώσιµων υλικών (χονδρική & λιανική), συσκευών και 

οδοντιατρικών εδρών - unit που αφορούν οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες. 

Η εταιρεία  βρίσκεται εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο κτίριο, στο οποίο 

στεγάζονται τα γραφεία και οι αποθήκες  της εταιρείας, στη διεύθυνση 

Χαλκοκονδύλη 30 στην Αθήνα.  Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι η 

κα Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία είναι και Πρόεδρος του ∆. Σ. της εταιρείας. 

 

 

4.3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

Η εταιρεία  ιδρύθηκε το 1954 από τον κ. Περικλή Πρέτσιο, υπό τη µορφή 

ατοµικής επιχείρησης  µε την επωνυµία «DENTAL». Το αντικείµενό της ήταν η 

εµπορία οδοντιατρικών ειδών και µηχανηµάτων. 

Το 1961 έγινε οµόρρυθµη, και µετονοµάστηκε σε «DENTAL Ο.Ε.» και το 

1976, µετά την προσχώρηση τριών νέων µετόχων, σε «Medicodent / DENTAL 

- Α. Παπαµικίδης - Ν. Βασιλειάδης - Γ. Ανδρεόπουλος Ο.Ε.». Από αυτή τη 

χρονική περίοδο η εταιρεία αρχίζει και ασχολείται και µε τις εισαγωγές 

οδοντιατρικών υλικών και µηχανηµάτων από οίκους του εξωτερικού.  

Το 1986 µε την αποχώρηση µετόχων, η εταιρεία αλλάζει νοµική µορφή και 

γίνεται «DENTAL Ε.Ε.». Τέλος το 1989 παίρνει την τελική της µορφή ως 

ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «DENTAL Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 

«Medicodent". Σε ένα µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η 

«DENTAL Α.Ε.» έχει διακριθεί και συνεχίζει να διακρίνεται στις αγορές που 

δραστηριοποιείται. Οι παράµετροι που συµβάλλουν χρόνο µε το χρόνο σε 

αυτή την επιτυχία είναι : 

• Η επένδυση σε τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα υγείας 

• Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των πελατών της 

• Η ανάπτυξη µε ανθρωποκεντρικό πρόσωπο 
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• Η οµαδική δέσµευση του έµπειρου και εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού στους εταιρικούς στόχους 

• Η ποιότητα που χαρακτηρίζει τόσο τα προϊόντα όσο και την παροχή 

των υπηρεσιών της εταιρείας 

 

 

4.3.1 Πεδίο εφαρµογής, όραµα και αποστολή 

 

 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας που 

ακολουθεί η εταιρεία DENTAL Α.Ε.  και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου 

ISO 9001:2000. Το Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Ε∆Π), που έχει 

εκδοθεί και εγκριθεί από την εταιρεία, καθορίζει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας που εφαρµόζεται σε όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης της εταιρείας. 

 

Η Dental ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των οδοντοτεχνικών και 

οδοντιατρικών προϊόντων µε στόχο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλών προδιαγραφών προσανατολισµένη πάντοτε στην ικανοποίηση των 

αναγκών και προσδοκιών των πελατών της. 

 

Η πολιτική της εταιρείας υλοποιείται µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί µε βάσει διεθνή πρότυπα, τη Νοµοθεσία και 

τις επιχειρηµατικές της πρακτικές και περιλαµβάνει δεσµεύσεις για  : 

 

 Συµµόρφωση µε την ισχύουσα Νοµοθεσία 

 Συµµόρφωση µε τις διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας  

 Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας  

 Αριστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών µέσω συνεχούς 

βελτίωσης των διεργασιών  

 86



 Πρόληψη και άµεση αντιµετώπιση πιθανών λαθών  

 Εξάλειψη κάθε δραστηριότητας που δεν προσθέτει αξία στην Εταιρεία, 

στα προϊόντα, στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της και 

στο ανθρώπινο δυναµικό  

 Παροχή απαραίτητων πόρων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της εργασίας   

 

Αναγνωρίζοντας ότι η παροχή υπηρεσιών της εξαρτάται άµεσα από την 

ικανότητα του ανθρώπινου δυναµικού της, φροντίζει να διαθέτει έµπειρο και 

εξειδικευµένο στελεχικό δυναµικό, του οποίου η συνεχής εκπαίδευση έχει 

στρατηγική σηµασία και αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Παράλληλα, η 

εταιρεία φροντίζει για τη διατήρηση  κλίµατος εµπιστοσύνης και ανοικτού 

περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας.  

 

Η Dental A.E στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας θεσπίζει / αναθεωρεί αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα µε 

στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του. Με κυρίαρχη 

αποστολή την παροχή υψηλών προδιαγραφών οδοντιατρικών ειδών και 

µηχανηµάτων και έχοντας δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή σε 

ανθρώπινο δυναµικό, υλικούς πόρους, προϊόντα και συστήµατα λειτουργίας 

βαδίζει προς την υλοποίηση του οράµατος της που είναι να αποτελεί την 

Εταιρεία που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της είναι πρώτη επιλογή  στο 

χώρο των οδοντοτεχνικών και οδοντιατρικών προϊόντων. 

 

Το Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας παρέχει τις απαραίτητες ενδείξεις σε 

όλους τους πελάτες, προµηθευτές και στο προσωπικό της εταιρείας, ότι αυτή 

δεσµεύεται να καθιερώσει και να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 

στα παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες της. 
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4.4. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η οργανωτική δοµή της εταιρείας παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

οργανόγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡ/ΝΟΣ ∆.Π
Ζ. ΠΡΕΤΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗ
Σ

Π. ΠΡΕΤΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗ
Σ

Π. ΠΡΕΤΣΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆
/ΝΤΗΣ

Α. ΠΡΕΤΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ε. ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ

ΠΡ/ΝΟΣ
SERVICE
Α. ΠΡΕΤΣΙΟΣ

Β. ΛΟΓΙΣΤΗ
Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α. ΒΕΛΕΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ζ. ΠΡΕΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α. ΠΡΕΤΣΙΟΣ

ΠΡ/ΝΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Α. ΓΕΡΟΣΤΑΜΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. ΓΕΡΟΣΤΑΜΟΥΛΟΥ

ΥΠ/ΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Λ. ΑΡΓΥΡΗ

ΠΩΛΗΤΗΣ 1
Λ. ΑΡΓΥΡΗ

ΠΩΛΗΤΗΣ 2
Κ. ΠΑΠΑ∆ΕΡΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
∆. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

ΥΠ/ΝΟΣ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ1

Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΥΠ/ΝΟΣ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ2

∆. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
∆. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
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 4.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ DENTAL AE 

 
 
Η εταιρία Dental AE έχει ως αντικείµενο την εισαγωγή και εµπορία 

αναλώσιµων υλικών (χονδρική & λιανική), συσκευών και οδοντιατρικών εδρών 

- unit που αφορούν οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες ενώ παράλληλα παρέχει 

υπηρεσίες εγκατάστασης και  επισκευής  των προϊόντων αυτών.  

Για το σκοπό αυτό διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό, αποθηκευτικούς 

χώρους,   µέσα µεταφοράς και  ειδικευµένο προσωπικό έτσι ώστε να: 

 Παρέχει κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη πωλήσεων και 

διεκπεραίωση των παραγγελιών στους εργαζόµενους. 

 Περιλαµβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό (µηχανογραφικό 

σύστηµα, αποθήκες, µεταφορικά µέσα) που απαιτείται για την εκτέλεση 

των εργασιών.  

Στην έδρα της εταιρίας λαµβάνει χώρα η επεξεργασία των απαιτήσεων του 

πελάτη ώστε να συνταχθεί η προσφορά, να ληφθεί η παραγγελία και να 

ρυθµιστούν οι οικονοµικοί όροι. Η συγκέντρωση της παραγγελίας γίνεται στην 

έδρα της εταιρίας και παραδίδεται στον τόπο του πελάτη, εκτός και αν έχει 

υπάρξει άλλη συµφωνία.  

 

 

4.5.1. Χειρισµός Απαιτήσεων των Πελατών 

 

 

Η εταιρία DENTAL Α.Ε  δραστηριοποιείται στον τοµέα της εισαγωγής  και 

εµπορίας αναλώσιµων υλικών (χονδρική & λιανική), συσκευών και 

οδοντιατρικών εδρών - unit που αφορούν οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, 

ακολουθώντας µια συγκεκριµένη πορεία ενεργειών οι οποίες διασφαλίζουν 

την ικανοποίηση των αµοιβαία αποδεκτών απαιτήσεων των πελατών .  

Οι ενέργειες αυτές περιγράφονται στην ∆ιαδικασία ∆ιεργασίας  

« Λήψη και ∆ιεκπεραίωση Παραγγελιών Πελατών » (∆∆-1).  
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4.5.2. Αποθήκευση και ∆ιακίνηση 
 

 

Αξίζει να διασφαλιστεί ότι µέθοδοι αποθήκευσης προλαµβάνουν την 

υποβάθµιση ποιότητας των προϊόντων και ότι οι µέθοδοι διακίνησης 

ελαχιστοποιούν την πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων. 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διατήρησης είναι κατάλληλα σχεδιασµένες 

για την πρόληψη της υποβάθµισης της ποιότητας των υλικών. Η 

εξουσιοδοτηµένη µετακίνηση υλικού από και προς τέτοιες περιοχές γίνεται 

όπου είναι αναγκαίο βάσει προσδιορισµένων µεθόδων. Τα προϊόντα 

ελέγχονται περιοδικά και τακτικά για να διασφαλίζεται η διαρκής 

καταλληλότητα χρήσης τους. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διακίνησης 

διασφαλίζουν ότι χρησιµοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισµός και τα οχήµατα 

για την ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων ζηµιών στα αποθηκευµένα 

προϊόντα5. 

 

 

4.6. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα 

ροής (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1): 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας Dental A.E.  
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ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΠΩΛΗΤΗ -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
(Ε-∆∆-1-1)

ΛΗΨΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

(Ε-∆∆-1-2)

ΕΓΚΡΙΣΗ -
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
(ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
πΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

FOLLOW UP
ΕΠΑΦΗΣ

(Ε-∆∆-1-1)

ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

(Ε-∆∆-1-1)

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΙ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(∆Υ-2)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ

(∆Υ-4)

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Ε-∆Σ-4-1)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Ε-∆Σ-4-1)
(Ε-∆Σ-5-1)

ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

 
1. ΥΒΕΤ - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μέτρα - Σταθµά - 

Πρότυπα, Χθες και Σήµερα, Αθήνα 1987.  

2. Πρασιανάκης Ι.Ν., Βαρουφάκης Γ., Μάτσας Ι., Η ποιότητα και ο Ποιοτικός 

έλεγχος, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επιβίωση µιας σύγχρονης 

κοινωνίας 

3. Dental A.E. Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Η Ποιότητα των προϊόντων έχει αποφασιστική σηµασία, όχι µόνο για τους 

χρήστες αλλά και για τις κατασκευάστριες Επιχειρήσεις. Για τις Επιχειρήσεις η 

χαµηλή ποιότητα των προϊόντων έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

κόστους, αύξηση που οφείλεται στις επιπλέον επιθεωρήσεις και ελέγχους που 

θα χρειαστούν, στην επιδιόρθωση των µη συµµορφούµενων προϊόντων 

καθώς και στις εγγυήσεις, τις νοµικές διεκδικήσεις και το χειρισµό των 

παραπόνων των Πελατών. Η χαµηλή Ποιότητα των προϊόντων οδηγεί επίσης, 

στην αντίστοιχη µείωση των Πωλήσεων και της µερίδας της Αγοράς που 

διεκδικεί η Επιχείρηση, µε άµεση επίδραση στα κέρδη και τη βιωσιµότητά της. 

