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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

 

 

ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

1       ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1    Ζ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

  

 

 Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία είλαη ν Βηνκεραληθφο θιάδνο πνπ έρεη σο θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ λαππήγεζε πινίσλ, δειαδή, ηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή, 

κεηαζθεπή ή ζπληήξεζε πινίσλ. Ο θιάδνο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο  απνηειεί 

κηα ηδηαίηεξε κνλάδα βαξηάο βηνκεραλίαο ιφγσ ηεο κεγάιεο εμεηδίθεπζεο ζηελ 

ηερλνινγία θαη ζηελ επεμεξγαζία πιηθψλ. Δθηφο απφ ηελ λαππήγεζε πινίσλ 

εκπνξηθψλ θαη επηβαηηθψλ, ηα λαππεγεία αλαιακβάλνπλ θαη άιιεο εξγαζίεο φπσο 

είλαη ε  θαηαζθεπή ηξέλσλ θαη πινίσλ ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. Πξφζζεηα, ε 

λαππεγηθή βηνκεραλία πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο είλαη 

νη εθκεηαιιεχζεηο ησλ δεμακελψλ ξπκνχιθεζεο, ηα γξαθεία κειεηψλ θαη νη 

λενγλψκνλεο. Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία πεξηιακβάλεη επίζεο έλα επξχ θάζκα 

παξνρψλ γλψζεο ζπλεξγαδφκελε κε ηηο πνιπηερληθέο θαη παλεπηζηεκηαθέο  

ζρνιέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηχζζεη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

αμηφινγα παξάγσγα πξντφληα ζε άιινπο ηνκείο, παξέρεη βαζηθά κέζα κεηαθνξάο 

γηα ην δηεζλέο εκπφξην, θαη εθνδηάδεη ηνπο ζχγρξνλνπο πνιεκηθνχο ζηφινπο κε 

ζθάθε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.  

 

 

 

 

 



2  

 

1.1.1  Ζ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ  ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ     

 

 

Σελ ρξνληθή πεξίνδν 2005 – 2006 ε  επηζθεπαζηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία ηεο Διιάδνο απνηειείηαη απφ 4 κεγάιεο λαππεγηθέο κνλάδεο θαη  25 

κηθξέο.  Δπίζεο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 350-400 κηθξφηεξεο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ1.  Σν πιενλέθηεκα 

απηψλ ησλ κηθξψλ κνλάδσλ είλαη φηη παξέρνπλ ηερλνγλσζία θαη ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αθφκα θαη ηα κεγάια λαππεγεία.  Απηφ ηηο 

θαζηζηά ηθαλέο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηφζν ζηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηηο κεγάιεο λαππεγηθέο επηρεηξήζεηο.  Δμάιινπ, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κεγάιεο λαππεγηθέο επηρεηξήζεηο αλαζέηνπλ ηελ 

εξγνιαβηθή εθηέιεζε ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ ηνπο ζηηο κηθξφηεξεο λαππεγηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή Βηνκεραλία 

ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξάκαηνο Αηηηθήο θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο έδεημε αμηνπξφζεθηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα.  Ζ ηθαλφηεηα 

απηή βνήζεζε ην αθηνπιντθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ππεξεηψληαο ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ κεηαθνξψλ. Σαπηφρξνλα, ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε 

Πεξάκαηνο έρεη λα επηδείμεη ζπνπδαία επηηεχγκαηα ηφζν επηζθεπαζηηθά  φζν  θαη 

κεηαζθεπαζηηθά αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε επίδνζε ηεο δηέπξεςε ηελ ηειεπηαία 10εηία.  

 

Ωζηφζν, ην παξάδνμν πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε χθεζε ζηελ νπνία ππφθεηηαη ν 

θιάδνο.  Ο φγθνο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ λαππεγνεπηζθεπαζηηθή 

δψλε ζεσξείηαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα.  

 

 

 

Πεγά
1
:ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ, ΖΜΔΡΗΓΑ „‟ Ζ Ναππεγηθή Βηνκεραλία ζηελ Διιάδα  - Παξνχζα Καηάζηαζε – 

Πξννπηηθέο „‟ ΘΔΜΑ : „‟ S.W.O.T ANALYSIS Δπηζθεπαζηηθήο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Ναπηηιηαθήο Βηνκεραλίαο  ζηελ Διιάδα  „‟   
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 Οη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο ηεο Άπσ Αλαηνιήο έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην εξγαηηθφ θφζηνο ελψ ηαπηφρξνλα, ε είζνδνο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη εγρψξηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

επηβηψζνπλ ζε έλα πξαγκαηηθά θξίζηκν θαη αβέβαην πεξηβάιινλ.  

 

Με βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ λα απμάλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ 

μέλσλ αγνξψλ. Δπηρεηξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πινηνθηήηξηαο 

επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε ε επηζθεπή ησλ πινίσλ ηνπ λα γίλεηαη ζηνλ Διιαδηθφ 

Υψξν. Άιισζηε ην θφζηνο ηεο επηζθεπήο ελφο πινίνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην 

θφζηνο ηεο επηζθεπήο απηήο θαζ‟ απηήο θαη ηελ απψιεηα εζφδσλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

επηζθεπήο. 

  

 ηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο, ε αμηνπηζηία θαη ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο επηζθεπήο.  Μέζσ απηψλ ησλ βειηηψζεσλ νη 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα γίλνπλ ειθπζηηθέο ζηηο 

εγρψξηεο θαη ζηηο μέλεο πινηνθηήηξηεο επηρεηξήζεηο. εκαληηθά ζε απηφ ζπκβάιιεη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ πιεπξάο ησλ 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αθελφο ζα πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηή απφ ηνλ λενγλψκνλα αθεηέξνπ λα αληηζηαζκίδεη ην θφζηνο επηζθεπήο 

ηνπ πινίνπ.     

 

 

1.2  ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΧΝ ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΧΝ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Ζ θαηαζθεπή, επηζθεπή ή κεηαζθεπή ελφο πινίνπ απνηειεί κία ζχλζεηε θαη 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία.  Ζ δηαδηθαζία απαηηεί πιήζνο δεμηνηήησλ, πςεινχ 

επηπέδνπ επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο. Σα 

πινία απνηεινχλ ηα πην πνιχπινθα θεθαιαηνπρηθά αγαζά επεηδή σο 

ηερλνπξγήκαηα ζπλδπάδνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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 είλαη ηα κεγαιχηεξα θηλνχκελα αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ 

άλζξσπν 

 έρνπλ κεγάιν θχθιν δσήο  

 απαηηείηαη λα έρνπλ πςειφ επίπεδν ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο ηνπο ζε 

αθηιφμελν θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο ζε κία λαππεγηθή εθκεηάιιεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο 

ζεηξέο παξαγσγήο ελψ σο γεληθή αξρή επηθξαηεί ε θαηαζθεπή θαηά παξαγγειία. Οη 

δχν απηνί παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ αλαγθάδνπλ 

ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο  λα αλαδεηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε θαηλνηφκεο 

ιχζεηο φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο. Λφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη λαππεγηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, γηα ηα 

ππνζπζηήκαηα θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ γλψζε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε θχζε ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο:  

 

Πξώηε ΦΪζε : Καηαζθεπή ή επηζθεπή ηνπ πξντφληνο ζην εξγνζηάζην. 

Γεύηεξε ΦΪζε : Μεηαθνξά ηνπ πξντφληνο ζην πινίν θαη ηνπνζέηεζε. 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ θαζηζηνχλ αθφκα πην 

δπζρεξή είλαη ν ηχπνο ηνπ πινίνπ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο θαη  νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

1. Ο ηχπνο ηνπ πινίνπ 

 Πεηξειαηνθφξα πινία  

 Πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (δειαδή θνξηίνπ κε 

ζπζθεπαζκέλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη 

θαηαιακβάλεη φιε ε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

ακπαξηνχ) 

 Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  

 Δπηβαηηθά πινία 
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2. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο.  

      Όια ηα πινία έρνπλ θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ     

       εκπνξεπκάησλ κε ζπλέπεηα λα αζθείηαη πίεζε ψζηε ε εξγαζία λα  

       εθηειεζζεί ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

3. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο. 

       

 Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο, απαηηνχλ εμεηδίθεπζε θαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

θαη κειέηε αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίζηαζε. 

 

 

1.3 ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΔ    

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ   

 

 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ εξγάδεηαη ζε έλα 

πεξηβάιινλ πςεινχ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αζθάιεηα θαη ε 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηίζεηαη θαζεκεξηλά ζε θίλδπλν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε θάζε 

αλάιεςε εθηέιεζεο εξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ πγεία θαη ηελ εξγαζία ησλ 

απαζρνινχκελσλ.  

 

 Ζ έλλνηα ηεο Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο 

έρεη δχν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο αθνξά ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ην δεχηεξν 

ζθέινο αθνξά ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  Ζ επηηπρία ηνπ πξψηνπ ζθέινπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επειημία αζθαιψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ 

εξγαζίαο.  Ζ επηηπρία ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο εμαξηάηαη απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

Ζ λαππεγνεπηζθεπαζηηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο γηα λα επηηχρεη νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη απνθπγή  αηπρεκάησλ. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
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αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Αθελφο, ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

νδεγεί ζε άκεζε βειηίσζε, θαη αθεηέξνπ ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ νδεγεί ζε 

έκκεζε βειηίσζε.   

 

 

1.4  Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΝΑΤΠΖΓΟ - ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ – ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

 

 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο λαππεγηθήο εξγαζίαο ζπλδπαδφκελε κε ηηο απαηηήζεηο 

πςειψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηνίθεζεο.  Ώζηε ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή κνλάδα λα ιεηηνπξγεί 

βάζεη ζπζηεκαηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

κνλάδνο παξακέλεη ε ελίζρπζε θαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεσο ηεο ζηελ αγνξά.      

 

      Ζ πηνζέηεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2000 απφ ηελ 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθή επηρείξεζε  επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε. Σν νθέιε απηά είλαη 

θαη΄ αξρήλ εζσηεξηθά θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαιχηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζαλ απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγήο ζαθψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  Πξφθεηηαη γηα  

νθέιε ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, 

νθέιε απφ ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο θηι.  Όια ηα πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο δηαθξίλνληαη γηα  ηελ ζέζπηζε ζηφρσλ, ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζε βάζνο ρξφλνπ θαιχηεξσλ εκπνξηθψλ απνηειεζκάησλ, 

αλάπηπμε εξγαζηψλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, βειηίσζε ηνπ γνήηξνπ 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Δλ θαηαθιείδη, ην ζχζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 9001:2000 εληζρχεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ ζέζε ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο κνλάδαο έλαληη ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο.  Ζ επηρείξεζε βειηηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα 

παξαθάησ επίπεδα: 

 

 Παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 πζηεκαηηθήο Οξγάλσζεο 

 Πξνζσπηθνχ  

 

Με απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ παξέρεη λα ζπληεινχλ ζηελ 

Ναπηηιηαθή Πνηφηεηα , δειαδή, ζηελ αζθαιή, αθξηβή, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη θνξηηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

 

2.     Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

  

Ωο πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

λα ηθαλνπνηήζεη ξεηέο ή ελλννχκελεο αλάγθεο. Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο κηαο  

επηρείξεζεο έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ ηήξεζε θαη βειηίσζε πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  Μέζσ ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηνο πξαγκαηψλνληαη 

νη εμήο ζηφρνη: 

 

 Καζνξίδεηαη θαη ηεξείηαη έλαο πξνδηαγεγξακκέλνο  ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 Σίζεληαη ζηφρνη βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ (π.ρ. αγνξά)  

 Σίζεληαη ζηφρνη βειηίσζεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ εζσηεξηθέο αλάγθεο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγάο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

Με ηνλ φξν Πνηνηηθή Ναπηηιία ελλνείηαη ε δηεμαγσγή λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, αζθαιήο, 

απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξνο ζηελ κεηαθνξά αγαζψλ θαη αλζξψπσλ.  Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο 

αξθεί λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θξίθνη ηεο ίδηαο αιπζίδαο. Όζν θάζε θξίθνο είλαη ηζρπξφο, 

ηφζν θαη ε πνηφηεηα ζην ζχλνιν ηεο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 
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Ζ πνηφηεηα ζηελ λαπηηιία κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ηελ επξεία αιιά θαη κε ηελ ζηελή 

ηεο έλλνηα. Ζ πνηφηεηα ζηελ λαπηηιία κε ηελ επξεία έλλνηα είλαη ζπληζηακέλε 

πνιιψλ ζπληειεζηψλ φπσο : 

 

 Σεο απφδνζεο ηνπ πινίνπ  

 Σεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πινίνπ 

 Σεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ηνπ πινίνπ  θαη Ναπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

 Σεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πινίνπ θαη ηεο Ναπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο δηεζλψλ θαη εζληθψλ θαλνληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ 

 Σεο εμππεξέηεζεο ηνπ λαπισηή  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ζηελ λαπηηιία κε ηελ ζηελή έλλνηα 

είλαη θαζνξηζκέλε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Ναπζηπινΐαο  σο εθείλε πνπ 

επηηπγράλεη ηελ απνθπγή Ρχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ Ναπηηθψλ 

Αηπρεκάησλ. 

 

ην Γηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί ζηεαλ επφκελε ζειίδα ε Ναπηηιηαθή Πνηφηεηα 

παξνπζηάδεηαη δηαθεθξηκέλε ζε έμη δηαζηάζεηο. Ζ ηαηηθή δηάζηαζε ηεο λαπηηιηαθήο 

πνηφηεηαο είλαη γξαπηή θαη αλαθέξεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά, ηα εγρεηξίδηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε Ναπηηιηαθή κνλάδα. Ζ Γπλακηθή δηάζηαζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα πνπ παξαδίλεηαη ζην ρξήζηε, λαπισηή ηνπ πινίνπ 

(ρξφλνο, αζθάιεηα εκπνξεχκαηνο θηι.). Ζ Αξρηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πινίνπ. Ζ πλερήο δηάζηαζε 

αλαθέξεηαη ζηελ  ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ  πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ 

θξίλεη αλαγθαίν ε λαπηηιηαθή κνλάδα. Ζ Δλδηάκεζε δηάζηαζε ηεο λαπηηιηαθήο 

πνηφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Ζ Σειηθή 

δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο.           
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ΓηΪγξακκα 2.1 Έμη Γηαθξίζεηο Πνηόηεηαο ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

 

 

2.1  ΘΑΛΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 

 

 

Σα αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα θνζηίδνπλ αλζξψπηλεο απψιεηεο, νηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. Σα αηπρήκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνθαινχληαη απφ 

αλζξψπηλν ιάζνο, απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα ή απφ κεραληθή βιάβε.  Αλεμάξηεηα 

απφ ηελ αηηία πξφθιεζεο ησλ αηπρεκάησλ, ην γεγνλφο παξακέλεη  κπνξνχλ θαη 

πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

 

Απφ καθξνρξφληεο ζηαηηζηηθέο κειέηεο έρεη απνδεδεηρζεί φηη νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο  δηαζέηνπλ ην δεχηεξν πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ κεηά ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο. Ζ δηαπίζησζε απηή αλάγθαζε ηνλ Γηεζλή Θαιάζζην Οξγαληζκφ (ΗΜΟ) 

λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα εθηελή κειέηε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ελ πισ, ησλ 

αηηηψλ ηνπο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπο ζε αλζξψπηλεο δσέο, ηδηνθηεζία θαη πεξηβάιινλ.  

