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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για όσους από εσάς ξεκινήσατε να διαβάζεται την παρούσα πτυχιακή εργασία 

θεωρώ πως είναι προσωπική µου ανάγκη να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν στην 

ολοκλήρωση αυτού του κατορθώµατος, την συγγραφή της πτυχιακής µου εργασίας. 

Για την αποπεράτωσή της θυσιάστηκε πολύτιµος προσωπικός χρόνος ο οποίος 

συµπληρώθηκε µε απεριόριστες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες.  

Ολοκληρώνοντας τις εξετάσεις του εαρινού εξαµήνου είχα πλέον µπει στην 

διαδικασία της εύρεσης θέσεως για πρακτική άσκηση και της επιλογής θέµατος για 

την πτυχιακή µου εργασία. Ένα από τα θέµατα που είχα επιλέξει ήταν αυτό της 

σχεδίασης και εφαρµογής του ISO 9001:2000 σε µια επιχείρηση / οργανισµό µε 

υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Τσαρούχα. Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να τον 

ευχαριστήσω βαθύτατα για την υποµονή και τον προσωπικό χρόνο που µου διέθεσε 

ώστε να µου εµφυσήσει τις γνώσεις του και τις προσωπικές του εµπειρίες σε ένα 

ζήτηµα που τόσο πολύ αγαπάει, τα Συστήµατα Ποιότητας.  

Στο πρώτο στάδιο της πτυχιακής µου εργασίας συνάντησα κάποιες δυσκολίες µε 

την επιχείρηση που ασκούσα την πρακτική µου άσκηση σχετικά µε το θέµα της 

παρούσας πτυχιακής. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον επόπτη καθηγητή 

µου προτάθηκε να ασχοληθώ µε το ίδιο θέµα αλλά αυτή τη φορά θα έµπαινε και µια 

διαφορετική νότα στην πτυχιακή. Το θέµα θα άλλαζε στο ελάχιστο ώστε να συνδέεται 

µε το ISO 14001:2004 και το νέο πρότυπο του ΕΛΟΤ, το ΕΝ ISO 9001:2008. Έτσι 

λοιπόν το καινούργιο θέµα µε γενικό τίτλο «Αξιολόγηση και εφαρµογή των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας σε µια επιχείρηση / οργανισµό» άρχισε να 

παίρνει σάρκα και οστά.  

Στην δεύτερη επιχείρηση που απευθύνθηκα, την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., µου 

έδωσαν ότι πολύτιµο µπορούσαν για τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν. