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1. Ποια είναι τα βασικά σημεία της προσέγγισης ΔΟΠ;

◦Ορισμός Διοίκησης Ολικής Ποιότητας= Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων 

που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Η φιλοσοφία βασίζεται στη στρατηγική της διαρκούς βελτίωσης 

του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών). Βασικό πυρήνα στη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ αποτελεί το ότι η ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της υπηρεσίας και η 

εξυπηρέτηση του πελάτη, δεν μπορεί να υπάρξει, εάν δεν υπάρχει ποιότητα σε όλα τα 

προηγούμενα στάδια των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

◦Ως σύστημα, η ΔΟΠ αποτελείται από ένα συνολικό πλαίσιο στρατηγικών και πολιτικών, που 

αφορούν την ποιότητα και τις σχέσεις της με όλες τις γενικές στρατηγικές, το όραμα, την 

αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους. 

◦Περιλαμβάνει επίσης: συστήματα, διαδικασίες, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που αφορούν 

τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση ποιότητας παντού (π.χ. ISO). Τελικά, η ΔΟΠ αποτελεί μια 

οργανωσιακή κουλτούρα η οποία δίνει έμφαση στην εξασφάλιση της ποιότητας.

◦ Τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ που μπορούν να ταξινομηθούν σε 

πέντε κατηγορίες:

◦ α) στρατηγικά, β) διαρθρωτικά, γ) ανθρώπινα, δ) συγκυριακά, ε) διαδικαστικά. 

◦ Στρατηγικά εμπόδια: προβλήματα λόγω αυταρχικής διοίκησης, ελλιπής σχεδιασμός. 

◦ Διαρθρωτικά: ανεπάρκεια πόρων, ανεπαρκής και αναποτελεσματική επικοινωνία. 

◦ Ανθρώπινα: έλλειψη δέσμευσης του προσωπικού, απροθυμία. 

◦ Συγκυριακά: αδυναμία εδραίωσης κουλτούρας ποιότητας, παγιωμένη αντίληψη υψηλού κόστους 

για την ποιότητα. 

◦ Διαδικαστικά: έλλειψη πελατοκεντρικού προσανατολισμού, αντιμετώπιση ποιότητας ως 

γραφειοκρατικής διαδικασίας.

◦ Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή της ΔΟΠ αφορούν τη βελτίωση στα ακόλουθα: 

◦ 1) Ασφάλεια και υγιεινή ,2) Επικοινωνία ,3) Ποιότητα διοίκησης ,4) Ικανοποίηση του πελάτη 

◦ 5) Ανταπόδοση στην κοινωνία

◦ Τα βήματα για την υιοθέτηση της ΔΟΠ είναι:

◦ 1. Δημιουργία Συμβουλίου Ποιότητας 

◦ 2. Εκπαίδευση - επιμόρφωση Διοίκησης στην ΔΟΠ 

◦ 3. Αποτύπωση παρούσας καταστάσεις 

◦ 4. Εργαζόμενοι(εκπαίδευση - επιμόρφωση) 

◦ 5. Στρατηγικό σχέδιο ποιότητας 

◦ 6. Σύστημα δεικτών, μέτρησης στόχων 

◦ 7. Ομάδες βελτίωσης ποιότητας 

◦ 8. Αξιολόγηση ανταπόδοση προσπαθειών

εργαζομένων 

◦ 9. Επικοινωνία με εσωτερικό περιβάλλον 

◦ 10. Επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον 

◦ 11. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε σχέση με στόχους 

◦ 12. Ανασκόπηση - αναθεώρηση συστήματος
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2. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις της 
ποιότητας;

1) Καθορισμός των αναγκών που αφορούν το προϊόν

2) Σχεδιασμό προϊόντος

3) Συμμόρφωση ως προς το σχεδιασμό

4) Υποστήριξη του προϊόντος.
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Για το προϊόν Για την υπηρεσία