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗΕ 

ΣΑΣΙΚΗ 

ΔΤΝΑΜΙΚΗ 

ΑΡΥΙΚΗ 

ΤΝΕΥΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΗ 

ΣΕΛΙΚΗ 
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Σαπηφρξνλα, ν Οξγαληζκφο μεθίλεζε ζπδεηήζεηο κε φιεο ηηο ρψξεο - κέιε γηα ηα 

ζαιάζζηα αηπρήκαηα θαη ζηφρν είραλ ηελ δηακφξθσζε κηαο παγθφζκηαο εληαίαο 

άπνςεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Ζ κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ απνθάιπςε φηη ηα 

αλζξψπηλα ιάζε απνηέιεζαλ ηελ κεγαιχηεξε αηηία πνζνζηνχ ησλ αηπρεκάησλ 

ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απνδφζεθε ζε άιιεο αηηίεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 Απξνζεμία πιεξψκαηνο θαηά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

 Βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο  

 Βιάβεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξφσζεο  

 Διιηπήο ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Διιηπήο ζπληήξεζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ 

 Σα αληίμνα θαηξηθά θαηλφκελα 

 Οη ιαλζαζκέλνη αλζξψπηλνη ρεηξηζκνί ησλ κεραλεκάησλ 

 Ππξθαγηέο 

 Πξνζαξάμεηο 

 πγθξνχζεηο   

 

 

2.2 Ζ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΤΗΟΘΔΣΔΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ   

ΠΟΗΟΣΖΣΑ:  

 

 

2.2.1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ην 

λαπηηθφ θίλδπλν θαη λα επηηπγράλνπλ κηα απνδνηηθή ζαιάζζηα κεηαθνξηθή 

ππεξεζία. Μηα λαπηηιηαθή πνηνηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη απφ κφλε ηεο δεζκεχζεηο 

γηα λα παξάζρεη ηνλνκίιηα πνηφηεηνο, ελψ, ζπλαθήο ζηφρνο είλαη θαη ε κεηαθνξά 

ησλ θνξηίσλ ησλ εθλαπισηψλ αζθαιψο θαη έγθαηξα . 
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Ζ πνηφηεηα είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφηεξν θαη πoιχ δπζθνιφηεξν απφ ηελ απιή 

ζχληαμε θαηαιφγσλ ειέγρνπ θαη εγρεηξηδίσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη 

απνδνηηθή κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλε θαη πξαθηηθή 

ηερλνγλσζία, πςειή παξαθίλεζε θαη ζπλερήο επαγξχπλεζε.  Πξφζζεηα, 

απαηηείηαη επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη ψξηκε θξίζε απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

Όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαιακβάλνπλ δεζκεχζεηο γηα ηε Γηνίθεζε ηεο 

Πνηφηεηνο, ψζηε λα παξέρεηαη κηα ππεχζπλε, αζθαιήο θαη απνδνηηθή λαπηηιηαθή 

ππεξεζία. 

 
Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία, θάλνληαο ιφγν γηα ηελ επίηεπμε ηεο λαπηηιηαθήο πνηφηεηαο, 

ελλνεί ηαπηφρξνλα φηη επηηπγράλεηαη: 

1. Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δσψλ ελ πισ. 

2. Πξφιεςε βιάβεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Δμαζθάιηζε ηεο αζθαινχο, έγθαηξεο θαη αθέξαηεο παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 
 

2.2.2  Ζ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ  
 
 
ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπηηιίαο έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα πινία 

κεηαθέξνπλ πνιιέο θνξέο πνιχηηκα, βαξέα θαη επηθίλδπλα θνξηία. Σα πινία 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο, φπσο ηε δχλακε ησλ θπκάησλ κέζα ζηνπο 

σθεαλνχο, ηηο ππθλέο νκίριεο, ηνπο θξπθνχο πθάινπο θαη ηηο μέξεο. Πξφζζεηα, 

ππήξρε πάληνηε ε πεξίπησζε ηεο κεραληθήο βιάβεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηφζν ηηο δσέο ησλ λαπηηθψλ φζν θαη ην πινίν θαη ην θνξηίν. 

 

Οη ελδνγελείο θίλδπλνη ηεο λαπηηιηαθήο εξγαζίαο αληηκεησπίδνληαη κε έλα αλζεθηηθφ 

πινίν, έλα θαινζπληεξεκέλν κεραλνζηάζην θαη ζχζηεκα πξφσζεο, θαζψο θαη κε 

ηα ζχγρξνλα βνεζήκαηα ηεο λαπζηπινΐαο. Όια ηα κέζα ηνπ πινίνπ, θαη ν 

εμνπιηζκφο ηνπ, νθείινπλ λα εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά. Δλψ ηα άηνκα πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ νθείινπλ λα είλαη έκπεηξα θαη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ζχγρξνλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη κε κηα 

πξνζεθηηθή δηαρείξηζε θαη εθηεηακέλε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ επηηπγράλεηαη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  Δηδηθφηεξα, κε ηνλ ηξφπν απηφ νη λαπηηθνί δχλαληαη λα 

βειηηψζνπλ ηφζν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο φζν θαη ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
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 Οη ζχγρξνλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ ήδε ζπζηήζεη ηα ιεγφκελα ηκήκαηα 

ειέγρνπ αζθαινχο δηαρείξηζεο.  Σα ηκήκαηα απηά αζρνινχληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεζίαο ησλ αηφκσλ ηνπ Γξαθείνπ θαη ηνπ Πινίνπ γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ 

ελεκέξσζε, θαη ηελ ζπλερή ελίζρπζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο.  Μέζσ 

ηεο πξφιεςεο επηδηψθεηαη ε εμαζθάιηζε πινψλ ειεχζεξσλ  απφ αηπρήκαηα. Σν 

πιήξσκα ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα, χζηεξα απφ 

πξνεηνηκαζία, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ 

απηά παξνπζηάδνληαη. Με άιια ιφγηα ν ιεηηνπξγηθφο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο 

πξέπεη, λα είλαη ε Πξφιεςε. 

 

 

2.2.3     Ζ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνηφηεηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνζήισζε ηνπο 

ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο.  Μία νηθνινγηθή ξχπαλζε απνηειεί 

ελδερφκελν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θάζε ζηηγκή. Σαπηφρξνλα, φζνλ αθνξά ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, έλαο ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο, κηα ιαλζαζκέλε εληνιή, κηα 

ιαλζαζκέλε ελέξγεηα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζνβαξή θαηαζηξνθή. Ο 

θίλδπλνο είλαη πάληα ππαξθηφο, εηδηθφηεξα ζηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ πγξά 

θαχζηκα. 

 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνηφηεηνο πξέπεη λα είλαη ε 

πξφιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο.  Δηδηθφηεξα, απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη κέζσ ηεο ζπλεηδεηήο 

πξνζπάζεηαο ηεο δηνίθεζεο.  Οη λαπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ, ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο , πψο αθξηβψο πξέπεη λα αληηδξάζνπλ. Γηα λα ην γλσξίδνπλ απηφ 

ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κηαο αζηνρίαο. 

 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνηφηεηνο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δηαηάμεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ, λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηα θαζεκεξηλά ζπκβάληα θαη λα πηνζεηνχλ 
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πξαθηηθέο βειηησκέλσλ κεζφδσλ απνθπγήο ηεο ξχπαλζεο.  Μάιηζηα, ε δηνίθεζε 

ηεο γλψζεσο πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ηφζν ζηε ιεηηνπξγηθή πξάμε φζν θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ λαπηηθψλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ εηαηξεία. 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία είλαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ. 

Απαηηείηαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε πξνζνρή ζε φια εθείλα ηα ζεκεία ηνπ πινίνπ 

πνπ ππφθεηληαη ζε κεραληθέο θζνξέο ή απνηπρίεο θαη πνπ θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε ξχπαλζε. 

 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα, λα είλαη 

ζηελ πξψηε γξακκή ηνπιάρηζηνλ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο.   Σν πξνζσπηθφ απηφ νθείιεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

πινίνπ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ απνζηνιή, ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή απφ 

ην πινίν εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.  Μέζα απν απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα 

παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα πνηφηεηα.  

 

 

2.2.4  Ζ  ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΓΟΖ  

 

 

Έλα πινίν θξίλεηαη φηη είλαη έηνηκν γηα θαιή απφδνζε φηαλ έρεη δερζεί ηελ 

θαηάιιειε ζπληήξεζε ζηελ ηερληθή -  κεραληθή ηνπ πιεπξά: 

 

1. Οη νκαιέο επηθάλεηεο ηνπ πινίνπ, πνπ έξρνληαη ζ‟ επαθή κε ην ζαιάζζην 

λεξφ, ηα  αμηφπηζηα θαη φρη απνηπγράλνληα ζπζηήκαηα πξφσζεο θαη νη 

θαινγπαιηζκέλεο ηξφπηδεο - πξνπέιεο εμαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή ηαρχηεηα 

θαη ηελ νξζή θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. 

2. Οη ηζρπξέο αληιίεο θαη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα θνξηνεθθνξηψλνπλ ην 

θνξηίν γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. 

3. Οη θαινζπληεξεκέλνη ρψξνη ππνδνρήο ηνπ θνξηίνπ, ηα θχηε θαη ηα 

ζθεπάζκαηα ησλ θπηψλ  πξνζηαηεχνπλ ην θνξηίν. 
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Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνηφηεηνο,  νθείινπλ λα ζπληεξνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ηα 

ηξία πην πάλσ βαζηθά ζηνηρεία – ζπληειεζηέο πνηφηεηνο, ζε ιεηηνπξγηθή 

αληαπφθξηζε θαη εηνηκφηεηα. Σα ηξία πην πάλσ ζπζηαηηθά πνηφηεηνο εγγπψληαη ηελ 

έγθαηξε άθημε ηνπ θνξηίνπ, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνξηίνπ, θαη απξφζθνπηε 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξάδνζε ελψ επηπιένλ εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. 

 

 
 

2.3  Ο ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 

2.3.1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

  

 

Ζ πνηφηεηα ζηε λαπηηιία θαζηεξψζεθε ηειηθά κε ηνλ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, 

θαη ν νπνίνο απεηέιεζε ην θεθάιαην ΗΥ ζηε δηεζλή ζχκβαζε SOLAS ηνπ 1974. 

 

Ζ ζχληαμε ηνπ Κψδηθα δηαρείξεζεο αζθάιεηαο μεθίλεζε ην 1990 θαη πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπζηπινΐαο  ην 1993. Σν Μάτν ηνπ 

1994, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο ηεο SOLAS, απνθαζίζηεθε ε πξνζζήθε 

λένπ θεθαιαίνπ ζην Παξάξηεκα ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο SOLAS 74.  Σν 

θεθάιαην απηφ πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο σο αθνινχζσο: 

 

 Όια ηα επηβαηεγά πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαρχπινσλ 

επηβαηεγψλ, ππνρξεψλνληαη ζηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέρξη ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 1998. 

 Με απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ν Κψδηθαο  εθαξκφδεηαη γηα ηα 

επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο 

ιηκέλεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. απφ 1-7-1996. 

 Δηδηθά γηα ηα επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηελ Διιάδα 

θαη εθηεινχλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, ν Κψδηθάο  

εθαξκφδεηαη απφ ηελ 1-1-1998. 
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 Γεμακελφπινηα, ρεκηθά δεμακελφπινηα, πγξαεξηνθφξα, θνξηεγά ρχδελ 

θνξηίνπ θαη ηαρχπινα θνξηεγά, άλσ ησλ 500grt., κέρξη 1 Ηνπιίνπ 1998. 

 Λνηπά θνξηεγά πινία άλσ ησλ 500grt. κέρξη 1 Ηνπιίνπ 2002. 

 

Αθνινπζεί ην θείκελν ηνπ  Κψδηθα αζθαινχο δηαρείξηζεο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

έθδνζε.  Απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν θαζψο ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη δηεζλήο θαη 

πξέπεη λα έρεη ηα θείκελά ηεο ζηελ αγγιηθή.  Αθεηέξνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Διιεληθήο 

εκαίαο απαηηεί ηα θείκελα λα είλαη γξακκέλα ηνπιάρηζην ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Δπνκέλσο, ε νξζφηεξε ιχζε, είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ θψδηθα θαη ζηηο δπν 

γιψζζεο. 

 

 θνπφο ηνπ Κψδηθα είλαη λα θαζηεξψζεη έλα πξφηππν πνπ λα είλαη δηεζλή θαη λα 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ.  

Δπίζεο, ζηφρν ζα έρεη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

απφ ηα πινία. Οη αθνξκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπζηπινΐαο  

γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κψδηθα είλαη ηξεηο: 

 

α) Ζ αλάγθε πνπ είρε παξνπζηαζηεί ζην παξειζόλ (απόθαζε Α.443/ΦΗ) λα 

δηαζθαιηζηεί ν πινίαξρνο όηαλ απηόο έρεη πιήξσο εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πινηαξρίαο ηνπ ζε ό,ηη αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
ην ζεκείν απηφ δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ Ναπζηπινΐαο  

λα αλαδεηήζεη επζχλεο απφ ηα πςειφηεξα ζηειέρε ηνπ πινίνπ θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνλ πινίαξρν. Ο Κψδηθαο ραξαθηεξίδεη ηνλ πινίαξρν ζαλ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ 

κε φπνηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο απαηηεί απηφ. 

 
β) Ο  Κώδηθαο αλαγλσξίδεη ηε ζεκειηώδε αξρή/ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο: ηελ 

νξγάλσζε. Ζ νξγάλσζε πξνζδηνξίδεη πνηεο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ, 

πνηνο ζα ηηο θάλεη, κε πνηνλ ηξόπν πξέπεη λα νξγαλσζνύλ νη εξγαζίεο ζε 

νκάδεο, πνηνο αλαθέξεη ζε πνηόλ, θαη πνύ ζα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο.  

Φσξίο νξγάλσζε ηόζν ζην πινίν όζν θαη ζην γξαθείν,  ε δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγεί ειιηπώο θαη αλαπνηειεζκαηηθώο. 
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ηε ζπλέρεηα ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπζηπινΐαο  δηθαηνινγεί γηαηί ν Κψδηθαο ζα 

είλαη θαηά αλάγθε έλα γεληθφ θαη επξχ θείκελν. Πξψην, επεηδή νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο δελ έρνπλ φιεο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, νχηε θαη νη πινηνθηήηεο ηνπο είλαη 

αθξηβψο νη ίδηνη. Καη δεχηεξνλ, επεηδή αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ  δηάθνξα επίπεδα 

δηαρείξηζεο ηφζν ζηα επηηειηθά γξαθεία φζν θαη ζηα πινία, θαη θαηά επέθηαζε 

δηαθνξεηηθή αλάγθε, γλψζεο θαη ελεκέξσζεο, ζα πξνθχςεη απφ ηνλ Κψδηθα 

 
γ) Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Ναπζηπινΐαο ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηήκε ηεο 

δηαρείξηζεο  θαη δειώλεη όηη ε «θαιή» δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απηή πνπ αλαιακβάλεη γη‟ 

απηόλ ην ζθνπό κηα εζηθή/νπζηαζηηθή δέζκεπζε, όζν θαη αλ απηό είλαη ζηελ 

πξάμε δύζθνιν.  

 
αλ «εηαηξεία» γηα ηνλ  θψδηθα αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξείηαη ν πινηνθηήηεο. 

πλππεχζπλε κε ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία είλαη θαη ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη ηα 

πξφζσπα πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ηεο. Πξφζζεηα, ππεχζπλνο είλαη θαη ν λαπισηήο 

ελφο πινίνπ θελνχ θνξηίνπ.  