Συνεπώς, η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε 

όλες τις φάσεις όπως στη σχεδίαση των προϊόντων, στην αγορά πρώτων 

υλών, στην παραγωγή, στην προώθηση των πωλήσεων και στην 

εξυπηρέτηση των Πελατών. 

 

Μέχρι πρότινος ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής των προϊόντων ήταν: 

• Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής να παράγει τα προϊόντα, 

• Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας να τα ελέγχει και να απορρίπτει όσα 

προϊόντα δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις. 

Αυτή η στρατηγική, είναι στρατηγική της εκ των υστέρων εντόπισης των 

προβληµάτων, δηλαδή της εύρεσης και απόρριψης των µη συµµορφούµενων 

προϊόντων, και απεδείχθη στην πράξη ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητική 

γιατί επιτρέπει την επένδυση πολύ χρόνου και χρήµατος σε προϊόντα που δεν 

είναι πάντα κατάλληλα για πώληση. Έτσι ο τρόπος αυτός παραγωγής 

απεδείχθη ακριβός, αναξιόπιστος και, εποµένως, ασύµφορος για την 

Επιχείρηση. 
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Μία νέα στρατηγική που αντικατέστησε τελευταία την παραδοσιακή 

στρατηγική παραγωγής είναι η στρατηγική της πρόβλεψης µε σκοπό την 

πρόληψη, η οποία προσπαθεί να αποφύγει τα παραπάνω προβλήµατα µε το 

να µην παράγονται προϊόντα κακής ποιότητας. 

Η στρατηγική της πρόβλεψης στηρίζεται στην δηµιουργία ενός Συστήµατος 

και την εφαρµογή ενός Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας που πρέπει να 

βασίζονται στη συνεργασία και συνυπευθυνότητα όλων των ∆ιευθύνσεων και 

Τµηµάτων της Επιχείρησης. Να ληφθεί υπόψη ότι το Τµήµα ή η ∆ιεύθυνση 

∆ιασφάλισης Ποιότητας δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη για την Ποιότητα, 

αλλά ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει, να συµβουλεύει και να επιθεωρεί τη 

λειτουργία των άλλων Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων της Επιχείρησης ως προς 

την Ποιότητα ακριβώς όπως ο Οικονοµικός Σύµβουλος της Επιχείρησης έχει 

πάντα την Ευθύνη για την εφαρµογή των προτάσεών του. 

 

Η καλύτερη λύση για να διασφαλιστεί η Ποιότητα των Προϊόντων θα ήταν, να 

δηµιουργηθεί από την αρχή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ένα πλήρες 

Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας που θα περιλαµβάνει όλες τις νέες ιδέες και 

πρακτικές καθώς και την Πολιτική της Επιχείρησης για τη ∆ιασφάλιση 

Ποιότητας.  

 

Η πολυπλοκότητα όµως της δηµιουργίας ολοκλήρου του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας από την αρχή και το µεγάλο αρχικό κόστος που την 

συνοδεύει κάνουν πιο πρακτική και πρόσφορη την λύση να εφαρµόζει µία 

Επιχείρηση συγκεκριµένο Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ή και 

βελτίωσης της Ποιότητας, µε τελικό πάντα σκοπό την ενσωµάτωση των 

Προγραµµάτων αυτών σε µία νέα πολιτική της Επιχείρησης επιτυγχάνοντας 

έτσι σταδιακά τη δηµιουργία ενός πλήρους και λειτουργικού Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 

Η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας επηρεάζει όλες τις Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από το προϊόν ή την υπηρεσία και αφορά όλο το προσωπικό της κάθε 

Επιχείρησης, καθώς και τους Πωλητές, Προµηθευτές και Υποκατασκευαστές 

της. 
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Κάθε Επιχείρηση θα πρέπει να εκπονεί το Σχεδιασµό για την ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός κοινά αποδεκτού Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας το 

οποίο θα πρέπει να εφαρµόζει και προς το οποίο θα πρέπει να 

συµµορφώνεται. Η Επιχείρηση φέρει ακέραια την ευθύνη και θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι όλοι όσοι έχουν σχέση µε τον Σχεδιασµό, την Ανάπτυξη και 

την Παραγωγή των προϊόντων, εφαρµόζουν και συµµορφώνονται προς αυτό 

το Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 

 

5.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
Σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001:2000 η επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει, 

να τεκµηριώσει, να θέσει σε εφαρµογή και να διατηρήσει ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης της Ποιότητας και να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσµατικότητα 

του. 

 

Η επιχείρηση πρέπει: 

 Να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

της Ποιότητας και την εφαρµογή τους σε όλη την έκταση της. 

 Να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών.  

 Να καθορίσει κριτήρια και µεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίσει 

ότι η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι 

αποτελεσµατικοί. 

 Να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των πόρων και πληροφοριών που είναι 

απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των 

διεργασιών αυτών. 

 Να παρακολουθεί, να µετρά και να αναλύει τις διεργασίες αυτές.  

 Να θέτει σε εφαρµογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

προσχεδιασµένων αποτελεσµάτων και τη διαρκή βελτίωση των 

διεργασιών αυτών. 
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5.3.  ΣΤΑ∆ΙΑ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΚΑΙ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Για την ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας κατά τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 ακολουθείται µια µεθοδολογία η 

οποία στην γενική περίπτωση περιλαµβάνει τα εξής διαδοχικά στάδια: 

 

 ∆ιαγνωστική Μελέτη  

 Σχεδιασµός Συστήµατος  

 Προετοιµασία Τεκµηρίωσης  

 Εφαρµογή Συστήµατος  

 Επιθεώρηση Συστήµατος  

 Πιστοποίηση Συστήµατος  

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα στάδια της διαδικασίας 

αναλυτικότερα. Στον πίνακα 5.1 περιλαµβάνεται η περιγραφή των 

δραστηριοτήτων σε κάθε στάδιο, ορισµένες συνοδευτικές ενέργειες που 

γίνονται κατά την Εφαρµογή του Συστήµατος καθώς και τα µέρη που, κατά 

κύριο λόγο, είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του κάθε σταδίου. 

 

 

      ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Στάδια ανάπτυξης και εφαρµογής συστήµατος Σ.∆.Π. 

 

α/α Στάδια–Κύριες Ενέργειες 
Συνοδευτικές 
ενέργειες 

Υπεύθυνοι 

1 

∆ιαγνωστική Μελέτη 
 Καθορισµός περιοχών διερεύνησης 

(βάση της οργανωτικής δοµής της 

εταιρείας). 

 Αποτύπωση δραστηριοτήτων. 

 Αποτύπωση της υπάρχουσας 

τυποποίησης–τεκµηρίωσης. 

 

  

∆ιευθυντής 

Ποιότητας 

 

Εξωτερικός 

Σύµβουλος  
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2 

 
Σχεδιασµός Συστήµατος  

 Καθορισµός των δραστηριοτήτων 

που θα ενταχθούν στο Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ποιότητας.  

 Αρχική εκτίµηση των απαιτούµενων 

διαδικασιών ανά δραστηριότητα.  

 Προετοιµασία του καταλόγου 

∆ιαδικασιών.  

  

∆ιευθυντής 

Ποιότητας 

 

Εξωτερικός 

Σύµβουλος 

 

Υπεύθυνοι 

Τµηµάτων  

3 

Προετοιµασία Τεκµηρίωσης  
 Συγγραφή του Εγχειριδίου 

Ποιότητας.  

 Συγγραφή της περιγραφής των 

διαδικασιών.  

 Συγγραφή των Οδηγιών Εργασίας.  

 Σχεδίαση των εντύπων του 

συστήµατος.  

  

∆ιευθυντής 

Ποιότητας 

 

Υπεύθυνοι 

Τµηµάτων  

4 

Εφαρµογή Συστήµατος  
 Έναρξη εφαρµογής σε καθορισµένη 

ηµεροµηνία σε όλα τα τµήµατα της 

εταιρείας, αφού πρώτα γίνει η 

ενηµέρωση και η αρχική 

εκπαίδευση του προσωπικού.  

 Εφαρµογή των διαδικασιών.  

 Συµπλήρωση των κατάλληλων 

εντύπων και τήρηση των 

προβλεποµένων αρχείων.  

 ∆οκιµαστική λειτουργία για τρεις 

τουλάχιστον µήνες.  

Εκπαίδευση 

προσωπικού 

 

∆ιορθωτικές 

Ενέργειες  

∆ιευθυντής 

Ποιότητας 

 

Υπεύθυνοι 

Τµηµάτων  
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5 

Επιθεώρηση Συστήµατος  
 Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, από ανεξάρτητο 

επιθεωρητή (ή οµάδα επιθεωρητών) 

προερχόµενο από τον φορέα 

πιστοποίησης που θα επιλεγεί.Στις 

περισσότερες περιπτώσεις 

ολοκληρώνεται σε µια εργάσιµη 

ηµέρα. Περιλαµβάνει την εξέταση 

των αρχείων και συνεντεύξεις µε 

τους υπευθύνους των τµηµάτων. 

Είναι δυνατόν να ορισθούν 

διορθωτικές ενέργειες που θα 

πρέπει να υλοποιήσει η εταιρεία σε 

συγκεκριµένες προθεσµίες, ώστε να 

καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001:2000.  

  

 

 

Επιθεωρητής 

από φορέα 

πιστοποίησης     

6 

Πιστοποίηση Συστήµατος  
 Εφ' όσον κατά την επιθεώρηση 

αποδειχθεί ότι το Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας 

καλύπτει τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001:2000, ο 

φορέας πιστοποίησης εκδίδει το 

σχετικό πιστοποιητικό (certificate) 

και καταχωρεί την εταιρεία στον 

κατάλογο των πιστοποιηµένων 

πελατών του.  

  
Φορέας 

πιστοποίησης 

 

Πηγή : Μουµτζόγλου Α(2001), Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες -Συστήµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας (TQM), Εκδόσεις Μάνατζµεντ, σελ 29 
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5.3.1. Ανασκόπηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Dental A.E. 

 
 

 

Η εταιρία  Dental A.E., καθιερώνει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, το 

οποίο είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς 

και τις ανάγκες της. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας υπόκειται σε αλλαγές 

και τροποποιήσεις µε στόχο την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης. 

Από τον Πρόεδρο ορίζεται ως εκπρόσωπος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, του οποίου οι ευθύνες και 

αρµοδιότητες καθορίζονται σε σχετική Περιγραφή Θέσης Εργασίας. 

Περιγραφές Θέσης Εργασίας ορίζονται και για τις υπόλοιπες θέσεις ∆/ντων 

και Πρ/νων τµηµάτων του οργανογράµµατος. Οι Περιγραφές Θέσης Εργασίας 

συντάσσονται προκειµένου: 

• να καθορίζουν τα ελάχιστα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει ένας 

εργαζόµενος  προκειµένου να κατέχει τη συγκεκριµένη θέση. 

• να περιγράφουν τις ευθύνες και αρµοδιότητες των εργαζοµένων. 

 

Μία φορά κάθε έτος ο Γενικός ∆/ντης είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια 

Ανασκοπήσεων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Για το σκοπό αυτό 

συγκαλεί όλα τα στελέχη της εταιρίας και τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

σε συνεδρίαση Ανασκόπησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

 

Κατά τη διενέργεια της Συνεδρίασης, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

είναι αρµόδιος για την παρουσίαση: 

• των αποτελεσµάτων των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας που 

έχουν γίνει µετά την τελευταία Συνεδρίαση. 

• πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης 

πελατών. 

• της αξιολόγησης της απόδοσης του Συστήµατος. 

• του βαθµού συµµόρφωσης των υπηρεσιών της εταιρίας µε βάση τις 

τεθείσες προδιαγραφές. 
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• των αποτελεσµάτων και της κατάστασης ∆ιορθωτικών και 

Προληπτικών Ενεργειών που έχουν ληφθεί. 