απόδοση αξιοπιστία

χαρακτηριστικά ανταπόκριση

αξιοπιστία εγγύηση

συμμόρφωση στις προδιαγραφές κατανόηση

χρόνος ζωής οριστική- ξεκάθαρη

καταλληλότητα προσβασιμότητα

αισθητική εξειδίκευση

αντιληφθείσα ποιότητα επίλυση προβλημάτων

πληροφόρηση

ιδιωτικότητα

Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση 

των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 
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3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης

◦ Η υιοθέτηση της ΔΟΠ πραγματοποιείται ως μέρος μιας ευρύτερης

αντίληψης, που έχουν ως στόχο την αλλαγή της κουλτούρας όλων των

μελών μιας οργάνωσης. Η κουλτούρα αυτή πρέπει να εγκαθιδρύει και

φιλοσοφία ποιότητας, δηλαδή να την ενστερνίζονται όλοι όσοι λειτουργούν

στο περιβάλλον της επιχείρησης.

◦ Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαδικασία αυτή είναι καθοριστικός και

κρίσιμος για την επιτυχή μετάβαση της επιχείρησης στην ποιότητα αφού:

◦ - με αυτήν προετοιμάζεται όλο το περιβάλλον της επιχείρησης για την

αλλαγή

◦ - βοηθά στην εγκαθίδρυση κουλτούρας ποιότητας

◦ - υποστηρίζει τη διαδικασία των αλλαγών.

◦ Για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πρότυπα της

ΔΟΠ απαιτείται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων, η καλλιέργεια

ομαδικότητας και κλίματος συνεργασίας, απουσία φόβου και τιμωρίας.
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4. Ποια είναι η προσέγγιση του Deming για 
την ποιότητα;

◦ Ο Denning προώθησε την αντίληψη ότι με την υιοθέτηση κατάλληλων αρχών διοίκησης , οι εταιρίες
μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους αυξάνοντας παράλληλα

την ικανοποίηση/αφοσίωση των πελατών. Υποστήριξε ότι όλα τα στελέχη πρέπει να κατέχουν αυτό που
αποκαλεί σύστημα βαθιάς γνώσης, το οποίο αποτελείται από 4 μέρη:

◦ 1) εκτίμηση για το σύστημα

◦ 2) γνώση για το εύρος και τη διακύμανση της ποιότητας

◦ 3) θεωρία της γνώσης

◦ 4) γνώση της ψυχολογίας.

◦ Προτείνει για την εξασφάλιση της ποιότητας 14 θεραπείες:
1. αποβολή του φόβου των αλλαγών ώστε όλοι στην εταιρεία να μπορούν να εργαστούν

αποτελεσματικά.

2. κατάργηση των φραγμών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Οι εργαζόμενοι στην έρευνα, το
σχεδιασμό τις πωλήσεις και την παραγωγή πρέπει να συνεργάζονται, να προβλέπουν τα

προβλήματα της παραγωγής ή προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. εξάλειψη συνθημάτων, παραινέσεων και στόχων προς εργαζομένους που πιέζουν για μηδενικά
ελαττώματα και νέα επίπεδα παραγωγικότητας. Τέτοιες παραινέσεις δημιουργούν μόνο αντίπαλες

σχέσεις, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αιτιών της χαμηλής ποιότητας και χαμηλής
παραγωγικότητας ανήκουν σε ολόκληρο το σύστημα και ως εκ τούτου είναι πέρα των

δυνατοτήτων των εργαζομένων.
4. α) Αποφυγή ποσοστώσεων, β) Αποφυγή της διαχείρισης βασιζόμενη σε αριθμητικούς στόχους.

5. α) Εξάλειψη των φραγμών που στερούν το δικαίωμα από τον εργαζόμενο να υπερηφανεύεται για
την εργασία του .Η ευθύνη του προϊστάμενων πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην ποιότητα

και όχι αποκλειστικά στα νούμερα, β) Κατάργηση της ετήσιας αξιολόγησης βασιζόμενη σε
στόχους των εργαζομένων στη διοίκηση.