 

Ο  εθνπιηζηήο έρεη  δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πινηνθηήηε, ηα 

νπνία θαζνξίδνληαη ζην κεηαμχ ηνπο ζπκβφιαην πνπ ζπκθσλήζεθε θαη 

ππνγξάθεθε.  Οη εμειίμεηο ζηελ πνηληθή επζχλε ησλ πινηνθηεηψλ δείρλνπλ φηη 

ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο λνκνζέηεο θαη ηα δηθαζηήξηα, γηα λα 

επεθηαζεί ε επζχλε γηα αζθαιείο ιεηηνπξγίεο ζηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο,  ζηνπο 

δηεπζπληέο, θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηνπο. Ο δηεπζπληήο δε κπνξεί λα απνθιείζεη 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ζπκβφιαην, ηελ πνηληθή επζχλε.  Κάηη ηέηνην ζα ζπληζηά ιφγν 

αθπξφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβνιαίνπ.  Δπνκέλσο, ν θαηαινγηζκφο επζχλεο 

γηα ζπλαθή ζέκαηα ζα ππάξμεη, φπσο ι.ρ. γηα ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Ο δηεπζπληήο ζα έρεη ηελ επζχλε, θαη φρη ν πινηνθηήηεο, αλ ν πξψηνο δελ πήξε φια 

ηα ινγηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην πινίν ιεηηνχξγεζε κε αζθαιή ηξφπν. Ζ 

επζχλε, επνκέλσο, γηα έλα αηχρεκα ή κία κεγάιε ξχπαλζε ζα βξίζθεηαη ζην 

εθνπιηζηή θαη φρη ζηνλ πινηνθηήηε. 

 

Ζ επζχλε ηνπ εθνπιηζηή θαη φρη ηνπ πινηνθηήηε, βξίζθεηαη, επίζεο, θαη ζην 

ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο επηινγήο ηνπ πιεξψκαηνο σο εμήο: 
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1.  Να πξνζιάβεη ηθαλνύο θαη πξνζνληνύρνπο πινηάξρνπο, αμησκαηηθνύο θαη 

πιήξσκα γηα ινγαξηαζκό ησλ πινηνθηεηώλ, δηαηεξώληαο ην δηθαίσκα ηνπ 

εθνπιηζηή λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη θαη λα ηνπ απνιύζεη. Δπίζεο: 

2.  Να δηαηεξεί ην πινίν ζε θιάζε θαη ζε απνηειεζκαηηθή θαη αμηόπινν 

θαηάζηαζε κε ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ εθνπιηζηή λα δηαπξαγκαηεπηεί θαη λα 

εγθξίλεη ηα ζπκβόιαηα επηζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο. 

3. . Να δηαηεξεί πεηζαξρία θαη ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ηελ 

θαιή πξαθηηθή δηαρείξηζεο πινίσλ. 

 

Ο πινηνθηήηεο νθείιεη: 

 

1. Να κελ αξλείηαη ηελ άδεηα λα γίλνπλ ζην πινίν κεηαηξνπέο ώζηε απηό λα 

ζπκκνξθσζεί κε ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο. 

2. Να επηθπξώζεη θαη λα επηβεβαηώζεη παλ ό,ηη ν  εθνπιηζηήο λόκηκα πξάηηεη ή 

έπξαμε. 

 

Οη πινηνθηήηεο, σζηόζν, δύλαληαη λα δώζνπλ απεπζείαο εληνιέο ζηνλ πινίαξρν 

ηνπ πινίνπ, θαζώο θαη ν λαπισηήο ή νη εθπξόζσπνη απηώλ. Γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο 

απαιιάζζεηαη ν εθνπιηζηήο . 

 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ Κψδηθα, πνπ αλαθέξεηαη ζην πξννίκην ,είλαη ε πξφζεζε λα 

ζεζκνζεηήζεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο.  Όπσο δηαθαίλεηαη 

απφ ην πην πάλσ θείκελν, ν Κψδηθαο, έρεη θαη αθφκε πην ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

πνπ είλαη: 

 

1. ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο  ζηε ζάιαζζα, 

2. ε πξόιεςε ηνπ αλζξώπηλνπ ηξαπκαηηζκνύ, 

3. ε πξόιεςε ηεο απώιεηαο ηεο δσήο, 

4. ε απνθπγή ηεο βιάβεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα ηνπ ζαιάζζηνπ, θαη 

5. ε απνθπγή βιάβεο ζε πεξηνπζία. 
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2.3.2   ΣΟ ΑΦΑΛΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ αζθαινχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο δελ επεμεγείηαη απφ ηνλ Κψδηθα 

αζθαινχο δηαρείξηζεο.  Ωζηφζν ην πεξηερφκελν ηεο κπνξεί λα γίλεη εχθνια 

θαηαλνεηφ. Γεδνκέλνπ φηη: 

 

1. ην πινίν είλαη ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπ λαπηηθνχ 

2. εθφζνλ ν Κψδηθαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 

3. εθφζνλ ν Κψδηθαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ηνπ 

πιεξψκαηνο  

4. εθφζνλ ν Κψδηθαο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο 

 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ελδηαθέξεηαη θαηά επέθηαζε θαη γηα έλα αζθαιέο θαη 

αμηφπινν πινίν.  

 

Ζ αμηνπινΐα ελφο πινίνπ έρεη ηξηπιή ζεκαζία : α) ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ 

απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ θαη ζηειερψλ (πιήξσκα), β) ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, απφ πιεπξάο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο, ψζηε λα 

αληεπεμέιζεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ελφο αζθαιηζκέλνπ 

ηαμηδηνχ, θαη γ) ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, απφ πιεπξάο ζπκβνιαίσλ 

εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο ζρεηηθά κε ην θνξηίν. Αλ, δειαδή, ην πινίν είλαη 

θαηάιιειν λα κεηαθέξεη ην ζθνπνχκελν θνξηίν. 

 

Δηδηθφηεξα, έλα πινίν ζεσξείηαη κε-αζθαιέο αλ είλαη δελ κπνξεί λα λαπζηπινεί 

ρσξίο λα απεηιείηαη ζνβαξά ε ελ πισ αλζξψπηλε δσή.  Ζ αλεπάξθεηα απηή 

ελδέρεηαη λα είλαη ζπλέπεηα ειαηησκαηηθήο θαηάζηαζεο ζην ζθάθνο ή ζηνλ 

εμνπιηζκφ ή ζηηο κεραλέο, ή ιφγσ ππεξθφξησζεο ή αλεπάξθεηαο ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

πιεξψκαηνο.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πνιιέο δηνηθήζεηο ηεο λαπηηιίαο έρνπλ ζεζπίζεη 

πνηλέο γηα φπνηνλ λαπζηπινεί πινίν πνπ δελ είλαη αζθαιέο. Ζ επζχλε βαξχλεη ηφζν 

ηνλ πινίαξρν φζν θαη ην ινηπφ πιήξσκα, θαζψο θαη ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ, πνπ 

νθείινπλ εζηθά θαη λνκηθά, λα θξνληίδνπλ λα «λαπζηπιννχλ» πινίν αζθαιέο θαη 

αμηφπινν. Έλα πινίν κε-αζθαιέο θαη κε-αμηφπινν είλαη πηζαλφ λα πθίζηαηαη 

θαζπζηεξήζεηο απφ επηζεσξήζεηο θαη αληίζηνηρεο ζπκκνξθψζεηο πξνο ηηο 
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παξαηεξήζεηο.  Ωο ζπλέπεηα απηνχ δελ επηηπγράλεη ηελ πνηφηεηα, φπσο ε 

εκπνξηθή πξαθηηθή ησλ ηδίσλ ησλ πινηνθηεηψλ επηβάιιεη. 

ηελ δηαρείξηζε απαηηείηαη ν δηαρεηξηζηήο λα επηηειέζεη ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο 

ιεηηνπξγίεο:  Πξνγξακκαηηζκφ, Οξγάλσζε, Ζγεζία θαη Έιεγρν. Καηά ηελ άπνςε 

ηεο ππνθαηλφκελεο ζα πξέπεη ην ίδην λα θάλεη θαη ν πινίαξρνο. Έλα πξφγξακκα 

πνπ θαηαξηίδεη ν πινίαξρνο είλαη ην πξφγξακκα ηαμηδίνπ, ζην νπνίν πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηνπιάρηζην ηα εμήο: 

 

α) Απφζηαζε ηαμηδίνπ. 

β) Σπρφλ ξεχκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ πινφο. 

γ) Μεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη θαηάζηαζε ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ  

    πινφο. 

δ) Πηζαλνί θίλδπλνη λαπζηπινΐαο ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ πινφο. 

ε) Σχπνο ηνπ πινίνπ, επζηάζεηα ηνπ πινίνπ θαη θνξηίν. 

δ) Ππθλφηεηα θίλεζεο ζηελ πνξεία ηνπ πινφο. 

ε) Γηαζεζηκφηεηα βνεζεκάησλ γηα ηε λαπζηπινΐα ζηελ πνξεία ηνπ πινφο ζε 

ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ θέξεη ην ίδην ην πινίν. 

ζ) Δθηηκψκελνο ρξφλνο δηάβαζεο ζηξαηεγηθψλ ζεκείσλ. 

η) Δλέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζε πεξίπησζε ζπλήζσλ     θαηαζηάζεσλ 

αλάγθεο ελ πισ, θαη  

θ) Υξφλνο άθημεο.   

 

Γηα λα γίλεη νξζφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ, ν πινίαξρνο νθείιεη λα έρεη 

ζχγρξνλεο  εθδφζεηο απφ ηα πην θάησ: 

1. Φάξηεο λαπζηπινΐαο κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθνο. 

2. Δηήζηα πεξίιεςε, θαη ηξέρνπζεο εθδόζεηο, αλαθνηλώζεσλ πξνο 

λαπηηιιόκελνπο, θαη ηηο όκνηεο κε απηέο. 

3. νδεγίεο πνξείαο πινόο/«πηιόηνπο» γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξόθεηηαη λα 

θαιπθζνύλ, θαζώο θαη ηνλ Οδεγό Δηζόδνπ ζε Ληκέλεο. 

4. Ναπηηθό Αικαλάθ. 

5. Πίλαθεο Παιηξξνηώλ. 

6. Καηάινγν Σεκάησλ Αζπξκάηνπ , θαη 

7. Αλ ην πινίν έρεη εγθαηαζηάζεηο γηα αζύξκαηε ηειεγξαθία θαη ηειεθσλία, 

νθείιεη λα έρεη θαη αληίγξαθν ηνπ Γηεζλνύο Κώδηθα Σεκάησλ. 
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Έλαο αθφκα ζηφρνο ηνπ Κψδηθα είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ πινίνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο.   ηα 

πξνεγνχκελα πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 

αλάγθεο, πνπ θαη απηέο νη ηειεπηαίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο.   

 

Ο Κψδηθαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπλνιηθή εθπαίδεπζε αιιά κφλν ζε φ,ηη αθνξά 

ηε δηνίθεζε ηεο αζθάιεηαο ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αζθάιεηα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πινίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη αζθήζεηο 

ππνζεηηθνχ θηλδχλνπ, γπκλάζηα θαη εηνηκφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ γξαθείνπ.  

 

Ο Κψδηθαο αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο αζθάιεηαο ην νπνίν  νθείιεη 

λα εμαζθαιίζεη : 

 

1. Σπκκόξθσζε κε ππνρξεσηηθνύο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο.  

2. Όηη ιακβάλνληαη ππόςε νη ζρεηηθνί θώδηθεο, νη νδεγίεο θαη ηα πξόηππα ηνπ 

Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ναπζηπινΐαο. Δπίζεο ιακβάλνληαη ππόςε νη 

απαηηήζεηο από ηα θξάηε (δηνηθήζεηο λαπηηιίαο), ηνπο λενγλώκνλεο θαη ηνπ 

ινηπνύο νξγαληζκνύο ηεο λαπηηιίαο. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πην πάλσ άξζξν, ν Κψδηθαο ελεξγεί ζαλ γεληθή θάιπςε, 

θαζψο απαηηεί ην ζχζηεκα δηνίθεζεο αζθάιεηαο λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζε 

κε φ,ηη ηζρχεη αθφκε θαη κε φ,ηη ζπλίζηαηαη απφ ηνπο λενγλψκνλεο θαη ηνπο 

λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο. Ζ επηρείξεζε νθείιεη επνκέλσο λα είλαη ελήκεξε γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

α) ησλ θξαηηθώλ λαπηηιηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ δηαθόξσλ ζεκαηώλ ησλ   

    πινίσλ, 

β) ησλ δηαθόξσλ λενγλσκόλσλ ησλ πινίσλ, 

γ) ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ναπζηπινΐαο, θαη  
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ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο αζθάιεηαο, ν Κψδηθαο εηζάγεη 

ηελ ππνρξέσζε  θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία λα δεκηνπξγεί, λα εθαξκφδεη θαη λα 

δηαηεξεί έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο αζθάιεηαο, πνπ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πην 

θάησ απαηηήζεηο, απφ πιεπξάο ιεηηνπξγίαο ηνπ: 

 

1. Να θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζε ζρέζε: α) κε ηελ 

αζθάιεηα, θαη β) κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οθείιεη, επνκέλσο ε εηαηξεία λα ζπληάμεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ θπζηθά ζα πεξηιακβάλεη 

ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ην ζηόρν ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πινίσλ πνπ ζα 

είλαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα πινία θαζόια αζθαιή γηα ην θνξηίν, ην πιήξσκα 

ηνπο επηβάηεο θαη ινηπνύο επηβαίλνληεο, θαη λα απνθεύγεηαη ε ξύπαλζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βιάβε ηεο πεξηνπζίαο ηξίησλ (π.ρ. ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο). 

 
Δχθνια εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξψηε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε είλαη ε νξζψο 

ζρεδηαζκέλε νξγάλσζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζηειερψλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ γξαθείνπ, φηαλ ζα θπθινθνξήζεη γξαπηά ε 

πξνααλαθεξζείζα πνιηηηθή.  Ζ ζπκκφξθσζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηε δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο, ηελ νπνία ν Κψδηθαο ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο αζθάιεηαο νθείιεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο, αιιά 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί: 

 

α) ε αζθαιήο δηαρείξηζε  ησλ πινίσλ, θαη 

β) ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Οδεγίεο δειαδή θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί: 

 

α) ε δηεζλήο λνκνζεζία, θαη 

β) ε εζληθή λνκνζεζία ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ. 
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2.3.3      ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 10 ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

      θνπφο ηνπ ηκήκαηνο 10 ηνπ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη λα δηαζθαιηζηεί 

ε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ.  Ζ αλαγθαηφηεηα 

απηήο ηεο δηαζθάιηζεο γίλεηαη αληηιεπηή αλ ιεθζεί ππφςε φηη απηφ απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.   

 

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπληεξήζεσο.  Σν πξφγξακκα απηφ εμαζθαιίδεη  ηελ δηαξθή θαιή θαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ ζπζθεπψλ ηνπ πινίνπ.  Δθηφο ησλ άιισλ, ην πξφγξακκα ζπληεξήζεσο ζα 

πξέπεη λα πινπνηείηαη θαη λα ειέγρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Σα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κεγαιχηεξα απ‟ 

εθείλα ησλ πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο λενγλψκνλεο. 

 

 

2.3.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

 

Σν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο  πξνέξρεηαη απφ ηελ  απφθαζε ηεο 

θάζε εηαηξείαο δηαρείξηζεο.  Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

απαξαίηεησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζε, επηζθεπέο, επηζεψξεζε) κε έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν, αζθαιή, ζπλεπή θαη πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθά ηξφπν. 

 

   Σν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη: 

 

α) ην ζθάθνο θαη νιόθιεξε ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ, 

β) ηελ θύξηα κεραλή, ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο θαη ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα 
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γ) ηα ζσζηηθά θαη ππξνζβεζηηθά κέζα ηνπ πινίνπ, 

δ) ην ξαδηνλαπηηιηαθό εμνπιηζκό, 

ε) ην κεραληζκό πεδαιηνπρίαο, 

δ) ηα κεραλήκαηα ρεηξηζκνύ θνξηίνπ  

ε) ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, 

ζ) ηνλ εμνπιηζκό πξόζδεζεο θαη αγθπξνβνιίαο, 

η)  ηα ζπζηήκαηα αληιηώλ θαη ζσιελώζεσλ θπηώλ θαη έξκαηνο, 

θ) ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ, θαη 

ι) ηνλ ηειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό. 