• των αλλαγών που έχουν επέλθει και οι οποίες θα πρέπει πιθανόν να 

οδηγήσουν σε ανασχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

 

Η Συνεδρίαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας έχει σαν σκοπό: 

1. Τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας. 

2. Τη βελτίωση των διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

µε τελικό σκοπό την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης. 

 
 
 
5.3.2. ∆έσµευση της ∆ιοίκησης 
 
 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, η ∆ιοίκηση του 

οργανισµού θα πρέπει να αποδείξει την δέσµευσή της (management 

commitment), για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας. Η ∆ιοίκηση στην σχετική βιβλιογραφία της ∆ιοίκησης Ποιότητας, 

αναφέρεται και ως Ανώτατη ∆ιοίκηση (top management). Η Ανώτατη ∆ιοίκηση 

σε µια ανώνυµη εταιρεία είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκφράζεται 

και εκπροσωπείται µέσω του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, η δέσµευση της 

∆ιοίκησης (management commitment) αποδεικνύεται µε τους εξής τρόπους: 

 Γνωστοποίηση στο σύνολο του προσωπικού της σηµασίας της 

ικανοποίησης των πελατών.  

 Καθιέρωση Πολιτικής Ποιότητας.  

 Καθιέρωση αντικειµενικών στόχων για την ποιότητα.  

 ∆ιεξαγωγή ανασκοπήσεων (reviews).  

 Εξασφάλιση της ∆ιαθεσιµότητας Πόρων.  
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Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας θα πρέπει να αποτυπώνονται όλα τα παραπάνω 

καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους αυτά υλοποιούνται στην εταιρεία. Οι 

απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν ευθύνη της ∆ιοίκησης η οποία 

µάλιστα θα πρέπει να ορίσει ένα µέλος της, το οποίο θα έχει την ευθύνη και 

αρµοδιότητα για την υλοποίησή τους, καθώς και για τα εξής θέµατα: 

 Να διασφαλίζει ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και τηρούνται 

οι διεργασίες που απαιτούνται για το σύστηµα διοίκησης ποιότητας  

 Να ενηµερώνει γραπτώς την ∆ιοίκηση σχετικά µε την επίδοση του 

συστήµατος διοίκησης ποιότητας και τις οποιεσδήποτε ανάγκες 

βελτίωσης εντοπίζονται.  

 Να εξασφαλίσει ότι οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες καθορίζονται και 

γνωστοποιούνται εντός του οργανισµού.  

 Να εξασφαλίζει ότι προάγεται η ενηµέρωση όλου του οργανισµού 

σχετικά µε τις απαιτήσεις των πελατών.  

 

Το µέλος αυτό είναι ο Εκπρόσωπος ∆ιοίκησης (Management Representative). 

Ο Εκπρόσωπος ∆ιοίκησης είναι εξουσιοδοτηµένος και υπεύθυνος για την 

υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000. Ο Εκπρόσωπος 

∆ιοίκησης αναφέρεται συχνά και ως Εκπρόσωπος ∆ιοίκησης για την Ποιότητα 

(Ε.∆.Π.), Υπεύθυνος ∆ιοίκησης Ποιότητας (Υ∆Π) ή ως ∆ιευθυντής Ποιότητας 

(Quality Manager). 

 

Ως προς την εξασφάλιση της ∆ιαθεσιµότητας Πόρων, η ∆ιοίκηση θα πρέπει 

να προσδιορίζει και να διαθέτει τους πόρους που απαιτούνται για να: 

 Θέτει σε εφαρµογή και να διατηρεί το σύστηµα διοίκησης ποιότητας και 

να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσµατικότητά του.  

 Αυξάνει συνεχώς την ικανοποίηση των πελατών µέσω της 

εκπλήρωσης των απαιτήσεών τους.  

Οι πόροι αυτοί διακρίνονται σε: 

 Ανθρώπινους πόρους  

 Υποδοµές  

Κατά την Επιθεώρηση ο επιθεωρητής (ή οι επιθεωρητές) µεταξύ των άλλων, 

διερευνά µέσω της µελέτης της τεκµηρίωσης του συστήµατος αλλά και µέσω 
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συνέντευξής του µε τον διευθύνοντα σύµβουλο, αν τα παραπάνω µέτρα έχουν 

ληφθεί µε επάρκεια, αν η ∆ιοίκηση κατανοεί πλήρως τις υποχρεώσεις τις 

σχετικά µε τα µέτρα αυτά και αν είναι σε θέση να διαθέσει τους απαιτούµενους 

πόρους. 

 
 
5.3.3. Ενηµέρωση και εκπαίδευση προσωπικού 
 
 

Η συναίνεση και η ενεργός συµµετοχή του προσωπικού είναι απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας. Για τον λόγο αυτό η ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 

σε θέµατα που αφορούν την λογική και την λειτουργία του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την 

επιτυχία της εγκατάστασης και εφαρµογής του συστήµατος. Η εκπαίδευση του 

προσωπικού γίνεται και κατά την φάση της ανάπτυξης του συστήµατος αλλά 

και κατά την λειτουργία του συστήµατος µετά την πιστοποίηση. Ειδικότερα, τα 

αντικείµενα που αφορούν την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, 

συνοψίζονται ως εξής: 

Α. Κατά την φάση του σχεδιασµού, ανάπτυξης, και αρχικής εφαρµογής  
(πριν την πιστοποίηση)  

• Αρχική ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας  

• Αναλυτική και σχολαστική ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε:  

o Αρµοδιότητες και υπευθυνότητες  

o Τυποποίηση εργασίας (διαδικασίες–οδηγίες–έντυπα 

συστήµατος)  

Β. Συνεχής εκπαίδευση κατά την λειτουργία του συστήµατος             
(µετά την πιστοποίηση)  

• Συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών και 

υποστήριξη του προσωπικού όπου απαιτείται (on-the-job training)  
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• Τακτική αξιολόγηση προσωπικού και εντοπισµός αναγκών 

εκπαίδευσης  

• Προγραµµατισµός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων  

 

 

5.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
 
Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης είναι κεντρική στην φιλοσοφία του 

προτύπου ISO 9001:2000. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας 

επιτυγχάνεται µέσω των κύκλων βελτίωσης. Ένας κύκλος βελτίωσης 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Προσδιορισµός Στόχων Ποιότητας  

2. Λειτουργία της εταιρείας  

3. Μέτρηση στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση των Στόχων 

Ποιότητας  

4. Αξιολόγηση των µετρήσεων  

Στην συνέχεια ο κύκλος επαναλαµβάνεται θέτοντας κατ΄ αρχήν νέες τιµές των 

Στόχων Ποιότητας για τον επόµενο κύκλο. Οι Στόχοι Ποιότητας αποτελούν µια 

κωδικοποιηµένη έκφραση της επιθυµίας της διοίκησης µε απώτερο σκοπό την 

συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας για την συνεχή ικανοποίηση 

των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των πελατών. Οι Στόχοι Ποιότητας θα 

πρέπει: 

• Να είναι ιεραρχικοί.  

• Να αφορούν επιµέρους εργασίες που υλοποιούνται κατά την    

καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας.  

• Να είναι µετρήσιµοι µέσω αντικειµενικών στοιχείων . 

Για κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να τίθενται αντίστοιχοι Στόχοι Ποιότητας 

για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συσχέτιση Στόχων, ∆ραστηριοτήτων 

και Τµηµάτων. Η ιεραρχική δοµή των Στόχων Ποιότητας καλύπτει το φάσµα 
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∆ιοίκηση–∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα–Άτοµα. Η δοµή αυτή αναπαρίσταται στο 

ακόλουθο σχήµα. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 :Ιεραρχική δοµή των Στόχων Ποιότητας 

Πηγή : Μουµτζόγλου Α(2001), Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες -Συστήµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας (TQM), Εκδόσεις Μάνατζµεντ, σελ 32 

 

Οι κύκλοι βελτίωσης είναι ιεραρχικοί όπως και οι Στόχοι Ποιότητας. Οι κύκλοι 

βελτίωσης µπορούν να εφαρµοσθούν σε επίπεδο Συστήµατος αλλά και σε 

κατώτερα επίπεδα όπως στο επίπεδο των ∆ιεργασιών ή και στο επίπεδο των 

επιµέρους ∆ιαδικασιών. 

Μια πολύ γνωστή κωδικοποίηση του κύκλου βελτίωσης είναι ο λεγόµενος 

Κύκλος PDCA ή Κύκλος Shewhart ή Κύκλος Deming (περιγράφηκε αρχικά 

από τον Walter A. Shewhart και έγινε ευρύτερα γνωστός από τις εργασίες του 

Dr. W. Edwards Deming). 

 

Τα στοιχεία PDCA αντιστοιχούν στις αγγλικές λέξεις: 

• Plan (αντιστοιχεί στον προσδιορισµό Στόχων Ποιότητας).  

• Do (αντιστοιχεί στην λειτουργία της εταιρείας).  

• Check (αντιστοιχεί στην µέτρηση στοιχείων που σχετίζονται µε την   

παρακολούθηση των Στόχων Ποιότητας).  

•  Act (αντιστοιχεί στην αξιολόγηση των µετρήσεων και τον 

προσδιορισµό νέων τιµών των Στόχων Ποιότητας).  
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Ο Κύκλος PDCA µπορεί να εφαρµοσθεί σε επίπεδο Συστήµατος αλλά και σε 

κατώτερα επίπεδα όπως στο επίπεδο των ∆ιεργασιών ή και στο επίπεδο των 

επιµέρους ∆ιαδικασιών. 

Στο επίπεδο Συστήµατος η φάση Act του Κύκλου PDCA περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό νέων Στόχων Ποιότητας. Όταν ο Κύκλος PDCA εφαρµόζεται 

στα κατώτερα επίπεδα, η φάση Act µπορεί να περιλαµβάνει θέσπιση νέων 

στόχων για µια διεργασία αλλά και ευρύτερες διορθωτικές ενέργειες όπως η 

ανασχεδίαση διεργασιών ή επιµέρους διαδικασιών. 

Ο κύκλος PDCA σε επίπεδο Συστήµατος αναπαρίσταται γραφικά στο επόµενο 

σχήµα: 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 : Κύκλος του Deming 

 

 
Πηγή : Μουµτζόγλου Α(2001), Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες -Συστήµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας (TQM), Εκδόσεις Μάνατζµεντ, σελ 45 

 

Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτει ότι ο Κύκλος PDCA και γενικότερα 

οι κύκλοι βελτίωσης, αποτελούν κλασικά παραδείγµατα συστηµάτων µε 

ανάδραση (feedback). Ο κύκλος PDCA, έχει προκαθορισµένη διάρκεια 

δηλαδή καλύπτει µια σταθερή χρονική περίοδο και οι µετρήσεις των στοιχείων 

λαµβάνονται στα πλαίσια της χρονικής αυτής περιόδου. 

∆εν υπάρχει συγκεκριµένη σύσταση για την ακριβή διάρκεια της χρονικής 

αυτής περιόδου αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχει εξάµηνη ή 

δωδεκάµηνη διάρκεια. Το βασικό ζητούµενο είναι να υπάρξει επαρκής χρόνος 
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στα πλαίσια του κύκλου βελτίωσης, ώστε να λειτουργήσει η εταιρεία και να 

συλλεχθούν επαρκή στοιχεία. Από την άλλη πλευρά η υπερβολική 

επιµήκυνση της διάρκειας του κύκλου βελτίωσης, µπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστέρηση του απόκρισης της εταιρείας σε αλλαγές του περιβάλλοντός της, 

σε απώλεια της ευελιξίας της, σε καθυστέρηση καταγραφής εσωτερικών 

προβληµάτων, και άλλες παρόµοιες αρνητικές επιπτώσεις. Η διάρκεια των 

κύκλων βελτίωσης καθορίζεται µε σαφήνεια στην τεκµηρίωση του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας. Η εταιρεία µπορεί να τροποποιεί την διάρκεια του 

κύκλου βελτίωσης, εφ΄ όσον υπάρξει τέτοια ανάγκη, µέσω των 

προβλεπόµενων διαδικασιών τροποποίησης του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας. 