6. Καθιέρωση ενός δυναμικού προγράμματος εκπαίδευσης και προσωπικής βελτίωσης.
7. Κοινή προσπάθεια από όλο το εργατικό δυναμικό για την επίτευξη της αλλαγής. Η αλλαγή είναι

ευθύνη όλων.
8. Προσήλωση προς τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, με το στόχο η οργάνωση να γίνει

ανταγωνιστική, να συνεχίσει να λειτουργεί και να παράσχει θέσεις εργασίας.
9. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας ποιότητας.

10. Απεξάρτηση από την ανάγκη μαζικών επιθεωρήσεων των προϊόντων, κατασκευάζοντας ποιοτικά
προϊόντα απ' αρχής.

11. Αποφυγή της πρακτικής πολλαπλών προμηθευτών για το ίδιο προϊόν ανάλογα με τη φθηνότερη

λύση. Επιδίωξη συνολικής μείωσης του κόστους και σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων

εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές.
12. Συνεχή βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθούν η

ποιότητα και η παραγωγικότητα, και έτσι να υπάρξει διαρκής μείωση του κόστους.
13. Ίδρυση ινστιτούτο κατάρτισης της εργασίας.

14. Ο σκοπός της ηγεσίας πρέπει να είναι η συνεισφορά τους σε ανθρώπους, μηχανήματα και
συσκευές προκειμένου να γίνεται καλύτερα η δουλειά.
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5. Ποια είναι η έννοια και οι συνιστώσες 
του κόστους ποιότητας;

◦Ορίζοντας την ποιότητα ως "συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες

απαιτήσεις" η οικονομική διάσταση της ποιότητας αφορά την ισορροπία

ανάμεσα: στο κόστος συμμόρφωσης δηλαδή το κόστος που πληρώνουμε

για να πετύχουμε τη συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και

στο κόστος μη συμμόρφωσης, δηλαδή το κόστος που πληρώνουμε όταν δεν

καταφέρουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

◦Στο κόστος ποιότητας υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την εύρεση των

κατάλληλων τιμών των παραμέτρων. Συγκεκριμένα τέτοια προβλήματα αφορούν

:- δυσκολία στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση των παραμέτρων ,-

υποκειμενικότητα στην κατανόηση των κατηγοριών κόστους ποιότητας ,- τεχνικά

προβλήματα ,- δυσκολία στη μέτρηση κόστους διοίκησης.

◦ Οι κυριότερες κατηγορίες κόστους ποιότητας είναι: συμμόρφωσης-μη

συμμόρφωσης. Στο συμμόρφωσης ανήκει το κόστος πρόληψης και

αξιολόγησης .Στο μη συμμόρφωσης ανήκουν τα κόστη εσωτερικών και

εξωτερικών αστοχιών.
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6.Ποια είναι τα βασικά εργαλεία 
ποιότητας;
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Διαγράμματα Ροής
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PARETO
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7. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία της 
θεωρίας του Taguchi;                                                                                                                            
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❑ Σύμφωνα με την προσέγγιση Taguchi, η ποιότητα θα πρέπει να

προσδιορίζεται σύμφωνα με την απόκλιση από μια καθορισμένη τιμή-στόχο.

Αν ένα προϊόν είναι κατώτερο των προσδοκιών των πελατών, η επιχείρηση

θα υποστεί απώλειες, τις οποίες ο Taguchi τις εκφράζει με τη συνάρτηση

απώλειας ποιότητας.

❑ Η απώλεια στη συνάρτηση αυτή μετριέται σε νομισματικές μονάδες και

σχετίζεται με ποσοτικοποιημένα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

❑ Η συνάρτηση απώλειας ποιότητας είναι μια μαθηματική συνάρτηση που

ποσοτικοποιεί το κόστος ως συνάρτηση της μεταβλητότητας του προϊόντος ή

της παραγωγικής διαδικασίας. Με τη βοήθεια αυτής της συνάρτησης

μπορούμε να συμπεράνουμε αν μια περαιτέρω μείωση της μεταβλητότητας

ενός προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας θα προκαλέσει μείωση του

κόστους ή όχι.