 

Σν ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ ππάξρνπλ, ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο θαη ην είδνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  Ζ ηππνινγία ησλ εηδψλ ζπληήξεζεο πνπ ελδέρεηαη κηα εηαηξεία λα 

αθνινπζήζεη πεξηιακβάλεη ηνπο πην θάησ ηξεηο ηχπνπο ζπληήξεζεο : 

 

1. πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 

2. ελδεηθηηθή ζπληήξεζε  

3. επηζθεπή 

 

Πξνιεπηηθά ζπληάξεζε  

 

Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηελεξγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ, 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο, κπνξεί λα είλαη : 

 

α) εκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα  (π.ρ. θάζε 2 κήλεο), ή 

β) ψξεο ιεηηνπξγίαο  (π.ρ. θάζε 2.000 ψξεο). 

 

Ζ επηινγή ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπληήξεζεο κε 

βάζε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Ζ επηινγή ησλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ζπληεξνχληαη ζε ηαθηά εκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα γίλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο 
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εηαηξείαο, ηνπο θαλνληζκνχο ησλ λενγλσκφλσλ θαη ηα θνηλά απνδεθηά πξφηππα 

ηεο λαπηηιίαο. 

 

Δλδεηθηηθά ζπληάξεζε  

 

Ο ηξφπνο απηφο ζπληήξεζεο δελ δηελεξγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  Λακβάλεη ρψξα φηαλ ζπκβεί θζνξά ηνπ πιηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ 

κεραλήκαηνο.  Ζ ελδεηθηηθή ζπληήξεζε γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξέιεπζε 

θάπνηνπ επηηξεπφκελνπ φξην. 

 

Σν φξην απηφ κπνξεί λα έρεη πηνζεηεζεί κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 

ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λενγλψκνλα θαη ηεο αξρήο 

πνπ παξαθνινπζεί ην πινίν, θαζψο θαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρχεη. 

 

Δπηζθεπά 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ κεηά 

απφ βιάβε ή δεκηά, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα. Ζ 

έλλνηα ηεο επηζθεπήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην ηεο ζπληήξεζεο, επεηδή 

ζεσξείηαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή ηνπ φινπ ελφο 

κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο.  πλεπψο, κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, δειαδή ε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπινΐαο ηνπ πινίνπ θαη ε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 
 

 
2.3.3.2 ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ 

 

 

Κάζε εηαηξεία, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πινπνηήζεη ην ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο πνπ έρεη επηιέμεη, νθείιεη λα θαζηεξψζεη θαη 

επηζεσξήζεηο νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ.  Οη επηζεσξήζεηο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ή κεηά ηελ παξέιεπζε 

θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο.  Οη ζρεηηθέο επηζεσξήζεηο ζα πξέπεη 
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λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αξκφδηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πινίνπ π.ρ. 

Τπνπινίαξρνο, Α‟ Μεραληθφο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.2.2. ηνπ Κψδηθα, κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ησλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ ζα ζεζπηζηνχλ αλά ηνκέα, νπνηαδήπνηε «κε – ζπκκφξθσζε» 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη καδί κε ηελ πηζαλή ηεο αηηία, εθ‟ φζνλ απηή είλαη γλσζηή. 

Ζ έλλνηα ηνπ νξίνπ «κε – ζπκκφξθσζε» ζηελ πεξίπησζε απηή θαιχπηεη ηε δεκηά, 

ηε βιάβε, ην ειάηησκα ή ηελ νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθάθνπο ή  ηνπ κεραλήκαηνο.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ ίδηα παξάγξαθν, ν ηξφπνο ηεο αλαθνξάο γηα ηελ κε ζπκκφξθσζε  ζα πξέπεη 

λα είλαη ηππνπνηεκέλνο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.2.3. ηνπ Κψδηθα, κεηά απφ ηελ δηαπίζησζε 

νπνηαζδήπνηε κε-ζπκκφξθσζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 10.2.2 , ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ φιεο νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  Ωο θαηάιιειεο θαινχληαη νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγν ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην 

ζχζηεκα πνπ είρε βιάβε.  Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κλεκνλεχεηαη ε ζεκαζία ηεο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο.  Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 

βαζηθφο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ  ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα γίλεη 

άκεζα θαη λα κελ αλαβιεζεί γηα κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.2.4. ηνπ Κψδηθα, φιεο νη 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ πξαγκάησζε ηνπ επηιεγκέλνπ απφ ηελ 

εηαηξεία πζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο.  Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη, ηα άηνκα πνπ πξνέβεζαλ 

ζε απηέο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε 

ηππνπνηεκέλα έληππα, πξνεηνηκαζκέλα απφ ηελ εηαηξεία θαη θπιαζζφκελα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαθέινπο ζην πινίν θαη ζηελ εηαηξεία. 
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2.3.3.3  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

 

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ζπληήξεζεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ζηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο.  

Ζ γεληθή αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία ζην 

ζέκα ηεο «ζπληήξεζεο», πεξηέρεη παξάιιεια ηνλ ζθνπφ πηνζέηεζεο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. 

 

 Αξκνδηόηεηεο 

 

Αλαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ αξκφδηνπ / ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ πινίνπ ζηα ζέκαηα ηεο ζπληήξεζεο ζθάθνπο, κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

 

 Γηαδηθαζέα 

 

Αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο νη κέζνδνη ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο (εκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα 

ή φξηα ιεηηνπξγίαο) γηα θάζε κεράλεκα, εμνπιηζκφ, ζχζηεκα ή κέξνο ηνπ ζθάθνπο.  

Δπίζεο, αλαθέξνληαη ηα φξηα ηεο απνδεθηήο θαηάζηαζεο, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ελδεηθηηθήο ζπληήξεζεο. 

 

ην ίδην ζεκείν γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξνζηηζέκελε δηαδηθαζία ξνήο ησλ 

εγγξάθσλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν.  Σα έγγξαθα απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηθνηλσλία απφ ην πινίν πξνο ηελ εηαηξεία θαη 

αληίζηξνθα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.  Δπίζεο, 

ζε φηη γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία θχιαμεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ. 

 

Παξάιιεια ζην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο νη 

επηζεσξήζεηο  πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε εηαηξεία γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ππνβνήζεζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο.  Δπίζεο, αλαθέξνληαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα δηαδνρηθήο επηζεψξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ.  

 

ην ίδην ηκήκα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία γηα ηηο 

επηζθεπέο θαη ην δεμακεληζκφ ηνπ πινίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζρεηηθά κε ηα αληαιιαθηηθά. 

 

 

2.3.3.4  ΚΑΣΑΛΟΓΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΑΝΑΦΟΡΔ -  ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ  

ΣΟΗΥΔΗΑ     

             

 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ε εηαηξεία νθείιεη λα κεξηκλήζεη 

ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα παξαρζνχλ φια ηα έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε φζσλ αλαθέξνληαη ζην αθνινπζνχκελν χζηεκα 

Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο. 

 

Έλαο ελδεηθηηθφο, θαη φρη πεξηνξηζηηθφο, θαηάινγνο εληχπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο είλαη: 

 

1. Καηάινγνο απνγξαθήο όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ αλά θαηεγνξία ζθάθνπο, 

κεραλήο, αζθάιεηαο, θνξηίνπ, λαπζηπινΐαο, αζπξκάηνπ θ.ιπ. 

2. Πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνύ ζπληήξεζεο θαη επηζεώξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία 

πιηθώλ. 

3. Έληππα επηζεώξεζεο-ζπληήξεζεο θάζε πιηθνύ, εμνπιηζκνύ, κεραλήκαηνο, 

ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη κε ζαθήλεηα νη εκεξνκελίεο επηζεώξεζεο, ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ζ‟ απηέο ηηο εκεξνκελίεο, νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ, 

νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαη ν ππεύζπλνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

4. Έληππα επηζεώξεζεο ειέγρνπ θαηάζηαζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 

ηερληθό ηκήκα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξηνδηθή επηζεώξεζε ηνπ πινίνπ, ζε 

δηάζηεκα πνπ έρεη δεισζεί ζην θεθάιαην «Γηαδηθαζία». 

5. Έληππα ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξώλ βιαβώλ, ζθαικάησλ ή δεκηώλ, πνπ 

αλαθαιύπηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ ή 

επηζεσξήζεσλ. 
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6. Έληππα ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξώλ βιαβώλ, ζθαικάησλ ή δεκηώλ πνπ 

δηαπηζηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κε πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ,  

7. Έληππνο πίλαθαο αληαιιαθηηθώλ. 

 

 

2.3.3.5  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

Καηά ηελ θάζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ πινίνπ δεηνχληαη φια ηα αξρεία 

ζπληήξεζεο, νη θαηάινγνη ειέγρνπ θαη νη αλαθνξέο πνπ έρεη δειψζεη φηη  

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία. 

 

Όια ηα έληππα ειέγρνπ ζπληάζζνληαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ αξκφδην αμησκαηηθφ.  Απφ απηά ηα έγγξαθα απνδεηθλχνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηφ ην ζρεδηαδφκελν θάζε θνξά ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο ηφζν ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζε δεηήκαηα νπζίαο. Σν ζχζηεκα 

είλαη απνδεθηφ φηαλ ην πινίν θαη ηα κεραλήκαηα  παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

θαηάζηαζε. 

 

 

2.4   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 

 

Έθδνζε θαη ηζρύο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθωζεο 

 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο  εθδίδεηαη γηα κηα εηαηξεία κεηά ηε δηελέξγεηα 

αξρηθήο επηζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο 

Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

γη‟ απηφλ ην ζθνπφ νξγαληζκφ, γηα λα δηαπηζησζεί ε πιήξεο ζπκκφξθσζε ηεο 

νξγάλσζήο ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο. 
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Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαπίζησζε φηη απηφ ηθαλνπνηεί πιήξσο 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

δηαπηζησζεί φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη φια εθείλα ηα αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία  

πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο  πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε εηαηξεία. Σα αλσηέξσ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ιεηηνπξγεί θαη εθαξκφδεηαη γηα ηξεηο (03) ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

ηφζν απφ ηελ εηαηξεία φζν θαη απφ θάζε ηχπνπ πινίν πνπ πηζαλφλ λα δηαζέηεη  

εηαηξεία. Μεηαμχ εθείλσλ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ  ειέγρνληαη πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο  είλαη θαη ηα αληίγξαθα εθζέζεσλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ επηβάιιεηαη λα έρνπλ γίλεη απφ ηελ εηαηξεία, ηφζν ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηά ηεο φζν θαη ζηα πινία ηεο, γηα λα εθηηκεζεί ην επίπεδν 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. 

 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο εθδίδεηαη γηα κηα εηαηξεία θαη θαιχπηεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πινίσλ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο εθπνλήζεθε θαη 

ζεκειηψζεθε ην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ απεπζχλνληαη ζηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πινίσλ, αθνχ απνθεπρζεί 

νκαδνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε θάπνην ηππνπνηεκέλν ηχπν εγρεηξηδίνπ. 

 

Ζ ηζρχο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο είλαη πέληε (05) έηε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηελεξγνχληαη εηήζηεο ππνρξεσηηθέο 

επηζεσξήζεηο θαη ζεσξήζεηο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (12 κήλεο + 03 κήλεο απφ ηελ επεηεηαθή εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ). Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επηζεσξήζεσλ  δηελεξγείηαη έιεγρνο 

θαη επηζεψξεζε ελφο ηνπιάρηζην πινίνπ απφ θάζε θαηεγνξία πινίσλ γηα ηα νπνία 

έρεη εθαξκνγή ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο. Καηά ηνπο ειέγρνπο 

απηνχο  επηζεσξνχληαη θαη  ειέγρνληαη θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχζηεκα ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε επηζεψξεζε. 
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Γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο κεηά ηε ιήμε ηνπ,  

δηελεξγείηαη λένο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ή ζπκκφξθσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. 

 

Σα πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο  παχεη λα ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

δηελεξγεζεί κηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεσηηθέο επηζεσξήζεηο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε ηζρχο θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα  ειιεληθή 

αξρή  ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν γη‟ απηφλ ην ζθνπφ νξγαληζκφ, πξηλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα, ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη θαη 

κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ θψδηθα. 

 
 

2.5 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 14001 KAI ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

 

Ζ ζεηξά πξνηχπσλ ISO 14000 εθδφζεθε ην 1996 απφ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Σππνπνίεζεο δηαβιέπνληαο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο. 

 

Απφ απηά ην πξφηππν 14001 απνηειεί κνληέιν γηα έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη λα πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο. 

 

χκθσλα κε ην πξφηππν εληνπίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη πνπ νδεγνχλ ζηελ κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, πνζνηηθνπνηνχληαη  θαη νξίδνληαη νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ ε δηαξθήο εθαξκνγή εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ηνπο.  

 

Ζ πξφιεςε ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά πξνθαλψο ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε θαη φρη κφλν ζηελ πνηφηεηα ησλ 
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λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα, ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξάδνζε ή κε 

ησλ πξντφλησλ, δειαδή κε ηελ απψιεηα αγαζψλ ( θνξηίνπ, θαπζίκνπ, πινίνπ ). 

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππνγξακκίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε ζηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία ψζηε ε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ δηα 

ζαιάζζεο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή, αζθαιήο θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Απηφ αλάγθαζε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο λα  αθνινπζήζνπλ πνιηηηθέο ελαξκνζκέλεο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

 Έλα απφ ηα πξφηππα πνπ ζπλέβαιε ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ζηφισλ ηνπο 

είλαη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 14001 πνπ απνηειεί ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνάγνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

14001 απνηειεί ζπκπιήξσκα ζηνλ Κψδηθα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.  

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ πηνζέηεζαλ ην πξφηππν αλάπηπμαλ 

ηέηνηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα φρη κφλν ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ. 

 

Βέβαηα, ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζχγρξνλεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πινία δηαζέηνπλ ηα πην εμειηγκέλα ηερλνινγηθά κέζα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ  

ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ ( πνπ παξάγνληαη απφ θαχζε ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηηο κεραλέο) θαη ζηελ κείσζε ησλ απνβιήησλ ( βηνινγηθφο 

θαζαξηζκφο, ειαηνθειίδεο, πθαινρξψκαηα, ζαιάζζην έξκα). 

 

Ζ πηζηνπνηεκέλε θαηά ην χζηεκα 14001 λαπηηιηαθή επηρείξεζε δίλεη έκθαζε ζηελ 

πξφιεςε παξά ζηελ δηνξζσηηθή ελέξγεηα, ελψ αληηζηαζκίδεη ηα νηθνλνκηθά ηεο 

ζπκθέξνληα κε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

 

ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 9001 : 2000 

 

 

3.1  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

 

Ζ αλάπηπμε δηεζλψλ πξνηχπσλ είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 

θάζε ηνκέα επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ επεηδή πξνζθέξεη θνηλά 

απνδεθηέο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ θαη 

πξντφλησλ. Ζ πξνηππνπνίεζε επηηαρχλεη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη δίλεη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. 

 

Ζ δηεζλήο ηππνπνίεζε έρεη αλαγλσξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηελ βειηίσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο. 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ζπκθσλίεο, ππάξρεη έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκφο 

πεξηθεξεηαθψλ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα.  

 

Αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε νινθιήξσζε ησλ εζληθψλ αγνξψλ κε ηηο γεηηνληθέο ηνπο 

ρψξεο απηέο νη πεξηθεξεηαθέο νκάδεο απνηεινχλ ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ 

παγθφζκησλ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ε 

επθαηξία γηα δηηεζλή ππνπνίεζε. Γειαδή, ε πεξηθεξεηαθή ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ 

πξνηχπσλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ δηεζλή ελαξκφληζε. 