 

Ο κύκλος PDCA σε επίπεδο ∆ιεργασίας αναπαρίσταται γραφικά στο 

∆ιάγραµµα 5.3. Όπως προκύπτει από το σχήµα, πρόκειται ουσιαστικά για ένα 

σύστηµα ελέγχου µε ανάδραση και αντιστοιχεί ακριβώς στην έννοια του 

Ελέγχου ∆ιεργασίας. Ο Έλεγχος ∆ιεργασίας (Process Control) ορίζεται ως ένα 

σύστηµα µετρήσεων και δράσεων στα πλαίσια µιας διεργασίας, µε στόχο να 

διασφαλισθεί ότι η έξοδος της διεργασίας (output), θα συµµορφώνεται προς 

τις σχετικές τεθείσες προδιαγραφές. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 :Σύστηµα ελέγχου ∆ιεργασίας 

Πηγή : Μουµτζόγλου Α., Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες -Συστήµατα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας (TQM), Εκδόσεις Μάνατζµεντ, σελ.36 
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5.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 Πελατοκεντρική πολιτική:  Οι εταιρείες εξαρτώνται από τους πελάτες 

τους και συνεπώς θα πρέπει να κατανοούν τις άµεσες και µελλοντικές 

ανάγκες των πελατών, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών και θα πρέπει να προσπαθούν να υπερβάλλουν τις 

προσδοκίες των πελατών.  

 Ηγεσία: Οι ηγέτες καθιερώνουν ενότητα στον σκοπό και στην πορεία 

της εταιρείας. Θα πρέπει να µπορούν να δηµιουργούν και να διατηρούν 

το εσωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο το προσωπικό της εταιρείας 

να µπορεί να εµπλέκεται πλήρως στην επίτευξη των αντικειµενικων 

στόχων της εταιρείας.  

 Εµπλοκή του προσωπικού:  Το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα είναι η 

ουσία µιας εταιρείας και η πλήρης εµπλοκή του δίνει τη δυνατότητα οι 

ικανότητές του να χρησιµοποιηθούν  για το καλό της εταιρείας.  

 ∆ιεργασιο-κεντρική προσέγγιση: Ένα επιθυµητό αποτέλεσµα 

επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα όταν οι δραστηριότητες και οι 

σχετικοί πόροι διαχειρίζονται ως µία διεργασία. 

 Συστηµική προσέγγιση στη ∆ιοίκηση: Η αναγνώριση, η κατανόηση και 

η διαχείριση αλληλένδετων διεργασιών ως ένα σύστηµα, συµβάλει  

στην αποτελεσµατικότητα και ικανότητα µιας εταιρείας στην επίτευξη 

των αντικειµενικών της στόχων. 

 Συνεχής βελτίωση:  Η συνεχής βελτίωση της συνολικής απόδοσης µιας 

εταιρείας θα πρέπει να είναι ένας µόνιµος αντικειµενικός στόχος της 

εταιρείας. 

 Τεκµηριωµένη προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων:  Οι αποτελεσµατικές  

αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση των δεδοµένων και των     

πληροφοριών. 

 Κοινά ωφέλιµες σχέσεις µε προµηθευτές: Μια εταιρεία και οι 

προµηθευτές της είναι αλληλοεξαρτώµενοι και µια κοινά ωφέλιµη 

σχέση ενδυναµώνει την ικανότητα και των δυο να γίνουν καλύτεροι... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα που πρέπει να απασχολεί τους 

υπεύθυνους ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι η τεκµηρίωση του Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας της Επιχείρησης.  

 

Ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας µπορεί να ορισθεί το σύνολο των 

τυποποιηµένων διεργασιών και των χρησιµοποιούµενων πόρων (οργάνωση, 

ανθρώπινοι πόροι, υποδοµές και εξοπλισµός) για την υλοποίηση της 

∆ιοίκησης Ποιότητας και ισοδύναµα: για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων 

ποιότητας. Η έννοια της διεργασίας προσδιορίζεται ως εξής: ∆ιεργασία 

(Process) είναι µια δραστηριότητα που µετασχηµατίζει εισερχόµενα δεδοµένα 

(inputs) σε εξερχόµενα αποτελέσµατα (outputs). Οι διεργασίες περιλαµβάνουν 

επιµέρους ∆ιαδικασίες (Procedures) οι οποίες ελέγχουν τις διάφορες 

λειτουργίες του οργανισµού. 

 

Είναι προφανές ότι για να µπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά η ∆ιοίκηση 

Ποιότητας στο περιβάλλον ενός φορέα που διαθέτει διάφορα τµήµατα και 

διευθύνσεις και απασχολεί µία µικρή ή µεγάλη οµάδα εργαζοµένων, είναι 

απαραίτητη η καταγραφή όλων των µηχανισµών ποιότητας. Η καταγραφή 

αυτή εξασφαλίζει την τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά και 

την δυνατότητα ελέγχου του τρόπου µε τον οποίο υλοποιούνται οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες. Ένας πρόσθετος σηµαντικός λόγος για την 

καταγραφή αυτή είναι και η ανάγκη να µπορεί ο φορέας να αποδείξει ότι τηρεί 

τα προβλεπόµενα από το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας. Είναι πολύ συχνό 

φαινόµενο Επιχειρήσεις να έχουν σοβαρά προβλήµατα κατά τις επιθεωρήσεις 
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του Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητάς τους από τρίτους (Εξωτερικούς 

Επιθεωρητές), λόγω ελλιπούς ή ανύπαρκτης τεκµηρίωσής του.  

 

Η καταγραφή των µηχανισµών ποιότητας γίνεται στα πλαίσια της 

Τεκµηρίωσης (Documentation) του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. Η 

Τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι συνεπώς, εκ των ουκ 

άνευ, στοιχείο του Συστήµατος. Η τεκµηρίωση αυτή είναι ένα ιεραρχικό 

σύστηµα εγγράφων και αρχείων. 

 

Η τεκµηρίωση περιλαµβάνει κατ΄ αρχήν το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality 

Manual). Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι το ανώτερο έγγραφο του Συστήµατος 

και περιλαµβάνει την Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy), την περιγραφή του 

Συστήµατος και την αποτύπωση των ∆ιεργασιών. Οι ∆ιεργασίες (Processes) 

του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας αποτυπώνονται και αναλύονται σε 

∆ιαδικασίες (Procedures), δηλαδή σε γραπτές προδιαγραφές λειτουργίας σε 

διατµηµατικό επίπεδο. Οι ∆ιαδικασίες (Procedures) υποστηρίζονται από 

Οδηγίες Εργασίας (Work Instructions), δηλαδή οδηγίες για την 

πραγµατοποίηση των διαφόρων εργασιών σε επίπεδο ενός τµήµατος. 

Επίσης, η τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας περιλαµβάνει ένα 

σύνολο τυποποιηµένων Εντύπων (Forms). Τέλος, η λειτουργία του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας αποδεικνύεται µέσω της τήρησης 

τυποποιηµένων Αρχείων (Files). 

 

Η ιεραρχική δοµή της Τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας 

αναπαρίσταται στο ∆ιάγραµµα 6.1.: 
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∆ιάγραµµα 6.1: Ιεραρχική δοµή της τεκµηρίωσης του Σ∆Π 

 

 

Πηγή : ΕΛΟΤ., 1999: Η Εφαρµογή των Προτύπων Σειράς ISO στις ΜΜΕ 

 

Η Τεκµηρίωση (Documentation) του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι 

µια από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000. ∆εν 

νοείται Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας χωρίς τεκµηρίωση. Συνοπτικά, το 

Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένο µε τα εξής 

στοιχεία: 

 Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Manual) το οποίο είναι το ανώτερο 
έγγραφο του Συστήµατος και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την 
Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy), την περιγραφή του Συστήµατος 
και την αποτύπωση των ∆ιεργασιών.  
 Τις ∆ιαδικασίες (Procedures), δηλαδή γραπτές προδιαγραφές 
λειτουργίας σε διατµηµατικό επίπεδο.  
 Τις Οδηγίες Εργασίας (Work Instructions), δηλαδή οδηγίες για τον 
τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι διάφορες εργασίες.  
 Τα τυποποιηµένα Έντυπα Επικοινωνίας ή Έντυπα Συστήµατος 

(Forms).  
 Τα Αρχεία (Files).  
 Τα Εξωτερικά Έντυπα.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2: ∆οµή τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

 

Πηγή : ΜSI Hellas Consulting Group :                                 

 

Συγκεντρωτικά, η ελεγχόµενη τεκµηρίωση του Σ.∆.Π. έχει την ακόλουθη δοµή 

(∆ιάγραµµα 6.2): 

 

Επίπεδο 1 : Εγχειρίδιο Πολιτικής ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Επίπεδο 2 : ∆ιαδικασίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Επίπεδο 3 : Οδηγίες Εργασίας (όπου υπάρχει ανάγκη) 

Επίπεδο 4 : Αρχεία Ποιότητας 

 

Εκτός τις παραπάνω τυπικές απαιτήσεις του προτύπου, είναι φανερό ότι 

υπάρχει ουσιαστική ανάγκη τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας. Με δεδοµένο ότι το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι ένα 

σύνολο τυποποιηµένων διεργασιών και πόρων (οργάνωση, ανθρώπινοι 

πόροι, υποδοµές και εξοπλισµός) που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση 

της ∆ιοίκησης Ποιότητας, είναι προφανές ότι για να µπορεί να υλοποιηθεί 

αποτελεσµατικά η ∆ιοίκηση Ποιότητας στο περιβάλλον µιας εταιρείας που 

διαθέτει διάφορα τµήµατα ή/και διευθύνσεις και απασχολεί µία µικρή ή µεγάλη 

οµάδα εργαζοµένων, είναι απαραίτητη η καταγραφή όλων των µηχανισµών 

ποιότητας. Η καταγραφή αυτή γίνεται ακριβώς στα πλαίσια της τεκµηρίωσης 

του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. 
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Η τεκµηρίωση εξασφαλίζει τα εξής, ιδιαίτερα σηµαντικά για την ∆ιοίκηση 

Ποιότητας, στοιχεία: 

 Καταγραφή των Στόχων Ποιότητας.  

 Τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.  

 ∆υνατότητα ελέγχου του τρόπου µε τον οποίο υλοποιούνται οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες.  

 Καταγραφή αντικειµενικών στοιχείων για σκοπούς αξιολόγησης της 

απόδοσης, για σκοπούς σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων 

συνεχούς βελτίωσης.  

 ∆ηµιουργία αντικειµενικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το σύστηµα 

εφαρµόζεται.  

 

 

6.1.1.  Πολιτική Ποιότητας 
 
 
Η Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy) είναι η γενική συνολική κατεύθυνση και 

οι προθέσεις της εταιρείας σχετικά µε την ποιότητα, όπως έχουν επίσηµα 

εκφρασθεί από την ανώτατη διοίκηση. Από την Πολιτική Ποιότητας απορρέει 

όλο το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας. ∆ηλαδή, η Πολιτική 

Ποιότητας είναι το ανώτατο και πλέον επίσηµο τµήµα της τεκµηρίωσης του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. 