Ο Τaguchi έλαβε υπόψη του τόσο την επιθυμία των πελατών για αξιόπιστα

προϊόντα όσο και την επιθυμία του παραγωγού για χαμηλού κόστους προϊόντα

Η έμφαση δίνεται στη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος κατά την οποία γίνεται η

μετατροπή των απαιτήσεων, αναγκών ή προσδοκιών των πελατών σε συγκεκριμένες

προδιαγραφές του προϊόντος. Σκοπός είναι να σχεδιαστούν προϊόντα τα οποία δεν είναι

ευαίσθητα στις μεταβολές των συνθηκών παραγωγής και χρήσης έτσι ώστε να

πραγματοποιηθεί η βελτίωση της ποιότητας.

Τις απώλειες που μπορεί να υποστεί μια επιχείρηση αν ένα προϊόν 
είναι κατώτερο των προσδοκιών των πελατών, ο Taguchi τις
εκφράζει με τη συνάρτηση απώλειας της ποσότητας.  Η συνάρτηση
απώλειας της ποσότητας (QLF - Quality Loss Function) είναι μια 
μαθηματική συνάρτηση  που ποσοτικοποιεί το κόστος ως 
συνάρτηση της μεταβλητότητας του προϊόντος ή της  παραγωγικής 
διαδικασίας Ο τύπος που εκφράζει τη συνάρτηση απώλειας της 
ποιότητας είναι 

Ο Taguchi εστιάζει στον σχεδιασμό του προϊόντος ή της παραγωγικής διαδικασίας

καθορίζοντας τρία επίπεδα-φάσεις σχεδιασμού :

• Τον σχεδιασμό του συστήματος

• Τον σχεδιασμό παραμέτρων

• Τον σχεδιασμό των ανοχών
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8.Περιγράψτε το ISO 9001
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Διαδικασίες ανάπτυξης και πιστοποίησης ΣΔΠ

1.Απόφαση και δέσμευση της διοίκησης-Διατύπωση της πολιτικής

ποιότητας

2.Επιλογή εκπροσώπου διοίκησης

3.Σύσταση συντονιστικής ομάδας

4.Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων

5.Τεκμηρίωση του συστήματος

Η σειρά προτύπων ISO 9000 είναι μια οικογένεια προτύπων. Τα πρότυπα της σειράς

ISO 9000: 2015 είναι γνωστά ως “γενικά πρότυπα διοίκησης συστημάτων” .

Ο λόγος που αναφέρονται ως «γενικά» είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε

είδους επιχείρηση ή οργανισμό, παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών,

ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων που παράγουν, τον τομέα στον οποίο

δραστηριοποιούνται ή τη νομική τους υπόσταση.

Έχει διαπιστωθεί πως για πιστοποίηση κατά ΙSO :9000 ενδιαφέρονται οι εταιρείες του

μεταποιητικού τομέα σε αντίθεση με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, λόγω των

αυξημένων απαιτήσεων των πελατών των μεταποιητικών εταιριών και λόγω της

ανεπάρκειας των προτύπων για τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.

Τα πρότυπα της σειράς ISO : 9000 αναφέρονται ως «συστήματα διοίκησης» διότι

σχετίζονται άμεσα με τη διοίκηση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων μιας

επιχείρησης/ οργανισμού, προσφέροντας ένα μοντέλο λειτουργίας που εφαρμόζεται

κατάλληλα σε κάθε επιχείρηση.

Η δομή του προτύπου είναι :

1. Αντικείμενο/στόχος

2. Τυποποιητικές παραπομπές

3. Όροι και ορισμοί

4. Πλαίσιο οργάνωσης

5. Ηγεσία

6. Σχεδιασμός

7. Υποστήριξη

8. Λειτουργία

9. Αξιολόγηση απόδοσης

10. Βελτίωση
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9. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ISO9001:2015

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ανάπτυξη και την εφαρμογή

ενός ΣΠ από μια επιχείρηση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

- Τα εξωτερικά που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της

επιχείρησης, πελάτες, προμηθευτές και

- Τα εσωτερικά που σχετίζονται άμεσα με την ίδια την επιχείρηση και τη

λειτουργία της.