 

Ζ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαηά θαλφλα γίλεηαη απφ εηδηθνχο δηεζλείο θνξείο, ηελ 

ζπκκεηνρή εηδηθψλ απφ ηελ βηνκεραλία, παλεπηζηεκηαθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

θνξείο, νκάδεο ρξεζηψλ θιπ. Δπίζεο αλάινγε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο γίλεηαη θαη ζε εζληθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

εζληθψλ πξνηχπσλ. πρλά έλα εζληθφ πξφηππν κπνξεί λα εμειηρζεί ζε δηεζλέο 
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αιιά είλαη επίζεο ζχλεζεο θαηλφκελν θαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή ε 

πξνζαξκνγή ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ ζην εζληθφ πιαίζην κηαο ρψξαο θαη ε 

πηνζέηεζε ηνπ ζηελ ζπλέρεηα ζαλ εζληθφ πξφηππν. 

 

Σα δηεζλή πξφηππα ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο  9000 πξσηνεθδφζεθαλ ην 

1987 ζαλ απνηέιεζκα κηαο πνιπεηνχο πξνζπάζεηαο θαζηέξσζεο δηεζλψλ 

πξνηχπσλ. Ζ αξρηθή έθδνζε αλαζεσξήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1994 - ειάζζσλ 

αλαζεψξεζε θαη ην 2000  κείδσλ αλαζεψξεζε. 

 

Οπζηαζηηθά ηα πξφηππα απηά απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ζχλζεζε επίπνλσλ  θαη 

ζπλδπαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ ζε ηξεηο θπξίσο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο 

φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σν πξψην εζληθφ πξφηππν εθδφζεθε ην 1971 

απφ ηνλ εζληθφ θνξέα ηππνπνίεζεο American National Standards Institute, 

κε ηίηιν Specifications of General Requirements for a Quality Program ( 

ANSI – Z1.8/1971 ). Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη έλαο εξγνιάβνο ζηα 

πιαίζηα εθηέιεζεο έξγσλ. 

 

 Μεγάιε Βξεηαλία. Σν πξψην βξεηαληθφ εζληθφ πξφηππν εθδφζεθε απφ ην 

British Standards Institution ην 1979 κε ηίηιν Quality Systems standards BS 

-5750/1979. Σν πξφηππν απνηεινχζε νπζηαζηηθά κεηεμέιημε  

πξνεγνχκελσλ ζηξαηησηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

 

 Καλαδάο. Απνηειεί ηελ ρψξα πνπ ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 9000. Σα πξψηα 

πξφηππα ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο εκθαλίζηεθαλ ην 1975, Quality Systems 

Standards (CSA – Z299/1975). Σα πξφηππα απηά αλαζεσξήζεθαλ ην 1985 

ιακβάλνληαο κηα κνξθή παξφκνηα κε ηελ κνξθή ησλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο   

9000. 
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Με ηελ εκθάληζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο ISO  9000 πνιιέο ρψξεο 

έρνπλ πιένλ πηνζεηήζεη ηα εζληθά πξφηππα είηε απηνχζηα είηε κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο. ηελ Δ.Δ. ηα πξφηππα  9000 έρνπλ πηνζεηεζεί απφ  ην 1989 ελψ 

ζηηο ΖΠΑ απφ ην 1987.   

 

 

3.1.1 Ο ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ  

 

 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο ηδξχζεθε ην 1947 θαη αλαπηχζζεη 

πξφηππα πνπ θαιχπηνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. ήκεξα έρεη σο κέιε ηνπο 

εζληθνχο νξγαληζκνχο πξνηππνπνίεζεο 148 ρσξψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

πξνηππνπνίεζεο πινπνηείηαη απφ 2981 ηερληθά ζπιινγηθά φξγαλα φπσο ηερληθέο 

επηηξνπέο, ππνεπηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο κειεηψλ. 

 

 Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο δηεζλή πξφηππα ISO κεηαμχ 

απηψλ θαη ε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000 ε νπνία πεξηιακβάλεη πξφηππα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηνίθεζεο 

Πνηφηεηαο γηα νξγαληζκνχο θάζε ηχπνπ. 

 

O ISO δηαθξίλεη δχν νκάδεο πξνηχπσλ : 

 Οδεγίεο πνπ δίλνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηη πξέπεη λα γίλεη. 

 Δμεηδηθεπκέλα θείκελα πνπ αλαιχνπλ ην ηη πξέπεη λα πξάμνπλ νη εηαηξίεο 

πνπ πηνζεηνχλ ηα πξφηππα απηά 

 

 

3.2 ΑΡΥΔ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΗΡΑ ISO – 9001 : 2000 

 

 

Σν πξφηππν πηζηνπνίεζεο ISO - 9001 : 2000  είλαη θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο 

νξγαληζκφ ζε φινπο ηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο θαη νηθνλνκίαο. Σν βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ε δηεξγαζηνθεληξηθή ηνπ δνκή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη θηιηθφ 
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πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ δηαδεδνκέλε πξνζέγγηζε δηεξγαζηψλ 

δηνίθεζεο. Σν λέν πξφηππν : 

 

 Μεξηκλά γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

 Γίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο 

 Καζηεξψλεη ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνηφηεηαο ζε θάζε ζρεηηθή 

ιεηηνπξγία θαη επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ  

 Καζνξίδεη απαηηήζεηο γηα πεξηνδηθέο αλαζθνπήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

 Πξνζδηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ αγνξαδφκελσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ζην 

ηειηθφ πξντφλ 

 Γίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ ζπλερή 

βειηίσζε 

 

Σν πξφηππν  ISO - 9001 : 2000 παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο κε βάζε ηηο θαηά πεξίπησζε επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πινπνηεί θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε. θνπφο ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ πξνηχπνπ 

δελ είλαη κφλν ε δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ο 

ζθνπφο απηφο πινπνηείηαη κε ηελ πιήξε ελζσκάησζε δχν βαζηθψλ αξρψλ απφ ηελ 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο : 

 

 Πειαηνθεληξηθά πξνζΫγγηζε. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ  πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ  ηε δεθαεηία 2000 είλαη ε 

κεγάιε αλάγθε πνπ έρεη δηαπηζησζεί γηα κηα λένπ ηχπνπ ζρέζε κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο. Ο ξφινο ηνπ πειάηε έρεη αλαβαζκηζηεί θαη αλαβαζκίδεηαη 

θαζεκεξηλά κηαο θαη ηφζν ε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληείλεηαη φζν θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ απμάλνπλ. Δπαθφινπζν ησλ πξνζπαζεηψλ 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πειαηνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο απνηειεί ε δεκηνπξγία αμηφπηζησλ 

κεραληζκψλ ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο  ησλ πξνζδνθηψλ, αλαγθψλ θαη 

αμηψλ πειαηψλ, θαζψο θαη απνηίκεζεο θαη αληαπφθξηζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Οη απφςεηο ησλ 

πειαηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγνχληαη δηφηη ν αληαγσληζκφο θαη νη 
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αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ κεηαβάιινπλ δηαξθψο ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη άξα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ θάζε 

επηρείξεζε. 

 

 πζηεκαηηθά βειηέωζε. Μέζσ ηνπ θχθινπ βειηίσζεο ρεδηαζκφο-

Δθηέιεζε-Έιεγρνο-Γξάζε  

 

ΥΔΓΗΑΜΟ : Ο ζρεδηαζκφο – πξνγξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ 

επηινγή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

κηαο δηεξγαζίαο. 

 

ΔΚΣΔΛΔΖ : ην ζηάδην απηφ εθηειείηαη ε δηεξγαζία. 

 

ΔΛΔΓΥΟ : Με ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ κεηξηέηαη ν βαζκφο επίδνζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο πξνζπάζεηαο ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα κηαο δηεξγαζίαο. 

 

ΓΡΑΖ : ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

ιακβάλνληαη γηα δηφξζσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηεο δηεξγαζίαο. 

 

 

3.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO – 9001 : 2000 

 

 

 Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 

1) Απιφηεηα, δηαθάλεηα, ιηγφηεξα έγγξαθα 

2) Οινθιήξσζε ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο 

3) πλερήο βειηίσζε 

4) Μνληέιν βαζηζκέλν ζε δηεξγαζίεο 

5) πκβαηφηεηα κε άιια πξφηππα δηνίθεζεο 

6) Ηθαλνπνίεζε πειάηε 

7) Δπηρεηξεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 
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Άιισζηε κεηά απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πηζηνπνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηα ηκήκαηα ηνπ  ISO 9001 – 2000 ζεσξνχλ πην 

ζεκαληηθά, απηέο δηέθξηλαλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηνηθεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή πιένλ πξνζέγγηζε ησλ 

δηεξγαζηψλ. 

 

ηνλ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί ην λέν πξφηππν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ ηκεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. 
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     ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Γξάζε  ρεδηαζκφο 

                             

     Έιεγρνο                Δθηέιεζε 

     

 

ΓηΪγξακκα 3.1, Γηαγξακκαηηθή Λεηηνπξγία ηνπ Πξνηύπνπ 

 

Πεγή: Y.C Tsim V.W.S Yeung and Edgar T.C.An adaptation  to SO 9001 :2000 for certified organisations. 

Managerial Auditing Journal 17/5 2002 245-250  

 

Πνιηηηθή 
Πνηφηεηαο 

 
 

ηφρνη Πνηφηεηαο 
 
 

ρεδηαζκφο 

Δζσηεξηθφο 
Έιεγρνο 

Δπηζεψξεζε 
δηνίθεζεο 

Γηεξγαζία Γηεξγαζία Γηεξγαζία 

Μέηξεζε 
απνδνηηθφηεηαο 

Αλάγθεο 
Πειαηψλ 

Πειαηεηαθή 
ζπλείδεζε 

Ηθαλνπνίεζε 
πειαηψλ 

Μέηξεζε 
Ηθαλνπνίεζεο 

πειαηψλ 

Δπηρεηξεζηαθή 
Γξαζηεξηφηεηα 

Γηνηθεηηθή 
Πξνζέγγηζε 
Γηεξγαζηψλ 

Ηθαλνπνίεζε 
πειαηψλ 

 

πλερήο 
Βειηίσζε 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθξίλνπκε φηη ζην ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε αλψηεξε δηνίθεζε θέξεη ηελ θχξηα επζχλε ψζηε λα δηαζαθελίζεη 

ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαζνξίδεηαη ε πνιηηηθή θαη νη ζηφρνη πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηνί ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα απεπζχλνληαη ζε φιεο 

ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γηακέζνπ ηεο δηνηθεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηεξγαζηψλ, νη δηεξγαζίεο θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπο ζηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

κεηξεζεί ην απνηέιεζκα θάζε δηεξγαζίαο κε βάζε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο θαη 

πξνζδνθψκελνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 

Σέινο, φια ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηζξνέο απφ ηελ 

δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηα ηεο πνιηηηθήο 

πνηφηεηαο θαη ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο πνηφηεηαο.   

 

Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά  ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ην 

πξφηππν δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

 

 

3.3.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Οπζηαζηηθά ν φξνο δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε, 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δηεπζχλνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ηα αλψηεξα 

επίπεδα. Σν πξφηππν ISO 9001-2000 απαηηεί ε αλψηεξε δηνίθεζε λα θαιχπηεη ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο : 
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ΞεθΪζαξε Καηεύζπλζε. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δηαζαθελίδεη  θαη λα 

θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ - επηρείξεζεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθή θαη ζηφρνπο πνηφηεηαο, λα θαζηεξψζεη ηελ εθαξκνγή 

ελφο νξγαλσκέλνπ θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο Πνηφηεηαο. 

 

Δπηθνηλωλέα. Δθφζνλ έρνπλ πηνζεηεζεί νη ζηφρνη θαη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη , ε πνιηηηθή πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλε κε ηξφπν θαηαλνεηφ αιιά θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θαηάιιειν 

κεραληζκφ γηα ηελ γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ νξγαληζκφ 

 

Απαηηάζεηο ηεο αλώηαηεο δηνέθεζεο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε γηα λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή πνηφηεηαο  θαη λα απνθηήζεη ηελ 

δέζκεπζε απφ πιεπξάο ησλ ππαιιήισλ εθαξκνγήο απηήο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

έλα επξχ πεδίν γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά  κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, αιιά θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ ή ηηο ππεξεζίεο. 

  

Δπηζεώξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο εηαηξέαο. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη 

λα δηελεξγεί δηνηθεηηθέο επηζεσξήζεηο θαη λα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνηφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε. 

 

Δπηζεώξεζε ηωλ εηαηξηθώλ πόξωλ. Σέινο, ε αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

έρεη γλψζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ηεο 

ζηφρσλ. 

 

Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη ζηφρσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ δέζκεπζε 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ πνηφηεηα. Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε ππνδεηθλχεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα. Μεηαδίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα πηνζέηεζεο πνηφηεηαο 

απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνηφηεηαο 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πνηνηηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θαζνξίδνπλ ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Οη ζηφρνη πξέπεη 

λα είλαη: 

 

o Σπγθεθξηκέλνη, κε ζαθέο πεξηερφκελν 

o Μεηξήζηκνη 

o Δπηηεύμηκνη, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

o Σρεηηδόκελνη, κε ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

o Δπηηεύμηκνη, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 

3.3.2 ΓΗΔΡΓΑΗΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

  

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν είλαη ε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο δηεξγαζίεο. Οη δηεξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

παιαηφηεξε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ αληηκεησπίδνληαη σο ζηαηηθέο θαη αθνξνχλ 

θπξίσο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ην πξφηππν ISO 9001 - 2000 απαηηείηαη ε κεηάθξαζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ 

ησλ δηεξγαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη νη δηεξγαζίεο  : 

 

  Να είλαη αιιεινζπλδεφκελεο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη  

δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη ε κηα κε ηελ άιιε θαη έρνπλ κηα ινγηθή ζπλέρεηα 

θαη αιιειεπίδξαζε. 

  Να ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη ησλ πειαηψλ. 

   Να ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο εηζξνέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη κηα δηεξγαζία 

 Δπαξθείο πφξνη πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία κηαο δηεξγαζίαο 

 Γηα ηνλ έιεγρν κηαο δηεξγαζίαο απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ , κεζφδσλ θαη εγγξάθσλ  
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 ρεδηαζκφο επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ δηεξγαζία 

  Έιεγρνο θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεξγαζίαο 

 Καηάιιειεο θαηαγξαθέο πνπ απνδεηθλχνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάιπζε απηνχ. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο δηεξγαζίεο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓηΪγξακκα 3.2  Μνληέιν Σπζηήκαηνο Γηαρείξεζεο Πνηόηεηαο 

 

 

 

 

 

πλερήο βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

Δπζχλε 

Γηνίθεζεο 

Μέηξεζε 

Βειηίσζε 

Γηνίθεζε 

Πφξσλ 

Α 
Π 
Α 
Η 
Σ 
Ζ 
 
Δ 
Η 
 

Πξντφλ 

 
Π 
Δ 
Λ 
Α 
Σ 
Ζ 
 

Πξαγκάησζε 
Πξντφληνο 

 
Π 
Δ 
Λ 
Α 
Σ 
Ζ 
 

Η 
Κ 
Α 
Ν 
Ο 
Π 
Ο 
Η 
Ζ 
 
Ζ 



49  

Όπσο δηαθξίλνπκε ζην δηάγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, ε δηνίθεζε θέξεη επζχλε λα αθνπγθξάδεηαη ηελ θσλή ηνπ πειάηε θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθή πνηφηεηαο. Με ηελ ζεηξά ηεο ε δηνίθεζε 

πφξσλ ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αλζξψπηλσλ αιιά θαη ησλ πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. ηελ ζπλέρεηα ε 

δηεξγαζία πξαγκάησζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη : 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε, επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, 

επηζεψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Σέινο, ε κέηξεζε 

θαη ε βειηίσζε αθνξνχλ ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο. 