 

Έχει την µορφή ενός σύντοµου κειµένου περίπου µιας σελίδας, το οποίο 

υπογράφεται πρωτότυπα από τον ∆ιευθυντή Ποιότητας και από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Το κείµενο αυτό αναρτάται στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας σε ιδιαίτερα εµφανές σηµείο ώστε να µπορούν να το διαβάσουν όλα 

τα µέλη του προσωπικού της εταιρείας. Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί η 

Πολιτική Ποιότητας από όλο το προσωπικό και να τονισθεί η σηµασία που 

αποδίδει η εταιρεία στην ποιότητα. Η Πολιτική Ποιότητας συµπεριλαµβάνεται 

και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. 
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6.1.1.1. ∆ήλωση Πολιτικής Ποιότητας Dental A.E. 
 
 

 

Η εταιρία DENTAL Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η ∆ιασφάλιση Ποιότητας είναι 

πρωταρχικός παράγοντας για την ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου 

απαιτήσεων των πελατών και για την ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µε 

αυτούς. 

 

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος η ∆ιοίκηση της εταιρίας DENTAL Α.Ε. 

δεσµεύεται για τη διαρκή εφαρµογή Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 

Σκοπός της είναι:  

“Η Ικανοποίηση των  Απαιτήσεων των Πελατών µε τον πιο 

Αποτελεσµατικό Τρόπο” 

 

Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας έχει οργανωθεί µε βάση τον 

αποτελεσµατικό προγραµµατισµό και έλεγχο όλων των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών της,  µε στόχο 

τον έγκαιρο εντοπισµό και την άµεση υπέρβαση τυχόν δυσλειτουργιών.  

 

Αναγνωρίζοντας ότι το πλέον πολύτιµο κεφάλαιο για την επιχείρηση είναι το 

εξειδικευµένο προσωπικό της, η διοίκηση της Dental Α.Ε. µεριµνά για την 

δηµιουργία συνθηκών αποδοτικής συνεργασίας µεταξύ των στελεχών όλων 

των επιµέρους  τµηµάτων της επιχείρησης, ενισχύοντας συνεχώς το πνεύµα 

οµαδικής εργασίας µεταξύ τους. 
 

Η εταιρεία αντιµετωπίζει όλους τους προµηθευτές και συνεργάτες της ως 

αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου δυναµικού της, καταβάλλοντας κάθε 

προσπάθεια για την εξασφάλιση σχέσεων µακρόχρονης και αµοιβαία 

επωφελούς συνεργασίας.  

 

Όλα τα τµήµατα της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να 

αφοµοιώνουν και να εφαρµόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστηµα 
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∆ιασφάλισης Ποιότητας µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες τους. 

Είναι, επίσης, ευθύνη της ∆ιοίκησης της εταιρείας DENTAL Α.Ε. να 

εξασφαλίζει ότι η Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι εφαρµόσιµη, µε 

απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της, µε αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, 

προσφέροντας στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

 

Ο εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης στο Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας θα είναι ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Με βάση αυτόν τον 

ρόλο, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρµογής του 

τεκµηριωµένου Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας σ’ όλη την εταιρία. 

 

 

6.1.2. Εγχειρίδιο Ποιότητας 
 

 
Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι το ανώτατο έγγραφο του Συστήµατος που 

περιγράφει και καθορίζει το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας. Η 

Πολιτική Ποιότητας περιλαµβάνεται σαν ειδικό κεφάλαιο στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας. 

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας δίνει την συνολική περιγραφή του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας. ∆εν υπάρχει κάποια προτεινόµενη τυποποιηµένη δοµή 

του εγχειριδίου κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Η έκταση του εγχειριδίου 

εξαρτάται κάθε φορά από την συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή από την 

οργάνωση, τις δραστηριότητες, το µέγεθος και την πολιτική ποιότητας της 

εταιρείας. 

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει σαφείς 

περιγραφές περί του τρόπου µε τον οποίο το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας 

της εταιρείας ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000. 

∆ηλαδή θα πρέπει να αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται και οι σχετικοί 

µηχανισµοί του συστήµατος, προκειµένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις 

του προτύπου. 

 116



Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 είναι οµαδοποιηµένες στις εξής 

κατηγορίες: 

 Ύπαρξη Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας  

 Τεκµηρίωση Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας  

 Ευθύνη της ∆ιοίκησης  

 ∆ιαχείριση Πόρων  

 Υλοποίηση του Προϊόντος (ή της Υπηρεσίας)  

 Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση  

 

Για κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές το πρότυπο αναλύει και εξειδικεύει τις 

επιµέρους απαιτήσεις.  

 

Για όλες τις παραπάνω απαιτήσεις το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα πρέπει να 

παρέχει απαντήσεις σχετικά µε τον τρόπου µε τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές 

θα καλυφθούν. Ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα του Εγχειριδίου Ποιότητας είναι η 

γενική περιγραφή του συστήµατος των ∆ιεργασιών και ∆ιαδικασιών. Θα 

πρέπει να αναφέρονται οι ∆ιεργασίες και οι τίτλοι των ∆ιαδικασιών που 

ενεργοποιούνται για την κάλυψη κάθε απαίτησης του προτύπου. Η αναλυτική 

περιγραφή των ∆ιαδικασιών δεν περιλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

αλλά σε ένα άλλο τµήµα της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης 

Ποιότητας και συγκεκριµένα στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών. 

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι ένα ελεγχόµενο έγγραφο. Υπογράφεται σε όλες 

τις σελίδες του πρωτότυπα, από τον ∆ιευθυντή Ποιότητας, ο οποίος είναι ο 

συντάκτης του εγχειριδίου και από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος 

εγκρίνει το περιεχόµενό του. Το πρωτότυπα υπογεγραµµένο αντίτυπο 

φυλάσσεται. Όταν υπάρχει ανάγκη διανοµής του στο προσωπικό της 

εταιρείας, διανέµονται φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου ή διανέµεται σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας δεν αλλάζει αυθαίρετα (κάτι που ισχύει για όλα τα 

τµήµατα της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας). Για να γίνει 

αλλαγή του Εγχειριδίου Ποιότητας θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

προβλεπόµενες ∆ιαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται 
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οι αναθεωρήσεις του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. Σε όλες τις σελίδες 

του Εγχειριδίου Ποιότητας αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσης έκδοσης, ο αριθµός αναθεώρησης  και ο αριθµός της 

προηγούµενης έκδοσης η οποία αντικαταστάθηκε από την παρούσα έκδοση 

του εγχειριδίου. 

 
 
Πρόκειται για το κύριο έντυπο της εταιρίας όπου δηλώνεται η Πολιτική 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και περιγράφεται το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

της εταιρίας. 

 

Το Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι ένα πολύτιµο εργαλείο της 

Επιχείρησης για την προώθηση των προϊόντων της. Αυτό θα πρέπει να είναι 

το πρόσωπο της Επιχείρησης που θα αποδεικνύει στους Πελάτες ότι έχει 

δοθεί µεγάλη σηµασία και έχει γίνει µεγάλη προσπάθεια από την Επιχείρηση 

για να καθιερώσει ένα σωστό Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και να 

αναπτύξει την πολιτική και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή 

του. 

 

Ο κύριος ρόλος του Εγχειριδίου ∆ιασφάλισης Ποιότητας δεν είναι να 

συγκεντρώσει ένα σύνολο από διαδικασίες λειτουργίας του Προγράµµατος 

αλλά περισσότερο να τεκµηριώνει την πολιτική που ακολουθεί η Επιχείρηση 

ως προς την Ποιότητα, να δηλώνει την θέληση της Επιχείρησης να εφαρµόσει 

συγκεκριµένο Πρόγραµµα Ποιότητας, να ορίζει το ποιος έχει τις ευθύνες αλλά 

και τις δικαιοδοσίες για όλα τα θέµατα Ποιότητας της Επιχείρησης και να 

περιγράφει την µεθοδολογία που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή, 

ο έλεγχος και η αποτελεσµατικότητά του. 

 

 
6.1.3. ∆ιεργασίες και διαδικασίες Συστήµατος 
 
 
Η ∆ιεργασία (process) ορίζεται ως µια δραστηριότητα που µετασχηµατίζει 

εισερχόµενα δεδοµένα (inputs) σε εξερχόµενα αποτελέσµατα (outputs). Στο 
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περιβάλλον µιας εταιρείας κάθε µια από τις διάφορες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που υλοποιούνται µπορεί να αντιστοιχηθεί µε µια ∆ιεργασία. 

Κάθε ∆ιεργασία περιλαµβάνει έναν αριθµό επιµέρους ∆ιαδικασιών 

(Procedures). 

 

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιγράφονται οι ∆ιεργασίες και οι τίτλοι των 

∆ιαδικασιών που ενεργοποιούνται για την κάλυψη κάθε απαίτησης του 

προτύπου. Η αναλυτική περιγραφή των ∆ιαδικασιών δεν περιλαµβάνεται στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας. Η αναλυτική περιγραφή των ∆ιαδικασιών αποτελεί ένα 

άλλο τµήµα της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, το οποίο 

ονοµάζεται Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών. 

 

Οι ∆ιεργασίες του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας αποτυπώνονται και 

αναλύονται σε ∆ιαδικασίες δηλαδή σε γραπτές προδιαγραφές λειτουργίας σε 

διατµηµατικό επίπεδο. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών (Procedural Manual) 

αποτελεί µια αναλυτική γραπτή περιγραφή των ∆ιαδικασιών δηλαδή των 

λειτουργιών που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την ολοκληρωµένη 

υλοποίηση µιας συγκεκριµένης ∆ιεργασίας. 

 

Οι ∆ιαδικασίες υποστηρίζονται από Οδηγίες Εργασίας (Work Instructions), 

δηλαδή γραπτές οδηγίες για την τρόπο και την µέθοδο µε την οποία 

πραγµατοποιούνται οι διάφορες εργασίες στο επίπεδο ενός Τµήµατος ή µιας 

∆ιεύθυνσης. Επίσης, κάθε ∆ιαδικασία περιλαµβάνει την χρήση καθορισµένων 

τυποποιηµένων Εντύπων Συστήµατος (Forms). 

 

Η αναλυτική περιγραφή κάθε ∆ιαδικασίας είναι ένα ολιγοσέλιδο κείµενο. Στο 

κείµενο αυτό θα πρέπει να περιέχεται ουσιώδης πληροφορία για τα εξής 

θέµατα: 

 Ποιος είναι ο Σκοπός της ∆ιαδικασίας, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η 

∆ιαδικασία.  

 Ποιο είναι το Πεδίο Εφαρµογής, δηλαδή ποια Τµήµατα ή ∆ιευθύνσεις 

συµµετέχουν στην ∆ιαδικασία.  

 Ποιοι είναι οι Εµπλεκόµενοι, δηλαδή ποιοι/ες από το προσωπικό 

συµµετέχουν στην ∆ιαδικασία βάσει του οργανογράµµατος.  
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 Ποιες είναι οι Οδηγίες Εργασίας που χρησιµοποιούνται κατά την 

υλοποίηση της ∆ιαδικασίας.  

 Περιγραφή λειτουργιών, δηλαδή ποιες ακριβώς λειτουργίες 

προβλέπονται στην ∆ιαδικασία (ποιος ξεκινά την ∆ιαδικασία, ποια 

έντυπα συµπληρώνει, σε ποιόν τα αποστέλλει, πως αντιδρά ο 

παραλήπτης, τι έντυπα συµπληρώνει αυτός, σε ποιόν τα προωθεί, 

κλπ).  

 Ποια Έντυπα Συστήµατος χρησιµοποιούνται (συµπληρώνονται, 

διακινούνται, αρχειοθετούνται  κλπ)  

 

Η αναλυτική περιγραφή κάθε ∆ιαδικασίας είναι ένα ελεγχόµενο έγγραφο. 