Εξωτερικά πλεονεκτήματα

 Κοινό μέτρο σύγκρισης : Η υιοθέτηση και η εφαρμογή διεθνώς

αποδεκτών και εφαρμοζόμενων προτύπων παρέχει κοινό μέτρο

σύγκρισης για όλες τις επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου.

 Μείωση κόστους για προμηθευτές : Οι προμηθευτές αποφεύγουν,

μέσα από την τυποποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για

προϊόντα/υπηρεσίες, τα έξοδα που θα τους βάρυναν για τη μετατροπή

των προϊόντων τους ώστε να πληρούν τις διαφορετικές προδιαγραφές

που απορρέουν από τους κανονισμούς της κάθε χώρας.

 Δυνατότητα επιλογής προϊόντων από πελάτες : Οι πελάτες έχουν

μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προϊόντων που προέρχονται από

διαφορετικές χώρες του κόσμου, τα οποία ικανοποιούν διεθνώς

αποδεκτές προδιαγραφές παραγωγής, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

 Διαβατήριο για διεθνές εμπόριο : Η συμμόρφωση σύμφωνα με διεθνή

πρότυπα, αποτελεί διαβατήριο για πολλές επιχειρήσεις για το διεθνές

εμπόριο αλλά και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

 Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες : Η πιστοποίηση

δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, που

μεταφράζεται σε άμεσα οφέλη ως προς τη λειτουργία, τη βιωσιμότητα

και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η σταθερή ποιότητα που

προσφέρει η επιχείρηση αποτελεί πόλο έλξης πελατών.

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα : Η πιστοποίηση προσφέρει στην

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με επιχειρήσεις που

δεν έχουν πιστοποιηθεί.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας : Η μείωση του κόστους, σε συνδυασμό 

με την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη σταθερής ποιότητας, 

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης με την επίτευξη 

καλύτερης σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας
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9.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ….συνέχεια

10/10/2020

Εσωτερικά πλεονεκτήματα

 Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων εργαζομένων : Οι εργαζόμενοι

γνωρίζουν τι αναμένει η επιχείρηση από αυτούς, ενώ

παράλληλα ο αυτοσχεδιασμός και τα σφάλματα περιορίζονται.

 Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων τμημάτων : Έτσι επιτυγχάνεται

καλύτερη επικοινωνία και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των

διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης ενώ αποφεύγεται η

αλλολοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

 Δημιουργία – Ενημέρωση αρχείων ποιότητας : Η τεκμηρίωση

που απαιτείται βοηθά στη δημιουργία ή ενημέρωση των

αρχείων ποιότητας στα οποία καταγράφονται όλες οι μετρήσεις

των παραμέτρων και γενικά τα δεδομένα που σχετίζονται με

την ποιότητα. Τα αρχεία ποιότητας χρησιμεύουν στην

ανίχνευση προβλημάτων και βοηθούν στη λήψη σημαντικών

αποφάσεων από τη διοίκηση.

 Μείωση μεταβλητότητας : Η επίτευξη σταθερής ποιότητας μέσω

του ΣΠ και η τυποποίηση των διαδικασιών συνεπάγεται τη

μείωση της μεταβλητότητας της παραγωγικής διαδικασίας,

μείωση των σκάρτων προϊόντων και των ελαττωματικών, των

επανακατεργασιών και των επιστροφών. Ενέργειες που είναι

περιττές και δεν προσθέτουν αξία εντοπίζονται και εξαλείφονται.

 Μείωση κόστους λειτουργίας : Μέσω της μείωσης των

ελαττωματικών, των επιστροφών , των περιττών ενεργειών και

της μεταβλητότητας των διαδικασιών, το κόστος λειτουργίας

μειώνεται με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας

και της παραγωγικότητας της επιχείρησης και βελτίωση των

κερδών της.