 

Σν κνληέιν αληηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ εθαξκφδεηαη θαηφπηλ 

γηα φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο  θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ επαιεζεχνληαη. Οη κεηξήζεηο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ αιιά θαη ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα εθηίκεζε θαη επηθχξσζε ηνπ θαηά πφζν 

νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

 

 

3.3.3 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ 

 

 

Σν λέν πξφηππν απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλερήο 

βειηίσζεο θαη ηεο απνθπγήο ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ πειάηε θαη ε δπζαξέζθεηα ηνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Σν πξφηππν ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απαηηεί : 

 

1) Να θαζνξηζηνχλ νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε 
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2) Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάδξαζεο 

3) Υξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ψζηε λα δηελεξγείηαη έιεγρνο εάλ ην ζχζηεκα 

δηνίθεζεο πνηφηεηαο ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

4) Οη πφξνη ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο θαη ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 

 

Τη πεξηιακβάλεηαη όκσο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ ή πόηε έλαο πειάηεο   

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεκέλνο ; 

 

Οη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ηνλ ρξφλν απφθξηζεο ζε κηα 

παξαγγειία, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

δέζκεπζε ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ηελ παξνρή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο κεηαμχ 

πειάηε θαη επηρείξεζεο.   

 

 

3.3.4 ΤΝΔΥΖ ΒΔΛΣΗΧΖ 

 

 

ηελ παιαηφηεξε ρξνλνινγηθά έθδνζε ηνπ πξφηππν γίλεηαη εθηεηακέλνο ιφγνο γηα 

δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο.  Ωζηφζν, θαίλεηαη λα αγλνείηαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε. ην λέν πξφηππν ε απαίηεζε γηα ζπλερή βειηίσζε είλαη εκθαλήο θαη 

ελζσκαησκέλε. Ζ δηνξζσηηθή ελέξγεηα απνθηά αλαβαζκηζκέλν ξφιν θαη ε έλλνηα 

ηεο νξηνζεηείηαη πιήξσο.  πγθεθξηκέλα, ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα νξίδεηαη απφ ην 

πξφηππν σο ε ελέξγεηα πνπ κεηψλεη ηηο αηηίεο κε ζπκκφξθσζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε πξνιεπηηθή ελέξγεηα νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ γίλεηηα γηα λα κεηψζεη 

ηηο ελδερφκελεο κε ζπκκνξθψζεηο. ηφρνο ηεο πξνιεπηηθήο ελέξγεηαο είλαη λα 

παξεκπνδίζεη ηηο ελδερφκελεο κε ζπκκνξθψζεηο.   

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο είλαη λα αλαβαζκίζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε ησλ πειαηψλ γηα 

πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ ζπλερήο βειηίσζε εζηηάδεη ζηελ  αχμεζε 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπλερήο βειηίσζε  δελ είλαη έλα αθεξεκέλν ζχλνιν 

δξάζεσλ, αιιά έλαο πιήξεο θχθινο δξαζηεξηνηήησλ.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

απαηηείηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο.  Με απηέο θαζνξίδνληαη νη λένη ζηφρνη πνηφηεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

 

3.4 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ISO 9001 : 

2000 

 

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξνηχπνπ νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζηηο γεληθέο ελφηεηεο ηνπ πξνηχπνπ σο αθνινχζσο : 

 

 Σύζηεκα πνηόηεηαο 

 Δπζύλε Γηνίθεζεο 

 Γηαρείξηζε Δζσηεξηθώλ πόξσλ 

 Πξαγκάησζε Πξντόληνο – Παξνρή Υπεξεζίαο 

 Παξαθνινύζεζε θαη Βειηίσζε 

 

 

3.4.1 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζε πξνδηαγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δνκή 

θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο. ηφρνο ηεο δνκήο ηνπ πζηήκαηνο 

Πνηφηεηαο είλαη λα εληνπηζζνχλ φιεο νη επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη λα απνηππσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο.  Δθηφο ησλ άιισλ, 

ε ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο  πεξηιακβάλεη ηα έγγξαθα ζπζηήκαηνο, 

δειαδή, ην Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο θαη ηηο Σεθκεξησκέλεο Γηαδηθαζίεο. 
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3.4.2 ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ     

 

 

Ζ ελφηεηα «Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο» πεξηιακβάλεη : 

 

 Σελ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο φηη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξαγκάησζε  θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο. Ζ 

δηνίθεζε θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο 

νξγαλσκέλνπ Γηνηθεηηθνχ  πζηήκαηνο.  Δπίζεο, θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε 

γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο.  Απηή ε πνιηηηθή αλαθέξεηαη 

ζηελ δέζκεπζε γηα ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ δέζκεπζε γηα ζπλερή 

βειηίσζε. 

 

 Σνλ ζρεδηαζκφ δξάζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Πξφθεηηαη 

γηα ζρεδηαζκφ δξάζεο γεληθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

  

 Σελ νξγάλσζε θαη ηελ επηθνηλσλία γηα απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Πνηφηεηαο. Μέζσ απηψλ εμαζθαιίδεηαη ε θαηαλνκή δηνηθεηηθψλ 

επζπλψλ, ε εθπξνζψπεζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο θαη δηαηεξείηαη έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο. 

 

 Σελ αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εθζέζεηο 

ησλ επηζεσξήζεσλ, ηα ελδερφκελα παξάπνλα ησλ πειαηψλ, ηα ζηνηρεία 

απφ δηεξγαζίεο θαη ειέγρνπο, ηηο επηδηνξζσηηθέο θαη ηηο πξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο. 
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3.4.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

 

Ζ δηαρείξηζε εζσηεξηθψλ πφξσλ πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ.  Οη πφξνη 

απηνί είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :  

 

 Αλζξώπηλνη πόξνη 

 Δμνπιηζκόο ππνδνκέο 

 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Πιεξνθνξία 

 Οηθνλνκηθνί πόξνη  

 

 

3.4.4 ΠΡΑΓΜΑΣΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ / ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

δηεπξπκέλε αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Οη 

απαηηήζεηο αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ.  

Πξφζζεηα, αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ. 

 

 

3.4.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 

 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ είλαη απφξξνηα ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο. Σν χζηεκα Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.  Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη λα 
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δηελεξγνχληαη έιεγρνη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη λα 

γίλνληαη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε απνθάζεηο θαη 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ : 

 

 Τελ απνθπγή εκθάληζεο πηζαλώλ πξνβιεκάησλ (πξνιεπηηθά κέηξα) 

 Τελ δηόξζσζε πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ (δηνξζσηηθά κέηξα) 

 Δλέξγεηεο ζπλερνύο βειηίσζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΣΖΝ ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ANDROS SHIPS REPAIRS LTD 

 

 

4.1   ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

Ζ λαππεγνεπηζθεπαζηηθή επηρείξεζε Andros Ships Repairs L.T.D., Σερληθή – 

Δκπνξηθή – Δμαγσγηθή Δ.Π.Δ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Ναπηηιηαθφ θαη Βηνκεραληθφ 

ρψξν ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα. Ζ εηαηξία επηζθεπάδεη θαη θαηαζθεπάδεη πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πινία μεξνχ θνξηίνπ, πεηξειαηνθφξα, 

επηβαηηθά – νρεκαηαγσγά πινία. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

ειαζκαηνπξγηθέο θαη ζσιελνπξγηθέο θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πινίν. Οη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ  Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ρηζηνχ.  

Πεξηιακβάλνπλ ζχγρξνλν βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ θαη θαζηζηνχλ ηελ επηρείξεζε 

ηθαλή λα αληαπνθξηζεί αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

 

Ζ πνιχπινθε θχζε ηεο εξγαζίαο απαηηεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα είλαη άξηηα 

θαηαξηηζκέλν, κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Σν κέγεζνο ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ε επηρείξεζε ν νπνίνο δελ είλαη κηθξφηεξνο απφ 20 άηνκα θαη δελ 

μεπεξλά ηα 100.    

 

 Ζ επηρείξεζε Andros Ships Repairs εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001 : 

2000 απφ ην έηνο 2005. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ έρεη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν 

βαζκφ: 

 

 ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 ζηνλ πεξηνξηζκφ παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ 
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 ζηελ αζθάιεηα εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 ζηελ αχμεζε ηεο πειαηείαο. 

 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη  νη δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

ην χζηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ 

πεξηνξηζκφ παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ , ζηελ απνθπγή ηνπ 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Απηέο είλαη: 

 

 Γηαδηθαζία Σρεδίαζεο Σπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο – Γέζκεπζε ηεο 

Γηνίθεζεο 

 Γηαδηθαζία Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ 

 Γηαδηθαζία Παξαγσγήο – Υινπνίεζεο Παξερόκελσλ Υπεξεζηώλ 

 Γηαδηθαζία Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

 Γηαδηθαζία Γηνξζσηηθώλ – Πξνιεπηηθώλ Δλεξγεηώλ 
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4.2   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΒΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΗSΟ 9001 : 2000 

 

 

4.2.1   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΔΓΗΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ   

– ΓΔΜΔΤΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 

1. ΚΟΠΟ  

 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα θαζνξίζεη ηελ Πνιηηηθή Πνηφηεηαο θαη ηνπο 

Αληηθεηκεληθνχο ηφρνπο Πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  Δπίζεο, ε δηαδηθαζία έρεη 

ζθνπφ ηελ γλσζηνπνίεζε απηψλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηελ δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα 

νξίδνληαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο. 

 

2. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

 

3. ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία δηαλέκεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα 

 

4.  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

 

Παξαθάησ εκθαίλεηαη ε ζρεδίαζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο: 

 

4.1. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο: πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπλαληήζεσλ ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο κε ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

4.2. Καζνξηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ ζθνπψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ πνηφηεηαο.  

Οη ζηφρνη απηνί αθνξνχλ: 

 

 Σελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο (επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο) 
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 Σν επηδησθφκελν κέγεζνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

(επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο) 

 Σελ επηδησθφκελε αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο) 

 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (αληηθεηκεληθφο ζηφρνο) 

 Σηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη (αληηθεηκεληθφο ζηφρνο) 

 

Οη ζηφρνη είλαη κεηξήζηκνη θαη ζχκθσλνη κε ηελ Πνιηηηθή Πνηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Γλσζηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηφρσλ : ε γλσζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ εηαηξηθψλ ζπλαληήζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα (ζηειερψλ, ηκεκάησλ, 

πξνζσπηθνχ).  ηηο ζπλαληήζεηο απηέο δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα 

εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε, θαζψο θαη ζηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

θαλνληζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

 

 Αλαζθφπεζε πνιηηηθήο θαη ζηφρσλ 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ ηκήκα ηεο αλαζθφπεζεο ηεο δηνίθεζεο.  Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ιακβάλεη ρψξα θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο (ζπλαληήζεηο 

ηκεκάησλ), φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη ην θξίλνπλ ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή 

πνηφηεηαο θαη νη ζηφρνη λα είλαη θαηαιιήισο επζπγξακκηζκέλνη 

 
 
5.  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 
 
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ γξαπηή πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ θνηλνπνηείηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο.  Δπίζεο, γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απαηηνχληαη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο πνπ αθνξά 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ : 
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4.2.2   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

1. ΚΟΠΟ 

 

Ζ Γηαδηθαζία απηή εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη φηη 

ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη θαηάιιειν, ελεκεξσκέλν θαη εθπαηδεπκέλν 

γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί. 

  

1.1. Ζ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεθκεξηψλεηαη κε : 

 Τελ αλαδήηεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ γηα εξγαζία πξνζσπηθνύ 

 Τνλ εληνπηζκό ησλ θαηαιιειόηεξσλ από ηνπο ππνςεθίνπο  

 Τελ αμηνιόγεζε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ηνπο 

 Τελ ηειηθή αμηνιόγεζε θαη πξόζιεςε απηώλ 

 

1.2 Ζ εθπαίδεπζε ηεθκεξηψλεηαη κε : 

 Τνλ εληνπηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαιιήισλ  πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο 

 Τελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί θαζνξηζκέλα εηδηθά 

θαζήθνληα 

 Τελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

2.  ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ 

αλήθεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. 

 

3.  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απφ ηα ηκήκαηα: 

- Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

- Τερληθό Τκήκα 
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- Γελ. Γηεύζπλζε 

- Πξνζσπηθνύ 

 

4.  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

 

4.1 ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

4.1.1 Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  Σν Σκήκα Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ πξνο πξφζιεςε. 

4.1.2 Ζ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζσ δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο αγγειίαο 

ζηνλ ηχπν νπνηεδήπνηε: 

- δεκηνπξγεζεί λέα ζέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε 

- δεκηνπξγεζεί αληίζηνηρε θελή ζέζε ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ 

 

4.1.3 Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα εξγαζηνχλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

πξφζιεςεο ζηελ επηρείξεζε, ζπλππνβάιινληαο έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ 

ηνπο ζεκείσκα. Σν ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αμηνινγεί αξρηθά ηνλ 

ππνςήθην εξγαδφκελν κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  Ζ ζπλέληεπμε αθνξά ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα αλά ζέζε εξγαζίαο, ζχκθσλα  κε ην έληππν (Δ.08).  

Μεηά ηελ ζπλέληεπμε ζπληάζζεηαη ε ζρεηηθή έθζεζε κε ρξήζε ηνπ εληχπνπ 

(Δ.10). Δθφζνλ ε αξρηθή αμηνιφγεζε θξηζεί επαξθήο, ε αίηεζε 

αξρεηνζεηείηαη ζηνλ θάθειν ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ.  

 

4.1.4 Οπνηεδήπνηε παξνπζηαζηεί θελή ζέζε εξγαζίαο, ν ππεχζπλνο Πξνζσπηθνχ 

αλαδεηά απφ ηνλ θάθειν ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 

4.1.5 Ζ πξφζιεςε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πξνζσπηθνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ  

αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ., κε ηελ αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνπο  

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο εξγαζίαο 

(Π.Γ.156/94 ΦΔΚ Α‟ 102/5-7-94, Άξζξν 38 Ν. 1892/1990 θαη  Άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 2639/1998). 
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Ο εξγαδφκελνο κεηά ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πξνσζείηαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε 

εξγαζίαο. 

 

 

4.2  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ κειέηε θαη ηελ νξγάλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο επηρείξεζεο.  Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

θαζνξίδνληαη ζε  ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο κε ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.2.1 Ο προγρακκαηηζκός εθπαίδεσζες γίλεηαη βάζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε.  Καηά ηελ θάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ιακβάλεηαη κέξηκλα ζρεηηθά κε: 

- Τν είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

- Τελ δηάξθεηα εθπαίδεπζεο 

- Τελ εηδηθόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

- Τνλ θνξέα εθπαίδεπζεο, εθόζνλ ζα γίλεη από εμσηεξηθό νξγαληζκό ή ηνλ  

εθπαηδεπηή εθόζνλ ζα γίλεη από εμσηεξηθό ζπλεξγάηε / ζύκβνπιν / ζηέιερνο 

άιιεο επηρείξεζεο. 