Υπογράφεται σε όλες τις σελίδες της πρωτότυπα, από τον συντάκτη της και 

από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος εγκρίνει την ∆ιαδικασία. Ο 

συντάκτης είναι συνήθως ο Υπεύθυνος ή ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ή της 

∆ιεύθυνσης αντίστοιχα, που έχει την µεγαλύτερη συνάφεια µε το αντικείµενο 

της ∆ιαδικασίας. Το πρωτότυπα υπογεγραµµένο αντίτυπο φυλάσσεται. Στο 

εµπλεκόµενο προσωπικό της εταιρείας, διανέµονται φωτοαντίγραφα του 

πρωτοτύπου ή περιγραφή της ∆ιαδικασίας σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

Η ∆ιαδικασία δεν αλλάζει αυθαίρετα. Για να γίνει αλλαγή της ∆ιαδικασίας θα 

πρέπει να υλοποιηθούν εκείνες οι προβλεπόµενες ∆ιαδικασίες που 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι αναθεωρήσεις του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας. 

 

Σε όλες τις σελίδες της αναλυτικής περιγραφής της ∆ιαδικασίας αναγράφεται ο 

τίτλος και ο κωδικός αριθµός της ∆ιαδικασίας, ο αριθµός και η ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσης έκδοσης, και ο αριθµός της προηγούµενης 

έκδοσης η οποία αντικαταστάθηκε από την παρούσα έκδοση της ∆ιαδικασίας. 

Για την κωδικοποίηση των ∆ιαδικασιών θα πρέπει να υιοθετείται µια τακτική 

που να διευκολύνει τον εντοπισµό της ∆ιαδικασίας στο σύνολο του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, να επιτρέπει τον συσχετισµό της µε 

σχετικές ή συναφείς ∆ιαδικασίες και να διευκολύνει τις αναθεωρήσεις των 

∆ιαδικασιών. Μια τέτοια τακτική, παραδείγµατος χάριν, είναι να ανατίθεται ο 

Κωδικός Αριθµός µιας ∆ιαδικασίας σύµφωνα µε την εξής µορφή: ∆-xx-yy , 

 120



όπου ∆ σηµαίνει ∆ιαδικασία, xx είναι ο αριθµός της ∆ιεργασίας στην οποία 

ανήκει η συγκεκριµένη ∆ιαδικασία και yy είναι ο αύξων αριθµός της 

∆ιαδικασίας στην οµάδα ∆ιαδικασιών που αφορά την οικεία ∆ιεργασία. 

 
Η αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

εξασφαλίζει ότι ασκείται ο απαραίτητος και συνεχής έλεγχος επί όλων των 

δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ποιότητα. 

 

 

6.1.3.1 ∆ιαδικασίες Υποστήριξης 
 

 

Για να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες υποστήριξης µετά την πώληση 

αναπτύσσονται από το κατάλληλο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, 

ολοκληρώνονται µε ένα σχεδιασµένο και προδιαγεγραµµένο τρόπο 

επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο τους ώς προς την ποιότητα, τις 

προδιαγραφές και τις ηµεροµηνίες ολοκλήρωσής τους. 

 

Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων υποστήριξης µετά 

την πώληση γίνεται µε βάση την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 

Οι υπηρεσίες αφορούν στην υποβοήθηση των πελατών σχετικά µε την χρήση 

των προϊόντων που προµηθεύονται από την εταιρεία, καθώς επίσης και στη 

διαχείριση των όποιων παραπόνων των πελατών. 

 

Το επίπεδο απόδοσης που απαιτείται από την εταιρεία στις ανωτέρω 

δραστηριότητες αποτελεί κύρια ευθύνη του Γενικού ∆/ντη. Οι 

εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 

ή να εκπαιδεύονται καταλλήλως για να παρέχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες. 

Πρέπει να τηρούνται κατάλληλα αρχεία για τις διαδικασίες που σχετίζονται µε 

την ποιότητα και για τις αντίστοιχες παραµέτρους που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατική χρήση των προϊόντων της εταιρείας. 
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6.1.3.2  Περιγραφές Θέσεων Εργασίας 
 

 

 ∆ιευθυντικά στελέχη - ∆ιοίκηση της Επιχείρησης.  
 

Τα ∆ιευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις 

ειδικές αυτές απαιτήσεις µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνεται η 

επιχείρηση, και που έχουν σχέση µε τον Σχεδιασµό, την Παραγωγή και την 

Λειτουργία του προϊόντος. Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να καταλαβαίνει και να 

υποστηρίζει τις πολιτικές επιλογές για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας όπως αυτές 

περιγράφονται µέσα στο εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 

 Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων.  
 

Οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων είναι αυτοί που 

αντιπροσωπεύουν την ∆ιοίκηση της Επιχείρησης στα µάτια του προσωπικού 

γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση της 

πολιτικής που προτείνεται από το Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας και θα 

πρέπει να την υποστηρίζουν. Είναι αυτοί που πρέπει να παίρνουν τις 

αποφάσεις κατά την ώρα της εργασίας και εποµένως, να καταλαβαίνουν 

πλήρως τις ανάγκες και τη µέθοδο εφαρµογής του Εγχειριδίου. Επίσης, είναι 

υπεύθυνοι για την πιστοποίηση του προσωπικού και την διακρίβωση των 

Οργάνων-Συσκευών. 

 
 

 Τεχνικό Προσωπικό.  
 

Το προσωπικό αυτό συµπεριλαµβάνει χειριστές, τεχνικούς, επιθεωρητές, 

ελεγκτές κλπ. και πρέπει να έχουν τις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται 

για το είδος της εργασίας τους. Θα πρέπει, επίσης, να καταλαβαίνουν και να 

µπορούν να ελέγχουν την Ποιότητα όπως καθορίζεται µέσα στο Εγχειρίδιο 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και στις λειτουργικές ∆ιαδικασίες. 
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Για να έχει αποτέλεσµα η εκπαίδευση πάνω στην ∆ιασφάλιση της Ποιότητας 

θα πρέπει να συµπεριλάβει όλες τις βαθµίδες προσωπικού της Επιχείρησης 

και όλα τα τµήµατά της. Έτσι χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα πρόγραµµα 

εκπαίδευσης που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

 Συγκεκριµένα Προγράµµατα για ολόκληρο το προσωπικό που θα 

έχουν σαν σκοπό την εξοικείωσή του µε τις απαιτήσεις και τα 

προγράµµατα Ποιότητας. 

 Ανάπτυξη και περιγραφή του αντικειµένου εργασίας του προσωπικού 

που απασχολείται µε θέµατα Ποιότητας που θα επιτρέψει την 

συµµόρφωση του προσωπικού αυτού µε τα κριτήρια που έχει θεσπίσει 

η Επιχείρηση. 

 Πρόσληψη και Εκπαίδευση προσωπικού που θα έχει τα προσόντα που 

απαιτούνται από έναν επαγγελµατία της Ποιότητας. 

 

 

 Οργάνωση 
 

Η Οργάνωση της Επιχείρησης θα πρέπει να έχει τέτοια διάρθρωση που να 

διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του Προγράµµατος ∆ιασφάλισης της 

Ποιότητας, όπου απαιτούνται, είναι αδιάβλητες και ότι οι εκτιµητές-

επιθεωρητές έχουν την υποστήριξη που χρειάζεται από την ∆ιοίκηση της 

Επιχείρησης. Αυτό θεωρείται απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι οι αδυναµίες 

και µη-συµµορφώσεις των προϊόντων, που παρατηρήθηκαν και 

αναφέρθηκαν, θα µπορέσουν να διορθωθούν εφαρµόζοντας τις διορθωτικές 

ενέργειες που θα προτείνουν οι υπεύθυνοι της ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 

Είναι πολύ σηµαντικό η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης να καθορίσει τις 

δικαιοδοσίες και τις ευθύνες του προσωπικού και των ∆ιευθύνσεων που 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από την Ποιότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

∆ιασφάλιση της Ποιότητας δεν είναι έργο του Τµήµατος ή της ∆ιεύθυνσης 

∆ιασφάλισης Ποιότητας µόνο. Αυτό σηµαίνει  ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι 

αντίστοιχες για κάθε Τµήµα-∆ιεύθυνση λειτουργίες που έχουν σχέση µε την 

Ποιότητα, για όλα τα Τµήµατα και τις ∆ιευθύνσεις της Επιχείρησης. 
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 ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 

Έχει ως κύρια ευθύνη να σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρµόσει την Πολιτική και 

τις ∆ιαδικασίες της Ποιότητας όπως έχουν καθοριστεί από την ∆ιοίκηση της 

Επιχείρησης. Επιπρόσθετα, οφείλει να προετοιµάσει, εκδώσει και τηρήσει 

Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας, το οποίο θα περιλαµβάνει µια σαφή 

δήλωση της πολιτικής της Επιχείρησης ως προς την Ποιότητα, µία 

ενηµερωµένη περιγραφή της Οργάνωσης της Επιχείρησης, την µέθοδο και τις 

απαραίτητες οδηγίες για την εφαρµογή της Πολιτικής της Επιχείρησης, 

 

Πρέπει να εξασφαλίζει ότι στους Πελάτες παραδίδονται πάντα προϊόντα που 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις (προδιαγραφές ή Πρότυπα όπου 

υπάρχουν), και ότι όταν συµβεί να υπάρχουν προβλήµατα µε την Ποιότητα 

των προϊόντων γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για να 

αρθούν. 

 

Υποχρεούται να εξετάζει συνεχώς την αποτελεσµατικότητα του 

Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και να εφαρµόζει τις κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες όταν διαπιστώνει την αναποτελεσµατικότητά του. 

Επίσης,  δρα ως ενδιάµεσος, µεταξύ της Επιχείρησης και των υπεύθυνων 

Ποιότητας του Πελάτη ή του Προµηθευτή, σε θέµατα που αφορούν την 

Ποιότητα των Προϊόντων ή το Πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας της 

Επιχείρησης. 

 

Είναι υπεύθυνη να συντονίζει και να εξασφαλίζει την επίλυση των παραπόνων 

των Πελατών που έχουν σχέση µε την Ποιότητα και να αναπτύξει κατάλληλο 

και επαρκή τρόπο µέτρησης και αξιολόγησης της Ποιότητας των προϊόντων 

της Επιχείρησης. Παράλληλα, διενεργεί επιθεωρήσεις του Συστήµατος και του 

Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, των τελικών προϊόντων και των 

εσωτερικών διαδικασιών της Επιχείρησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσµατικότητά τους. 
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Τέλος, σχεδιάζει και συντονίζει επιθεωρήσεις της Ποιότητας των 

υποκατασκευαστών/προµηθευτών της Επιχείρησης και ταξινοµεί τα 

αποτελέσµατα σε αντίστοιχο αρχείο για µελλοντική χρήση. 

 

 

 ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας 
 

Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας έχει ευθύνη: 

 Να διενεργεί επιθεωρήσεις ελέγχου και αποδοχής των προϊόντων και των 

παραγωγικών διαδικασιών, όπως ορίζεται από τις ∆ιαδικασίες Ελέγχου 

Ποιότητας που συµπεριλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας, και να εξασφαλίζει ότι γίνονται διορθωτικές ενέργειες όπου 

χρειάζεται. 

 Να βοηθά την ∆ιεύθυνση Παραγωγής ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 

Ποιότητα των προϊόντων διατηρείται κατά την διάρκεια της Παραγωγικής 

∆ιαδικασίας. 

 Να περιγράφει, σε παραγγελίες αγοράς υλικών ή πρώτων υλών, τις 

απαραίτητες προδιαγραφές τους και ό,τι άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις 

υπάρχουν για τα συγκεκριµένα υλικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

Ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

 Να διενεργεί, να τεκµηριώνει και να αρχειοθετεί επιθεωρήσεις, δοκιµές 

ελέγχους και αναλύσεις των εισερχοµένων υλικών όπως ορίζεται από τις 

∆ιαδικασίες του Ελέγχου Ποιότητας. 