 Μείωση αριθμού ελέγχων : Δεν απαιτούνται συχνοί και

συνεχείς έλεγχοι που αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση

χρόνου, κόστους και πόρων.

 Ανίχνευση προβλημάτων : Η ύπαρξη τεκμηριωμένου

συστήματος βοηθά στην ανίχνευση προβλημάτων και στον

εντοπισμό αποκλίσεων μέσα από το πρόγραμμα εσωτερικών

επιθεωρήσεων.

 Πρώτο βήμα προς την ολική ποιότητα : Η ανάπτυξη ΣΠ και η

πιστοποίηση κατά ένα πρότυπο της σειράς ISO 9000 μπορεί να

αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη συνεχή βελτίωση της

ποιότητας πάνω στην οποία στηρίζεται η ολική ποιότητα.
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10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ISO9001;

 Επανάπαυση στην πιστοποίηση : η πιστοποίηση κατά ένα
πρότυπο της σειράς ISO :9000 αποτελεί συχνά αυτοσκοπό της
επιχείρησης ενώ θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα προς την
ολική ποιότητα, η οποία στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση. Πολλές
επιχειρήσεις επαναπαύονται στη πιστοποίηση και δεν
καταβάλλουν προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας
των προϊόντων/υπηρεσιών.

 Πιστοποίηση δεν σημαίνει πάντα βελτίωση της ποιότητας : Η
εφαρμογή του ΣΠ και η πιστοποίηση δεν εγγυάται βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων.

 Αύξηση γραφειοκρατίας : Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του ΣΠ
οδηγεί συχνά σε αύξηση της γραφειοκρατίας λόγω της
δημιουργίας πολλών εγγράφων, εντύπων και οδηγιών που
απαιτούνται για την τεκμηρίωση των διαδικασιών. Η αύξηση της
γραφειοκρατίας παρατηρείται όταν δεν έχει σχεδιαστεί σωστά το
ΣΠ και η επιχείρηση δεν έχει εργονομικό και ευέλικτο σύστημα
λειτουργίας.

 Αλλαγή κουλτούρας : Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί
αλλαγή εταιρικής κουλτούρας. Όμως η αλλαγή αυτή μπορεί να
προκαλέσει αντιδράσεις από τους εργαζόμενους καθώς θα
πρέπει να πειστούν για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα των
προτεινόμενων αλλαγών. Η σωστή εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί την
ανάπτυξη και τη διατήρηση της σωστής κουλτούρας ποιότητας
μέσα στην επιχείρηση.

 Αντίδραση στην αλλαγή : Η ανάπτυξη του ΣΠ οδηγεί σε
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και σε αλλαγή
της οργανωσιακής δομής της επιχείρησης. Οι μεταβολές αυτές
μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις μέσα στην επιχείρηση είτε
από κάποιους που νιώθουν να χάνουν τα κεκτημένα είτε από
άτομα που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες.

 Κόστος και χρόνος πιστοποίησης : Η ανάπτυξη ενός ΣΠ έχει
κάποιο κόστος και απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρ΄
όλο το αρχικό κόστος για την ανάπτυξή του γρήγορα
αντισταθμίζεται με τα μελλοντικά και μακροπρόθεσμα οφέλη,
πολλές επιχειρήσεις κυρίως μικρές αποφεύγουν την πιστοποίηση
για αυτόν κυρίως το λόγο.

 Ύπαρξη πολλών φορέων πιστοποίησης : Η ύπαρξη πολλών φορέων δυσχεραίνει την επιλογή του
πλέον κατάλληλου φορέα για μια επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί φορείς που δεν είναι
αναγνωρισμένοι διεθνώς ή δεν χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους αξιολογητές.
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11. Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις 
Επιτυχημένης Εφαρμογής  
Συστήματος Ποιότητας;

◦ Δέσμευση και συνεχής υποστήριξη από τη διοίκηση.  Η εφαρμογή του ΣΠ απαιτεί 

μεγάλη προσπάθεια και δέσμευση  πόρων οικονομικών αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.  