- Τν σξάξην θαη ηηο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

- Τελ Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθπαίδεπζεο 

  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ αλαζθνπήζεσλ 

ηνπ πζηήκαηνο Πνηφηεηαο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.2.2 Γηα ηελ κειέηε θαη ζύληαμε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απαηηνχληαη: 

4.2.2.1 Ζ ηήξεζε θαθέινπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.  ην θάθειιν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαίλνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ε 

πξνυπεξεζία, νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ, ε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ 

επηρείξεζε θαη ε πξφζζεηε εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη ζε ζέκαηα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπ. 
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4.2.2.2 Ο θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ 

θαηέρεη ν εξγαδφκελνο ζηελ επηρείξεζε (έληππν Δ.08) 

 

4.2.3 Η εθπαίδεσζε ηνπ θαηψηεξνπ θαη κεζαίνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζπλήζσο 

απφ ηα εμεηδηθεπκέλα αλψηεξα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ κνξθή 

εθπαηδεπηηθψλ – ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ.  Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη αλάινγα 

κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη δηακέζνπ ηεο ζσζηήο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαθφξσλ 

εξγαζηψλ . 

 

4.2.4 Μεηά ηελ πρόζιεψε, ην πξνζσπηθφ ππνβάιιεηαη ζε εηζαγσγηθή 

εθπαίδεπζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο.  Δπίζεο, ε δηάξθεηα πνπ ζα έρεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο εηδηθνχο παξάγνληεο: 

 Γεληθή παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  

(Αξκφδηνο: ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη νη Τπεχζπλνη ησλ 

ηκεκάησλ) 

 Λεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο (Αξκφδηνο: ν 

Τπεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο) 

 Καζήθνληα ζέζεο εξγαζίαο (Αξκφδηνο: ν Τπεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο) 

 χζηεκα Πνηφηεηαο (Αξκφδηνο: ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο) 

 Υεηξηζκφο εμνπιηζκνχ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ελδηαθεξφκελνπο (Αξκφδηνο: ν 

ππεχζπλνο παξαγσγήο) 

 Θέκαηα αζθαιείαο (Αξκφδηνο: ν Σερληθφο Αζθαιείαο) 

 

4.2.5 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη κε 

ζχζθεςε ησλ ππεπζχλσλ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ.  θνπφο ηεο 

ζπζθέςεσο είλαη λα θξίλεη ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε ζηελ επάξθεηα θαη 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην  Έληππν Δ. 04 (΄΄πξαθηηθά ζχζθεςεο΄΄)  
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5.  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ εληχπσλ: 

- Καηάζηαζε Πξνζσπηθνύ κε απαηηνύκελα πξνζόληα αλά ζέζε εξγαζίαο Δ.08 

- Καξηέια εθπαίδεπζεο Δ.09 

- Αίηεζε πξόζιεςεο  - αξρηθή αμηνιόγεζε Δ.10 

- Πξαθηηθά ζύζθεςεο Δ.04 

 

 

4.2.3   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 

1. ΚΟΠΟ 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη 

ε επηρείξεζε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ.  Δπίζεο, έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο. 

 

2. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαδηθαζίαο αλήθεη ζην ηκήκα Παξαγσγήο 

 

3.  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία γλσζηνπνείηαη ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Δκπνξηθό ηκήκα 

- Τκήκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

- Τκήκα Παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ 

- Τκήκα Πξνκεζεηώλ 
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 4.  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

 

4.1  Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο αξρίδεη κε ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ηεο 

παξαγγειίαο (αλάζεζε). Όιεο νη πιεξνθνξίεο νη ζρεηηδφκελεο γηα ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο, ηα πιηθά θαη ηνπο ειέγρνπο, ησλ ζπκβαηηθψλ θαη κε ππνρξεψζεσλ, 

πεξηιακβάλνληαη ζην Έληππν Δ.14. 

 

4.2  Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ παξαιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο.  ηελ ζπλέρεηα: 

 

- Δμεηάδεη αλ ππάξρνπλ όια ηα πιηθά θαη νη βνεζεηηθέο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή 

(θαηαζθεπή), βάζεη ηνπ εληύπνπ πνπ έρεη εθδνζεί (Έληππν Δ.14) 

- Δμεηάδεη αλ ν απαηηνύκελνο γηα ηελ παξαγσγή εμνπιηζκόο (κεραλήκαηα, 

ζπζθεπέο, εξγαιεία) βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

- Διέγρεη γηα ην αλ ππάξρεη ην απαξαίηεην γηα ηελ παξαγσγή πξνζσπηθό θαη 

είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα εθηειέζεη. 

 

- Γίλεη ηελ εληνιή παξαγσγήο κε ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ εληύπσλ 

παξαθνινύζεζεο αλά κεράλεκα (Γειηίν ειέγρνπ) γηα δηάθνξεο 

κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο, θξνληίδνληαο ηαπηόρξνλα γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο 

απηώλ. 

 

4.3 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηεο παξαγγειίαο, ειέγρεηαη απνινγηζηηθά 

ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα θάζε παξαγγειία εμαηνκηθεπκέλα. 

 

4.4 ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο  ν εθάζηνηε ηερλίηεο, θξνληίδεη γηα 

ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα Έληππα  Διέγρνπ 

Πνηφηεηαο θαη ηε ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

 

4.5    Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο - θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα - 

αλαζθνπνχληαη νη θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη γίλνληαη νη 

ελδερφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  Αλ απαηηεζεί, ελεκεξψλεηαη ν πειάηεο ζε 
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πεξίπησζε απνθιίζεσο απφ ην ζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα (Έληππν Δ. 

15) 

 

4.6   Με ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ή έξγνπ, δίλνληαη ζηνλ πειάηε φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.  Τπνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη 

απφ ηνλ  ππεχζπλν ηνπ πειάηε ην δειηίν παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο. 

 

4.7  Με ην πέξαο ηεο παξαγγειίαο, ην Δκπνξηθφ ηκήκα ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ζην 

νπνίν θνζηνινγείηαη ην έξγν θαη ελεκεξψλεη ηελ επηρείξεζε γηα ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο ηνπ έξγνπ.  Δπίζεο, γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο κε ηελ 

πξνζθνξά πνπ αξρηθά έγηλε ζηνλ πειάηε κε ηελ κειέηε ηεο παξαγγειίαο. Απηφ  

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν  απνινγηζκφο θφζηνπο παξαγγειίαο είλαη 

πνιχ κηθξφηεξνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ιακβάλνληαη ππφςε φιεο εθείλεο νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο.   

 
5.  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 
 

Ζ δηαδηθαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ Δληχπσλ θαη 

ηελ εθαξκνγή νδεγηψλ εξγαζίαο : 

 

- αλαζθόπεζε πινπνίεζεο παξαγγειίαο   Δ.15 

- Πξνγξακκαηηζκόο- Σρεδηαζκόο ηερληθώλ εξγαζηώλ Δ.14 

- Δξσηεκαηνιόγην απνηίκεζεο πειάηε   Δ.13 

- Γειηίν Διέγρνπ κεραλήκαηνο    Δ.12 

- Οδεγία εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ θαη  

      ειαζκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ    Β. 01 

- Οδεγία εθηέιεζεο εξγαζηώλ επηζθεπήο ζσιελώζεσλ πινίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ μεξάο         Β.02 
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 4.2.4   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

 

 

1. ΚΟΠΟ 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ: 

o λα αλαιχζεη ηα δηάθνξα είδε ειέγρνπ πνπ εθηειεί ε επηρείξεζε 

o λα νξίζεη ηα ζεκεία - ζηαζκνχο ηνπ ειέγρνπ 

o λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ππεπζχλνπο 

o λα θαζνξίζεη ηα Έληππα πνπ ηνλ ηεθκεξηψλνπλ. 

 

2.  ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλήθεη ζην ηκήκα 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο θαη 

ζπληήξεζεο.: 

 

3.  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία δηαλέκεηαη ζηα ηκήκαηα: 

- Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

- Σερληθφ ηκήκα 

 

4.  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

 

4.1 ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΤΛΗΚΑ 

 

 

4.1.1. Κάζε εηζεξρφκελν πιηθφ ζηελ επηρείξεζε πξνσζείηαη ζηελ απνζήθε, φπνπ 

γίλεηαη πνηνηηθφο, δηαζηαζηαθφο, πνζνηηθφο θαη νπηηθφο έιεγρνο. Ο 

παξαπάλσ έιεγρνο θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο ζην 

Έληππν Δ.03. 
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4.1.2. Ο ππεχζπλνο απνζήθεο, εθηειεί πνηνηηθφ έιεγρν ζε φια ηα εηζεξρφκελα 

πιηθά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν έιεγρνο απνξξίςεη ην πιηθφ σο αθαηάιιειν, ε 

Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο πξνσζεί αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Διέγρνπ Δ.03 ζηνλ 

ππεχζπλν πξνκεζεηψλ γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή.  

4.1.3. Ο Τπεχζπλνο Παξαγσγήο θέξεη ηελ επζχλε Πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ – 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα απνζήθεπζήο ηνπο έσο ηελ 

πψιεζή ηνπο. 

 

 

4.2 ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

 

4.2.1. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

ηνπ ειέγρνπ πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο ή θαη ηνπο ρεηξηζηέο 

ησλ κεραλεκάησλ ιακβάλεη ππ‟ φςε ηνπ ηα αθφινπζα ζεκεία: 

 

- Τελ απόδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ 

- Τελ απόδνζε (εθπαίδεπζε, γλώζε , εκπεηξία) ηνπ εξγαδόκελνπ 

- Υπάξρνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πειαηώλ 

- Τελ πνηόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ 

- Τηο νδεγίεο εξγαζίαο 

   

 Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη δηαζηαζηαθνχο ειέγρνπο απφ ηνπο ρεηξηζηέο ησλ 

δηαθφξσλ κεραλεκάησλ  ηεο γξακκήο – ζηάδηα παξαγσγήο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε βάζεη ηνπ δείγκαηνο ή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο, ζε ζπρλφηεηα φπσο νξίδεηαη απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (δείγκαηα 

ή ζρέδηα πειάηε) 
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4.2.2. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Δ.12. Γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ε 

επηθχξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν 

κεραληθφ ηνπ πειάηε θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πειάηε ζην Γειηίν παξαιαβήο 

εξγαζηψλ. 

 

4.2.2. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

βξεζεί πιηθφ ή εμάξηεκα εθηφο πξνδηαγξαθψλ, ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν παξαγσγήο θξνληίδνπλ γηα ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ.   

 

 

4.3 ΑΝΟΥΔ ΓΗΑΣΑΗΑΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ  

 

 

4.3.1. Όινη νη δηαζηαζηαθνί έιεγρνη ηφζν ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ φζν θαη ζηα 

ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ αλνρέο + / - 2 mm. 

 

5.  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ Δληχπσλ: 

 

-  Γειηίν παξαγγειίαο πξνο πξνκεζεπηή – παξαιαβήο Υιηθώλ  Δ.03 

-  Γειηίν έιέγρνπ κεραλήκαηνο                 Δ.12 
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4.2.5  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 

 

 

1. ΚΟΠΟ 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπφ λα πξνιακβάλεη ή λα αλαθαιχπηεη έγθαηξα ηα 

πνηνηηθά πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαδηθαζίαο Γηνξζσηηθψλ θαη Πξνιεπηηθψλ 

ελεξγεηψλ αλήθεη ζην ππεχζπλν Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

 

 

 

3.  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία γλσζηνπνείηαη ζηα ηκήκαηα: 

- Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

- Δκπνξηθφ ηκήκα 

- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

- Σκήκα Απνζήθεο 

- Σκήκα Παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ 

 

4.  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ - ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ 

 

4.1 Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ : 

 

4.1.1 Να εξεπλήζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ ηελ επαλάιεςε παξαγσγήο κε 

απνδεθηώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

4.1.2 Να δηνξζώζνπλ αλεπάξθεηα ή θαθή εθαξκνγή ησλ αθνινπζνύκελσλ 

Γηαδηθαζηώλ θαη Οδεγηώλ εξγαζίαο. 

4.1.3 Να απνηξέςνπλ επαλάιεςε παξαπόλσλ πειαηώλ 
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4.1.4 Να δηνξζώζνπλ αλεπάξθεηα ζηα αξρεία πνηόηεηαο 

4.1.5 Να πξνηείλνπλ πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

 

4.2 Σν έλαπζκα γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  πξνέξρεηαη απφ : 

4.2.1 Σα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ή ησλ εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ 

πνηφηεηαο 

4.2.2 Σα παξάπνλα ησλ πειαηψλ 

4.2.3 Σα παξάπνλα ή πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο 

4.2.4 Σα πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ ή παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ 

4.2.5 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνηφηεηαο ή Γηαρείξηζε 

Πνηφηεηαο Γηαπηζηψλεη ηηο ηάζεηο πνηφηεηαο θαη ηηο πηζαλέο πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο  θαη πξνβαίλεη ζε πξνιεπηηθέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εθεί πνπ 

ππάξρεη κεγάινο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο λα ππάξμεη ζην κέιινλ πνηνηηθφ 

πξφβιεκα.    

 

4.3. Όηαλ εληνπηζζεί θάπνην πξφβιεκα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο απφ  

νπνηνζδήπνηε ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο, ελεκεξψλεηαη ε Γηαρείξηζε 

Πνηφηεηαο ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο θαη μεθηλά ακέζσο ηελ ζρεηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

4.4. Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο θαηαγξάθεη ην πξφβιεκα ζην Έληππν Δ.11, ην 

θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη αλνίγεη ζρεηηθφ θάθειν κε φια 

ηα ζπζρεηηδφκελα κε ην ζέκα έγγξαθα, ν νπνίνο θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηεο 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. 

 

4.5. Με ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο φινη νη εκπιεθφκελνη 

πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

κε : 

 

4.5.1 πζθέςεηο θαη κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο 
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4.5.2 Αλάιπζε ηνπ ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη 

θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

4.5.3 Καζνξηζκφ ππεχζπλσλ δηεθπεξαίσζεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

4.5.4 Καζνξηζκφ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ νινθιήξσζεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

4.5.5 Καηαγξαθή ηειηθψλ απνθάζεσλ ζην Έληππν Δ.11 

 

4.6. Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο παξαθνινπζεί φια ηα ζηάδηα ηεο δηνξζσηηθήο 

ελέξγεηαο. Όηαλ ε έξεπλα νινθιεξσζεί, ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

εμεηάδεη , ζε ζπλεξγαζία κε άιια θαηά πεξίπησζε ζηειέρε, ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ, ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη 

ην Έληππν Δ.11 θαη ην θνηλνπνηεί καδί κε ηηο δηνξζσκέλεο Γηαδηθαζίεο ή 

νδεγίεο εξγαζίαο ζε φινπ ηνπο εκπιεθφκελνπο.    

 

4.7. Ζ δηαρείξηζε Πνηφηεηαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε θαθέινπ εληχπσλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα έγγξαθα. 

 

4.8. Ζ Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ, εθεί πνπ δηαπηζηψλεηαη κεγάινο βαζκφο 

επηθηλδπλφηεηαο λα παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά ζεκεία κε ζπκκφξθσζεο. 

 

5.  ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Με 

πκκφξθσζεο (Δ.11) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 ζε κηα 

επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζην θιάδν ησλ Ναππεγν - επηζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί κία δηαδηθαζία πςειψλ απαηηήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη αθελφο, ζην γεγνλφο 

φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία εμαηνκηθεχεηαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θάζε παξαγγειίαο.  Αθεηέξνπ, φηαλ ε επηζθεπή ελφο πινίνπ γίλεηαη ελ πισ ζην 

εμσηεξηθφ είλαη αδχλαην λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απνζηέιιεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 9001: 

2000 γηα ηελ επηρείξεζε είλαη απμεκέλεο ζπνπδαηφηεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε  θαηά ISO 

9001: 2000 αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.   Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

αληηκεησπίδνληαη ζε πςειφηεξν επίπεδν ελψ ηαπηφρξνλα εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο 

ζηνρνζέηεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο κεηαβάιινληαη νη ηππνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.   

 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πξνεξρφκελε 

απφ ηελ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηεο νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο. Καησηέξσ 

αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ζηνπο πειάηεο. 