 Να διενεργεί και να τεκµηριώνει επιθεωρήσεις και ελέγχους των προϊόντων 

της πρώτης σειράς παραγωγής (παραγωγή πιλότος) ενός νέου προϊόντος, 

όπως ορίζεται από τις ∆ιαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας. 

 Να διενεργεί ελέγχους και δοκιµές κατά την διάρκεια της Παραγωγικής 

∆ιαδικασίας όπως ορίζεται από τις ∆ιαδικασίες του Ελέγχου Ποιότητας. 

 Να διενεργεί επιθεωρήσεις, ελέγχους, δοκιµές και αναλύσεις των τελικών 

προϊόντων όπως ορίζεται από τις ∆ιαδικασίες του Ελέγχου Ποιότητας, 

 Να παρακολουθεί, να µεριµνά και να συντονίζει την βαθµονόµηση και 

διακρίβωση όλων των οργάνων, συσκευών και εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για τους Ελέγχους και τις δοκιµές όπως ορίζεται από τις 

διαδικασίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
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 Να διατηρεί τεκµηριωµένα αρχεία για την ανιχνευσιµότητα των 

προδιαγραφών και των βαθµονοµήσεων που γίνονται στα όργανα, στις 

συσκευές και στα εργαλεία της Επιχείρησης. 

 

 

 ∆ιεύθυνση Προµηθειών 
 
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών  είναι υπεύθυνη : 

 Να διενεργεί προκηρύξεις για αγορά υλικών που να συµµορφώνονται µε 

όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν δοθεί. 

 Να χρησιµοποιεί για τις αγορές πρώτων υλών µόνον τις Επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν πάρει προσωρινή ή τελική έγκριση και αποδοχή των 

προϊόντων τους από την ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας της 

Επιχείρησης. 

 Να ερευνά την αγορά για νέους Προµηθευτές ή Υποκατασκευαστές και να 

προτείνει στην ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας την αξιολόγησή τους. 

 

 

 ∆ιεύθυνση Πωλήσεων 
 

Η ∆ιεύθυνση Πωλήσεων έχει ως αρµοδιότητες : 

 Να καθορίσει τις ειδικές και γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί 

το προϊόν, όπως αυτές ορίζονται από τις ανάγκες των Πελατών και της 

Αγοράς. 

 Σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας να διατηρεί την 

απαραίτητη επαφή της Επιχείρησης µε τους Πελάτες, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη εξέταση των παραπόνων των Πελατών που 

αφορούν στην Ποιότητα και αποτελεσµατική διόρθωση ή επανόρθωσή 

τους. 

 Σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας να εκτιµά και να 

συντονίζει επισκέψεις των Πελατών στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, 

µετά από αίτησή τους, για σκοπούς επιθεώρησης ή/και αξιολόγησης του 

Συστήµατος και του Προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
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 ∆ιεύθυνση Σχεδίασης προϊόντων 

 

Είναι υπεύθυνη: 

 Να βελτιώνει την Ποιότητα την Αξιοπιστία και την ασφάλεια των προϊόντων 

µέσα από την Σχεδίαση του προϊόντος, τα υλικά που χρησιµοποιούνται, 

την αναθεώρηση, την ανασκόπηση, την αλλαγή και τον εκµοντερνισµό των 

οργάνων και συσκευών που χρησιµοποιούνται. 

 Να αναπτύσσει την Σχεδίαση των προϊόντων µε τέτοιο τρόπο που να 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις Ποιότητας, Αξιοπιστίας και Ασφάλειας, 

όπως αυτές καθορίζονται από τις συγκεκριµένες προδιαγραφές. 

 Να προσδιορίζει ή να καθορίζει τις προδιαγραφές (όπου δεν υπάρχουν), 

δεσµευτικές για την Επιχείρηση, καθώς και τις οριακές τιµές για τους 

ελέγχους και τις δοκιµές των χαρακτηριστικών µεγεθών των προϊόντων, 

ανάλογα µε τις δυνατότητες εφαρµογής τους από την Επιχείρηση. 

 

 

 

6.1.4. Οδηγίες εργασίας 
 

 

Οδηγία Εργασίας (Work Instruction) είναι ένα έγγραφο, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταγράφονται οι τρόποι και οι µέθοδοι που 

ακολουθούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών µιας συγκεκριµένης 

∆ιαδικασίας ή ∆ιεργασίας. Οι Οδηγίες Εργασίας περιλαµβάνουν 

εξειδικευµένες και λεπτοµερείς πληροφορίες, απαραίτητες για τη 

διεκπεραίωση επιµέρους ενεργειών σχετικών µε συγκεκριµένες διαδικασίες. 

Οι Οδηγίες Εργασίας συµπυκνώνουν την εµπειρία και την τεχνογνωσία της 

εταιρείας και είναι απαραίτητες για την τυποποίηση των εσωτερικών 

λειτουργιών της. Μπορεί να είναι εµπιστευτικές ή απόρρητες όταν συµβαίνει 

να περιγράφουν την τεχνογνωσία και τις µεθόδους παραγωγής ή σχεδιασµού 

της εταιρείας. 
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Ως ενδεικτικά παραδείγµατα σχετικά µε το αντικείµενο των Οδηγιών Εργασίας 

µπορούν να αναφερθούν τα εξής: οδηγίες συντήρησης µηχανηµάτων, 

ερωτηµατολόγια για καταγραφή των απαιτήσεων πελατών, τεχνικές 

κατασκευαστικές οδηγίες για την κατασκευή προϊόντων, οδηγίες για την 

σύνθεση χηµικών ουσιών, µέθοδοι ποιοτικού ελέγχου προϊόντων, µέθοδοι 

σύνταξης προσφορών, πρότυπα συµβάσεων, οδηγίες για την επιλογή 

προµηθευτών, οδηγίες για την σύνταξη οικονοµικών και τεχνικών 

προσφορών, οδηγίες για την αξιολόγηση προσωπικού, εκπαιδευτικό υλικό 

κάθε είδους, προγράµµατα εκπαίδευσης, εγχειρίδια χρήσης (manuals) 

συσκευών ή εφαρµογών λογισµικού, τακτικές ασφάλειας για δίκτυα 

υπολογιστών κλπ. 

 

Στην τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, κάθε Οδηγία 

Εργασίας ανήκει ή αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη ∆ιαδικασία η οποία είναι 

και η πλέον σχετική µε το αντικείµενο της Οδηγίας. Μια ∆ιαδικασία µπορεί να 

υποστηρίζεται από πολλές Οδηγίες Εργασίας. Επίσης, είναι δυνατόν µια 

∆ιαδικασία να χρησιµοποιεί Οδηγίες Εργασίας που ανήκουν είτε στην ίδια είτε 

σε άλλες ∆ιαδικασίες. 

 

Κάθε Οδηγία Εργασίας είναι ένα ελεγχόµενο έγγραφο, το οποίο δεν αλλάζει 

αυθαίρετα. Για τον χειρισµό, τη σύνταξη, την υπογραφή, την διανοµή, την 

κωδικοποίηση και την αναθεώρηση των Οδηγιών Εργασίας ισχύουν τακτικές 

αντίστοιχες µε αυτές που ισχύουν και για τις ∆ιαδικασίες. 

 

Ειδικότερα, για την κωδικοποίηση των Οδηγιών Εργασίας θα πρέπει να 

ακολουθείται µια µεθοδολογία που να επιτρέπει τον συσχετισµό της Οδηγίας 

µε την ∆ιαδικασία στην οποία αυτή ανήκει. Παραδείγµατος χάριν, εάν 

ακολουθείται η τακτική που περιγράφεται σε προηγούµενη ενότητα για την 

ανάθεση Κωδικών Αριθµών στις ∆ιαδικασίες, τότε µια εύλογη λύση είναι ο 

Κωδικός Αριθµός µιας Οδηγίας Εργασίας να έχει την µορφή ΟΕ-xx-yy-zz, 

όπου ΟΕ σηµαίνει Οδηγία Εργασίας, xx-yy είναι ο αριθµός της ∆ιαδικασίας 

στην οποία ανήκει η Οδηγία και zz είναι ο αύξων αριθµός της Οδηγίας. 
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6.1.5. Εντυπα Συστήµατος 
 

 

 
Τα Έντυπα ή Έγγραφα Συστήµατος (Forms) ή Έντυπα Επικοινωνίας είναι 

τυποποιηµένα έγγραφα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για τεκµηριωµένη 

διατµηµατική ή ενδοτµηµατική επικοινωνία, αλλά και την ανάγκη τήρησης 

Αρχείων που αποδεικνύουν την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και την 

αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. 

 

Κατά την υλοποίηση των διαφόρων ∆ιαδικασιών συµπληρώνονται τα 

προβλεπόµενα Έγγραφα Συστήµατος, διακινούνται µεταξύ των 

εµπλεκοµένων και αρχειοθετούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την 

συγκεκριµένη κάθε φορά ∆ιαδικασία. Η αναλυτική περιγραφή κάθε 

∆ιαδικασίας διευκρινίζει ποια ακριβώς Έγγραφα Συστήµατος 

χρησιµοποιούνται σ΄ αυτήν και µε ποιον ακριβώς τρόπο. 

 

Για τα τυποποιηµένα Έντυπα ή Έγγραφα Συστήµατος ισχύει µια ιεραρχική 

δοµή όπως ακριβώς και για τις Οδηγίες Εργασίας. Στην τεκµηρίωση του 

Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, κάθε Έγγραφο Συστήµατος ανήκει ή 

αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη ∆ιαδικασία, η οποία είναι και η πλέον σχετική 

µε την φύση του Εγγράφου. Μια ∆ιαδικασία µπορεί να περιλαµβάνει πολλά 

Έγγραφα Συστήµατος. Επίσης, είναι δυνατόν µια ∆ιαδικασία να χρησιµοποιεί 

Έγγραφα Συστήµατος που ανήκουν είτε στην ίδια είτε σε άλλες ∆ιαδικασίες. 

 

Όλα τα Έγγραφα Συστήµατος γνωστοποιούνται στο προσωπικό και είναι 

διαθέσιµα σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Οι εµπλεκόµενοι σε κάθε 

∆ιαδικασία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά Έγγραφα Συστήµατος 

ώστε να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας. 

Κανένα Έγγραφο Συστήµατος δεν αλλάζει αυθαίρετα. Για την αναθεώρηση 

των Εγγράφων Συστήµατος θα πρέπει να υλοποιηθούν οι προβλεπόµενες 

∆ιαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι αναθεωρήσεις 

του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. 
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Κάθε Έγγραφο Συστήµατος φέρει τον κωδικό του αριθµό. Για την 

κωδικοποίηση των Εγγράφων Συστήµατος θα πρέπει να ακολουθείται µια 

µεθοδολογία που να επιτρέπει τον συσχετισµό του Εγγράφου µε την 

∆ιαδικασία στην οποία αυτό ανήκει, όπως ακριβώς ισχύει και για τις Οδηγίες 

Εργασίας. Παραδείγµατος χάριν, εάν ακολουθείται η τακτική που 

περιγράφεται σε προηγούµενη ενότητα για την ανάθεση Κωδικών Αριθµών 

στις ∆ιαδικασίες, τότε µια εύλογη λύση είναι ο Κωδικός Αριθµός ενός 

Εγγράφου Συστήµατος να έχει την µορφή ΕΣ-xx-yy-zz, όπου ΕΣ σηµαίνει 

Έγγραφο Συστήµατος, xx-yy είναι ο αριθµός της ∆ιαδικασίας στην οποία 

ανήκει το Έγγραφο και zz είναι ο αύξων αριθµός του Εγγράφου. 