Για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή του ΣΠ , θα πρέπει να έχει  εξασφαλιστεί η δέσμευση 

και η ενεργός  υποστήριξη της διοίκησης. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει  ενεργά  να 

συμμετέχουν στις προσπάθειες ανάπτυξης του ΣΠ της επιχείρησης  και της  εξέλιξής του.  Η 

Διοίκηση πρέπει επίσης να ξέρει τι ζητάει,  για ποιους λόγους  και με ποιους τρόπους θα το 

επιτύχει.

◦ Σωστός σχεδιασμός της ποιότητας- Πιστοποίηση για τους σωστούς λόγους.

◦ Όταν η όλη προσπάθεια αποσκοπεί  αποκλειστικά   σε διαφημιστικούς λόγους και η 

πιστοποίηση  χρησιμοποιείται  κυρίως ως μέσο προβολής της επιχείρησης, φαίνεται ότι η  

πιστοποίηση  ήταν αποτέλεσμα βιαστικής απόφασης και το πιθανότερο είναι ότι το σύστημα 

ΣΠ που αναπτύχθηκε  δεν έχει σωστές βάσεις.  Και η επιχείρηση  να μην μπορεί να 

αποκομίσει  τα πραγματικά οφέλη . Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση , μιας επιτυχημένης 

εφαρμογής του ΣΠ είναι η πιστοποίηση  να στηρίζεται  σε σωστές βάσεις, που θα είναι 

αποτέλεσμα σοβαρών αποφάσεων και ορθών κινήσεων. Απαιτείται  ωριμότητα από τα 

στελέχη  της επιχείρησης για να θέσουν τους σωστούς στόχους και να αντιληφθούν τις 

πραγματικές διαστάσεις του εγχειρήματος.

◦ 3. Σωστή επιλογή ανθρώπων για το έργο της ποιότητας. Σημαντική είναι η 

σωστή επιλογή και η τοποθέτηση έμπειρων στελεχών με κατάλληλες γνώσεις στη διαδικασία 

ανάπτυξης και εισαγωγής του συστήματος.

◦ 4. Εκπαίδευση του προσωπικού. Η ευαισθητοποίηση  του προσωπικού σε θέματα 

ποιότητας συνεισφέρει στη δέσμευση τους στην ανάπτυξη του εταιρικού ΣΠ και αποτελεί 

κλειδί για μια συλλογική προσπάθεια. Καθώς τις περισσότερες φορές υπάρχει άγνοια  σε 

θέματα ποιότητας , η σωστή εκπαίδευση   όλου του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 

κρίνεται απαραίτητη.  

◦ 5.  Ολοκλήρωση των ενεργειών και συνέργεια των διαδικασιών μέσα στην 

επιχείρηση. Η εφαρμογή ενός ΣΠ είναι επιτυχημένη όταν είναι προϊόν συλλογικής 

προσπάθειας μέσα στην επιχείρηση.  Απώτερος σκοπός της επιχείρησης πρέπει να είναι η 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη. Η ανάπτυξη ενός προϊόντος που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του πελάτη, ξεκινά από τον σχεδιασμό του προϊόντος,  περνά μέσα από όλα τα 

στάδια λειτουργίας της επιχείρησης για να καταλήξει στον  πελάτη. Επομένως η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις , που είναι σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις του 

πελάτη, απαιτεί τη συνεργασία και όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

◦ 6. Προσεκτική εφαρμογή των βημάτων ανάπτυξης του ΣΠ. Για να πετύχει το 

ΣΠ πρέπει να έχει σχεδιαστεί σωστά και προσεκτικά . Η δημιουργία της κατάλληλης 

οργανωτικής υποδομής, η προσεκτική καταγραφή των διαδικασιών, η διενέργεια  σοβαρών 

επιθεωρήσεων και ελέγχων, η επιλογή του κατάλληλου φορέα πιστοποίησης, είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της εφαρμογής του ΣΠ.