 

Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία : 

 

 Αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ,  ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

πξντφλησλ. 
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 Πξφιεςε ησλ ζθαικάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ην ζπλεπαγφκελν 

θφζηνο απηψλ. 

 

 Οξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ - 

ζπλεξγαηψλ 

 

 Πξνζσπηθφ : 

 

 Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε είλαη  θαηαξηηζκέλα ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

 

 Οη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ζπλερψο ζηα λέα επηηεχγκαηα ηεο αγνξάο. 

Λεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλεηαη ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ. 

 

 Πξνσζείηαη ε νκαδηθή εξγαζία. 

 

 Δπηιέγνληαη θαη εθπαηδεχνληαη άηνκα σο εζσηεξηθνί επηζεσξεηέο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.   

 

 

 

 Πειάηεο : 

 

 Δπηηπγράλεηηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ην 

παξερφκελν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

 

 Γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

ζηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο 
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 Γεκηνπξγνχληαη καθξνρξφληεο ζρέζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

 Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, έηζη  ψζηε ε πεξίπησζε 

αζηνρίαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ λα ειαρηζηνπνηεζεί. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο  απνηειεί ηζρπξφ κέζν 

αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ην ηκήκα 

κάξθεηηλγθ. Ζ πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 επηρείξεζε δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηεο.  Κάηη ηέηνην ηεο 

παξέρεη πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδν ηεο.  Σν 

πιενλέθηεκα απηφ θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηνλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ 

ηνκέα, ζηνλ νπνίν ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ιάβεη πηζηνπνίεζε. Σαπηφρξνλα, 

νη ππνςήθηνη πειάηεο επηδεηνχλ επηρεηξήζεηο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  Ζ ηάζε απηή πεγάδεη απφ ηελ ζεψξεζε φηη νη 

ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζε 

πςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο.    
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α 
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ΓΔΛΣΗΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ                                                   Δ.03 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ : ΣΖΛ : ΤΠΟΦΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ : FAX :  

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ-ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝ. 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

      

      

      

      

      

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : O ΤΝΣΑΞΑ : O ΤΠ. ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ  ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ :   

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ-ΤΚΔΤΑΗΑ :   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :  

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Α/Α ΤΛΗΚΟ-

ΤΠΖΡΔΗΑ 

Γ.Α / 

ΣΗΜ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΗΓΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΔΤΡΤΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ        

ΜΔ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ   Δ.08 

ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ       Δ.09 

Ολοκαηεπώλσκο : 

Ηκ/λία Πρόζιεψες : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ : 

 

 

 

Α/Α ΒΑΗΚΔ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ/ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
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Θέζε Εργαζίας : 

 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ 

.Γ.Π.  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΔΗΓΗΚΑ 
ΘΔΜΑΣΑ 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ, 
ΟΡΓΑΝΩΖ, 
ΔΓΚΑΣΑΣΑ
ΔΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
ΚΑΗ 
ΤΝΔΗΦΟΡΑ 
ΣΩΝ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ
ΩΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ ΘΔΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΩΡΔ 
ΔΡΓΑΗΑ, 
ΔΠΗΓΟΜΑΣ
Α, 
ΓΗΑΚΟΠΔ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΣΟ ΥΩΡΟ 
ΔΡΓΑΗΑ, 
ΠΤΡΑΦΑΛΔΗ
Α, 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ      

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ      

ΔΚΠ/ΣΖ 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΠ. 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

Τ.Γ.Π ΤΠ. 
ΣΜΖΜΑΣΟ

 

ΤΠ. ΠΡΟΚ. ΣΔΥΝ. 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΤΠΟΓΡΑΦ
Ζ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤ
ΟΜΔΝΟΤ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΑΠΟΣΔΛ/ΣΖΣΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΑΠΟ ΔΧ ΧΡΔ   
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ΑΗΣΖΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ    Δ.10 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΟΝΟΜΑ  

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΤΕΤΓΟΤ  

ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ  

ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ  

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ  

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΝΧΔΗ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Α.Φ.Μ  / Γ.Ο.Τ  

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ ΗΚΑ   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΩΠΖΡΔΗΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : O/H ΑΗΣΧΝ : 

ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΚΔΦΖ        Δ.11 
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ΘΔΜΑ : 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ : 

 

Α/Α ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ : 
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ               

 Δ.12 

 

 

ΖΜ/ΝΗΑ ΠΔΛΑΣΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΘΔΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-

ΔΤΡΤΜΑΣΑ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ο ΤΠ. ΠΑΡΑΓΧΓΖ                                                                                                                           Ο ΥΔΗΡΗΣΖ  
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ            Δ.13 

 

ΑΠΟ : 

ΠΡΟ : 

 

Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο, ζαο απνζηέιινπκε ηη 

παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαη ζαο παξαθαινχκε αθνχ ην ζπκπιεξψζεηε λα ην 

απνζηείιεηε κε fax ζην 43 25 352 ζηελ επηρείξεζε καο. 

Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

1. Πωο Ϋγηλε ε γλωξηκέα κε ηελ επηρεέξεζε καο ; 

 

1.1 Απφ άιιε επηρείξεζε 

 

1.2 Απφ άιιν πειάηε 

 

1.3 Κάηη άιιν 

 

 

2. Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ :  

 Καζόινπ ρεηηθΪ Δπραξηζηε 
κΫλνο 

Πνιύ Πιάξωο 

2.1 ηνπο ρξφλνπο 

παξάδνζεο ησλ 
παξαγγειηψλ καο 

     

2.2 ηνλ ηξφπν 
παξάδνζεο ησλ 
παξαγγειηψλ καο 

     

2.3 ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ καο 

     

2.4 ηελ θαηάζηαζε ησλ 
πξντφλησλ θαηά ηελ 
παξάδνζε 
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2.5  ηελ πνηφηεηα ησλ            

πξντφλησλ – 
ππεξεζηψλ καο 

     

2.6 ηνλ ηξφπν 
πιεξσκήο 

     

2.7 ηελ ηήξεζε ησλ 

ζπκθσληψλ 

     

2.8 ηελ ζπρλφηεηα 
επηζθέςεσλ 
ζπλεξγαηψλ 

     

2.9 ηελ πιεξνθφξεζε – 
ελεκέξσζε απφ ηηο 
παξαπάλσ επηζθέςεηο 

     

 

 

 

3. ε πεξέπηωζε πνπ ην εκεξνιόγην καο δελ ζαο θαιύπηεη, παξαθαινύκε λα 

καο αλαθΫξεηε ηηο δηθΫο ζαο γλώκεο θαη ζρόιηα παξαθΪηω :  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

       ΤΠΟΓΡΑΦΖ / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ – ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ         Δ.14                                                                                                

 

ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

ΦΑΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΤΛΗΚΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ :                                                              
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ          

 Δ.15 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ :     ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ :  

           ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  : 

 

ΦΑΔΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΤΜΒΑΣΗΚΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ 

ΔΛΔΓΥΟΗ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

ΟΓΖΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΓΚΟΛΛΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΛΑΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ        Β.01 

 

 1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ παξνχζα πνηνηηθή νδεγία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπψλ θαη δίλεη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο ραιχβδηλσλ πινίσλ 

ή θαη ηκεκάησλ απηψλ. 

 

2. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΝΔ.Δ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

 

Ζ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Νενγλψκνλα ηνπ Πινίνπ θαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ. 

 

3. ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 

Π.Μ.. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε ρξήζε Π.Μ.. (Πξνδηαγξαθέο 

Μεζφδσλ πγθνιιήζεσλ Νενγλψκνλα) απαηηείηαη ε εθηέιεζε δνθηκψλ γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Οη επηζθεπέο απηψλ ζα πξέπεη λα 

εθηεινχληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπγθνιιεηέο  θαη ζχκθσλα κε ηηο Π.Μ.. 

 

Κάζε απαηηνχκελε δνθηκή-έιεγρνο ζα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο. 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζπγθνιιήζεσλ (γεσκεηξία θαη θαζαξηφηεηα αθκψλ θαη 

ελψζεσλ, αλαιψζηκα), νη ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνο θιπ.) θαη 

νη εξγαζίεο ζα ειέγρνληαη δηαξθψο απφ ην Σκήκα Πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ο εμνπιηζκφο ησλ ζπγθνιιήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηηο Π.Μ.. ησλ θαηαζθεπψλ (Υαιπβδνειάζκαηα / 

Μνξθνζίδεξα ζσιήλσλ). Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ειεθηξφδηα, ζχξκα ζα 

πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη καθξηά απφ πγξαζία, ιάδηα θιπ. 
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θαη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

4. ΤΛΗΚΑ 

4.1. ΤιηθΪ δνθηκώλ κεξώλ     

 

Όια ηα πιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρξήζε ζε δνκηθά ζηνηρεία ζα έρνπλ ηχρεη 

ηεο έγθξηζεο ηνπ Νενγλψκνλα ηνπ Πινίνπ γηα ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα. 

 

4.2. ΑπνρΫο πΪρνπο ειαζκΪηωλ 

 

Ζ κέγηζηε απνδεθηή απφθιηζε γηα πάρνο ειάζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πινίν ζα είλαη -0,3 mm γηα πάρε ειάζκαηνο 5 mm θαη πάλσ.  

 

4.3. ΔπηζθεπΫο ΔιαηηωκΪηωλ 

 

Σα πάζεο θχζεσο ειαηηψκαηα ησλ  επηθαλεηψλ ζα επηζθεπάδνληαη κε 

ζπγθφιιεζε ή ηξφρηζκα αλεμάξηεηα κεγέζνπο / αξηζκνχ θαη δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ην 2% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. 

 

5. Κνπά ειΪζκαηνο κε ρξάζε αεξένπ 

 

Ζ απφθιηζε ησλ αηρκψλ ζεσξνχκελεο απφ νξζή γσλία θαη ε ηαρχηεηα R ησλ 

αηρκψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο : 

 

Κνπά κε απηόκαην ζύζηεκα θνπάο (παληνγξΪθνο) 

ΠΪρνο Κνπάο Πξόηππν Όξην 

α ≥ 20 mm u = 0,6 mm 

R = 100  mm 

u = 1,2 mm 

R = 150 mm 

α ≥ 20 mm u = 0,75 mm 

R = 100  mm 

u = 1,5 mm 

R = 150 mm 
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Υεηξνθέλεηε Κνπά 

ΔληζρπηηθΪ Πξόηππν Όξην 

 u = 1.5 mm 

R = 150  mm 

u = 1,5 mm 

R = 300 mm 
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ΟΓΖΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΞΖΡΑ                 

Β.02 

 

1. ΟΓΖΓΗΑ 

 

Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζσιελψζεσλ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

επηζεψξεζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

επαλαθνξά ησλ ζσιελψζεσλ ζηηο αξρηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηα πην θάησ είδε : 

 

 Υαιχβδηλεο σιελψζεηο Τςειήο Πίεζεο Αηκνχ – Αέξνο – 

Σξνθνδνηηθνχ Νεξνχ Λεβήησλ Πινίσλ θαη Δξγνζηαζίσλ 

 Υαιχβδηλεο σιελψζεηο Υακειήο Πίεζεο Αηκνχ – Αέξνο – Λαδηνχ - 

Θαιάζζεο  Πινίσλ θαη Δξγνζηαζίσλ 

 σιελψζεηο Δηδηθψλ Κξακάησλ  (νξείραιθνπ, ραιθνχ, αλνμείδσηεο) 

 

2. ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ   

 

Πξνιεπηηθή Δπηζεψξεζε θαη πληήξεζε εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ειέγρνπ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ δηθηχσλ θαη ζηελ πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηελ 

εμέηαζε ηπρφλ απαίηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπψλ / αληηθαηαζηάζεσλ ε 

νπνία πεξηιακβάλεη : 

 

 Τπνρξεσηηθά Δθηεινχκελεο Δξγαζίεο 

 Πξναηξεηηθά Δθηεινχκελεο Δξγαζίεο 

 

Οη ππνρξεσηηθά εθηεινχκελεο εξγαζίεο επί ησλ ζσιελψζεσλ είλαη : 

 

1) Δμάξκσζε ζσιελψζεσο απφ ηελ ζέζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

2) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο πξνζψπσλ ή ζπεηξσκάησλ θαη θσληθψλ 

ζπλδέζκσλ 

3) Αληηθαηάζηαζε θνριίσλ  - πεξηθνριίσλ ζπλδέζκσλ 
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4) Αληηθαηάζηαζε ελψζεσλ ζηεγαλφηεηαο  

5) Δπαλαηνπνζέηεζε ζσιελψζεσο ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

 

Οη πξναηξεηηθά εθηεινχκελεο εξγαζίεο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε / 

Πειάηε είλαη : 

 

1) Καζαξηζκφο ζσιελψζεσο εζσηεξηθά κε κεραληθά κέζα 

2) Καζαξηζκφο ζσιελψζεσο κε ρεκηθά κέζα 

3) Σφξλεπζε πξνζψπσλ 

4) Τδξαπιηθή δνθηκή ζε πίεζε ε νπνία ζα ππνδεηρζεί απφ πειάηε 

5) Μέηξεζε θζνξάο πάρνπο ηνηρσκάησλ (εθηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν 

εμσηεξηθφ ζπλεξγείν)  

 

3. ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ 

 

Δίλαη νη δηνξζσηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηηο ζσιελψζεηο γηα 

απνθαηάζηαζε επηκέξνπο βιαβψλ θαη επαλαθνξά δηθηχσλ ζηηο αξρηθέο ηνπο 

πξνδηαγξαθέο. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίπησζε : 

 

1) Καηαζθεπή λένπ ζσιελψκαηνο κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ κνξθή ηνπ 

παιαηνχ 

2) Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πεξηαπρελίσλ (θιάληδεο) – ξαθφξ 

ζχλδεζεο θαη θσληθψλ ζπλδέζκσλ 

3) Δπεμεξγαζία, αλαγφκσζε ή ζπγθφιιεζε δηαηξηζείζαο  ζσιελψζεσο 

4) Αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ζσιελψζεσο    

 

4. ΚΑΣΑΚΔΤΖ / ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΧΛΖΝΧΜΑΣΧΝ 

 

Ζ θαηαζθεπή / κεηαηξνπή ησλ ζσιελνκάησλ ζα γίλεηαη πάλσ ζε θαιχκπξεο 

βάζεη κνληέισλ ηα νπνία ζα είλαη : 

 

 Σα παιαηά ζσιελψκαηα ζηηο  θαλνληθέο ηνπο δηαζηάζεηο  

 Δηδηθά κνληέια 
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 πξκάηηλα κνληέια 

 

1.   Ζ θαηαζθεπή / κεηαηξνπή ησλ ζσιελσκάησλ πεξηιακβάλεη ην 

θαιηκπξάξηζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηλνχξγησλ κε βάζε ηα κνληέια, 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρείινπο απηψλ γηα ζπγθφιιεζε κεηαμχ ηνπο 

(θξεδάξηζκα) θαη ην πνληάξηζκα απηψλ. ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ππνδνρψλ επί ησλ 

ζσιελσκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζιηβνκέηξσλ, ζεξκνκέηξσλ, ηαπψλ 

ςεπδαξγχξσλ πξνζηαζίαο. Ζ εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ζσιελψκαηνο 

εθηειείηαη ζηαδηαθά θαη αλά ηκήκαηα.    

 

2. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζσιελσκάησλ ζα αλήθεη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο 

: 

 

 Υαιχβδηλα 

 Αλνμείδσηνπ ράιπβα 

 CUNI 10Fe 

 CUNI 30Fe 

 

 

3.   H ζπγθφιιεζε απηψλ ζα εθηειείηαη κε κηα απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο 

αλάινγα ηελ πεξίπησζε:  

  

 Αζεκνθφιιεζε 

 Μπξνπηδνθφιιεζε 

 TIG 

 MIG 

       
 
 