 

Η φύση των Εγγράφων Συστήµατος ποικίλει έντονα και καλύπτει ένα 

ευρύτατο φάσµα αντικειµένων. Ενδεικτικά παραδείγµατα Εγγράφων 

Συστήµατος είναι τα εξής: 

• Κατάλογος Αρχείων του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας  

• Κατάλογος Εγκεκριµένων Προγραµµάτων Βελτίωσης  

• Κατάλογος Εγκεκριµένων Εγγράφων Συστήµατος  

• Αναφορά Μη-Συµµορφώσεως  

• Πρόγραµµα Υλοποίησης Συµβάσεων / Παραγγελιών  

• Έντυπο Υποβολής Παραπόνων ή Αιτηµάτων Πελατών  

• Έντυπο Αποδοχής Παραδοτέων από τον Πελάτη  

• Έντυπο Αξιολόγησης Παραδοτέων από τον Πελάτη  

• Αναφορά Αποτελεσµάτων Ιχνηλάτησης Παραδοτέων  

• Κατάλογος Εγκεκριµένων Προµηθευτών  

• Αίτηµα Προµήθειας  

• Περιγραφή Θέσεως Εργασίας  

• Αίτηµα Πρόσληψης Νέου Προσωπικού  

• Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Προσωπικού  

• Έντυπο Αξιολόγησης Προσωπικού  

 

Καθώς το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας λειτουργεί, ενεργοποιούνται οι 

διάφορες ∆ιαδικασίες οι οποίες, µεταξύ άλλων, καταλήγουν και στην 

αρχειοθέτηση των συµπληρωµένων Εγγράφων Συστήµατος σε τυποποιηµένα 
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αρχεία. Τα αρχεία αυτά συχνά αναφέρονται και ως Αρχεία Ποιότητας (Quality 

Records). Είναι γραπτά αρχεία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), τα οποία 

τηρούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, και 

αποδεικνύουν αντικειµενικά την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και την 

αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. Τα 

τυποποιηµένα αυτά αρχεία εκτός των συµπληρωµένων και αρχειοθετηµένων 

Εγγράφων Συστήµατος µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλα πρόσθετα 

στοιχεία όπως αναλυτικές µη τυποποιηµένες εκθέσεις κάθε είδους, κείµενα 

συµβάσεων, προσφορές προµηθευτών κλπ. 

 

 

6.2  ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 

 

Η εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι ένα σύνθετο 

εγχείρηµα στο οποίο θα πρέπει να συµµετάσχει ενεργά το σύνολο των 

τµηµάτων της εταιρείας. Η εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας 

θεωρείται επιτυχής όταν επιτυγχάνεται ο απώτερος σκοπός της δηλαδή: 

«Η ικανοποίηση των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των πελατών µέσω της 

συνεχούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας». 

∆εν είναι απαραίτητο αυτό να επιτευχθεί τέλεια από την πρώτη ηµέρα της 

εφαρµογής. Θα πρέπει όµως το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας να τείνει προς 

τον παραπάνω απώτερο στόχο σε βάθος χρόνου, µέσω των κύκλων 

βελτίωσης. 

Κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήµατος οι οποίοι θα πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν, είναι οι εξής: 

• Η ∆έσµευση της ∆ιοίκησης.  

• Η δηµιουργία θετικής διάθεσης και εµπιστοσύνης.  

• Η αποδοχή και συµµετοχή όλου του προσωπικού.  
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Ειδικότερα: 

• Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να δώσει πρώτη το καλό παράδειγµα 

εφαρµόζοντας πιστά το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας.  

• Η ∆ιοίκηση θα πρέπει από την αρχή να επιδείξει µε έντονο και 

κατηγορηµατικό τρόπο, σε όλους τους εµπλεκόµενους, την απόφασή της 

για την εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.  

• Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι 

κατάλληλη για τον σκοπό της εταιρείας και ότι περιλαµβάνει την 

δέσµευση για συµµόρφωση µε απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης ποιότητας.  

• Θα πρέπει κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος να επιδιώκεται η 

αρµονική συνεργασία των στελεχών της εταιρείας µε τον εξωτερικό 

σύµβουλο, ώστε το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας που θα αναπτυχθεί, 

να αντιπροσωπεύει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την εταιρεία.  

• Το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας θα πρέπει να σχεδιασθεί ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες της εταιρείας και να καλύπτει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της.  

• Η τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα προσαρµοσµένη στις ανάγκες της εταιρείας, δηλαδή να 

καλύπτει µε επάρκεια τις λειτουργίες της εταιρείας, αλλά συγχρόνως να 

µην προκαλεί περιττή γραφειοκρατία ούτε να επιβαρύνει το προσωπικό 

µε περιττές υποχρεώσεις.  

• Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του 

προσωπικού και στην συναίνεση και εµπιστοσύνη όλων των 

εµπλεκοµένων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ενεργός συµµετοχή τους  

για την καλύτερη εφαρµογή και ανάπτυξη του συστήµατος.  

• Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η προσπάθεια όλων των εργαζοµένων για 

την συνεχή βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων (θέσπιση και επίτευξη 

στόχων για την ποιότητα).  

Η ∆ιoίκηση Ποιότητας δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τις ενέργειες που 

αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή µιας 

υπηρεσίας. ∆ηλαδή ∆ιoίκηση Ποιότητας δεν σηµαίνει ποιοτικός έλεγχος ενός 
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προϊόντος ούτε αφορά την ποιότητα κατασκευής πχ ενός αυτοκινήτου.           

Η ∆ιoίκηση Ποιότητας είναι πολύ ευρύτερη σαν έννοια και αφορά τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας όλης της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό στην 

περίπτωση που µια επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO, αυτό σηµαίνει 

ότι είναι πιστοποιηµένη η ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης 

και όχι η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή παρέχει προς 

τους πελάτες. 

 

Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας για το τελικό προϊόν ή την υπηρεσία 

απαιτεί τον καθορισµό όλων των εµπλεκόµενων ενεργειών και των πόρων 

που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προϊόντος.  ∆ηλαδή απαιτεί την 

κατάρτιση προδιαγραφών για όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Κατά την έννοια αυτή η ποιότητα ενσωµατώνεται στο προϊόν ή την 

υπηρεσία σταδιακά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ή παραγωγής. 

 

Άρα, όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης µπορούν να επηρεάσουν την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας και ακριβώς γι΄ αυτόν τον 

λόγο απαιτείται η κατάρτιση προδιαγραφών για όλα τα στάδια ανάπτυξης. Τα 

παραπάνω αναπαρίστανται γραφικά στο επόµενο σχήµα όπου η Ποιότητα 

εµφανίζεται ως η συνισταµένη πολλών επιµέρους στοιχείων της λειτουργίας 

της επιχείρησης και των πόρων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

                      ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3 : Στοιχεία που επιδρούν στη ποιότητα 

                             

Πηγή : Corbet, L.M., and K.N.Rastrick, 2000: Quality Performance and 

Organizational Culture, p. 115 
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Μια από τις λανθασµένες απόψεις που ίσχυαν παλαιότερα ήταν ότι η 

ποιότητα είναι κάτι µη µετρήσιµο ή απροσδιόριστο. Σήµερα, ως αποτέλεσµα 

των εξελίξεων και της διάδοσης των Αρχών ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι 

πλέον αποδεκτό ότι η ποιότητα της λειτουργίας ενός φορέα είναι µετρήσιµη 

και βελτιώσιµη. Η ποιότητα µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους χαρακτηριστικά 

τα οποία λειτουργούν σαν συνιστώσες και τα οποία ο φορέας µπορεί µε 

συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο να παρακολουθήσει και να βελτιώσει. Αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να τίθενται στόχοι βελτίωσης της 

λειτουργίας του φορέα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των χρηστών, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί. 

 

Η εισαγωγή και η πιστοποίηση ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας σε έναν 

οργανισµό επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Το οφέλη αυτά µπορεί να είναι 

εσωτερικά και να προκύπτουν από την καλύτερη εσωτερική λειτουργία του 

οργανισµού, αλλά και εξωτερικά, δηλαδή οφέλη σε σχέση µε τις συναλλαγές 

του οργανισµού µε το περιβάλλον του (πελάτες, προµηθευτές, κλπ).  

 

Η φιλοσοφία της διαχείρισης ολικής ποιότητας εστιάζεται στην κινητοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν τα µέγιστα 

δυνατά ποιοτικά αποτελέσµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αυτό γίνεται εφικτό, σύµφωνα µε τον Deming (1992), µέσω του 

πηγαίου αλληλοσεβασµού των εργαζοµένων και των προϊσταµένων τους, της 

ενίσχυσης του οµαδικού πνεύµατος, της συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων 

και της δίκαιης κατανοµής των αµοιβών και των ενισχύσεων. Οι εργαζόµενοι 

πρέπει να θεωρούνται συνεργάτες και όχι µονάδες παραγωγής (Anderson et 

al.,1987).  

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό (Masterson S., Taylor S., 1996), οι ηγέτες είναι 

υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση του οράµατος της εταιρείας και για την 

µεταλαµπάδευση των επιχειρησιακών στόχων, αξιών και ποιοτικών 

κριτηρίων. Η διαχείριση ολικής ποιότητας δίνει έµφαση στον χαρισµατικό 

ηγέτη, ο οποίος µπορεί συστηµατικά να εκφράζει τις προσδοκίες όλης της 

οµάδας. Ενοποιητικό στοιχείο όλων των επιµέρους τµηµάτων µιας 

επιχείρησης και των προσωπικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων είναι 
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κατά τον Lawler (1967) οι κοινοί στόχοι, που για να πραγµατοποιηθούν 

απαιτείται η συνεργασία των µερών. Η ποιότητα αποτελεί την κοινή επιδίωξη 

όλων και επιτυγχάνεται µόνο µέσα από κοινή προσπάθεια. Ο Garvin (1988) 

θεωρεί ότι το κόστος της αύξησης της ποιότητας αντισταθµίζεται από ανάλογη 

βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και της µεγέθυνσης της πελατειακής 

βάσης, λόγω των καλύτερων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η διαρκής βελτίωση 

είναι ο µόνος τρόπος διατήρησης της ανταγωνιστικότητας µέσα σε ένα 

διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον.  

 

Μια σύνοψη των χαρακτηριστικών της ∆ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας είναι η 

ακόλουθη (Masterson S., Taylor S., 1996):  

 Έµφαση στην άπταιστη διαχείριση των συστηµάτων και των 

διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση. 

 Επικέντρωση στην οµαδικότητα και όχι στην ατοµικότητα. 

 Ανάλυση των σχέσεων των υπο- συστηµάτων που δοµούν το σύνολο. 

 Επέκταση της φιλοσοφίας ποιότητας σε όλους τους εργαζοµένους, 

ώστε να µπορέσει η αλλαγή της κουλτούρας να διασπαρθεί σε όλα τα 

συστήµατα. 

 Συµβουλευτικός ρόλος της διοίκησης και όχι ελεγκτικός. 

 Οι προσδοκίες των πελατών είναι το ελάχιστο των στόχων της 

εταιρείας.  

 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να αναβαθµίζονται διαρκώς, 

ώστε να προλαµβάνουν τις απαιτήσεις των καιρών. 

 Η φιλοσοφία της ποιότητας στηρίζεται στον ενεργό ρόλο και συµµετοχή 

των υπαλλήλων, οι οποίοι µπορούν να συνδέσουν την εργασία τους µε 

την συνολική στρατηγική της εταιρείας.  

 Σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης δεν είναι απλώς η βελτίωση 

του εργαζοµένου, αλλά η ποιοτική αναβάθµιση του συστήµατος στο 

οποίο λειτουργεί. Η απόδοση δεν είναι µια στατική διαδικασία, αλλά 

περισσότερο µια εξελικτική πορεία.  
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