◦ 7. Διαρκής  επαγρύπνηση και συνεχής προσπάθεια. Το ΣΠ προϋποθέτει :

◦ μακροχρόνια δέσμευση της επιχείρησης και ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας. 

◦ Σωστό σχεδιασμό και συνειδητή απόφαση. 

◦ Επιθεωρήσεις για εξακρίβωση τήρησης των προδιαγραφών και συμμόρφωσης  με τις 

απαιτήσεις  πρέπει να πραγματοποιούνται και μετά την πιστοποίηση.

◦ Προσαρμογή του ΣΠ στις νέες εξελίξεις.  

◦ Παράλληλα η ανάπτυξη  του ΣΠ πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα της επιχείρησης  για 

τη συνεχή  βελτίωση της ποιότητας.
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12. Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη 
από την εφαρμογή ISO9001;

Οφέλη εφαρμογής

◦Διεθνείς συμφωνίες :  Η πιστοποίηση μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών 

μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Διευρύνει

γεωγραφικά την εμβέλεια δραστηριοποίησης μιας 

επιχείρησης.

◦Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας : Η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και η απόκτηση  νέων πελατών  

αποτελούν όφελος της επιχείρησης που έχει αναπτύξει  ένα 

σωστό σύστημα ποιότητας.

◦Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών : Η 

σωστή  εφαρμογή  των ΣΠ  μπορεί να οδηγήσει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις  σε αναβάθμιση  των  

προσφερόμενων  προϊόντων και υπηρεσιών. 

◦Εσωτερική οργάνωση : Τα πρότυπα  της σειράς ISO

9000  χρησιμοποιήθηκαν από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

ως βοηθήματα  ώστε να πετύχουν την εσωτερική 

οργάνωση τους. 
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13. Τι γνωρίζετε για το σύστημα 
πιστοποίησης HACCP;

◦ Η ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου – HACCP - είναι ένα

σύστημα που εφαρμόζεται στις βιομηχανίες τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να επιτευχθεί εάν αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και

ελεγχθούν τα κρίσιμα σημεία καθ΄ όλη την παραγωγική διαδικασία , ώστε να επιτευχθεί

η εξάλειψη των κινδύνων ή η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισής τους.

◦ Το HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα που επικεντρώνεται στα σημεία που

σχετίζονται με κινδύνους στα τρόφιμα καθ΄ όλη την παραγωγική τους διαδικασία, μέχρι

την τελική τους χρήση από τους καταναλωτές. Μάλιστα το HACCP ξεκινά πολύ πριν

φτάσουν οι πρώτες ύλες στη βιομηχανία, δηλ. Από το στάδιο της ανάπτυξης, της

παραγωγής και της συγκομιδής των πρώτων υλών, και συνεχίζεται ακόμη και όταν τα

έτοιμα προϊόντα απομακρύνονται από τη βιομηχανία, δηλαδή στα στάδια της

διακίνησης , της διανομής, της αγοράς και της κατανάλωσης.

◦ Η ανάπτυξη του συστήματος HACCP γίνεται με την εφαρμογή των 7 αρχών της :

◦ Αναγνώριση κινδύνων, καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου CCPs ,

καθορισμός των κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, παρακολούθηση των κρίσιμων ορίων,

διορθωτικές ενέργειες, καταγραφή και επαλήθευση του συστήματος.

◦ Η ασφάλεια των προϊόντων και το σύστημα HACCP απαιτούν την εφαρμογή

κρίσιμων σημείων ελέγχου, η λειτουργία των οποίων πρέπει να ελέγχεται με το

κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να προλαμβάνονται και να

ελέγχονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων.

◦ Κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) είναι το σημείο, η διεργασία ή η φάση λειτουργίας

στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο έλεγχος και να προληφθεί, να εξαφανιστεί ή να

μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων.
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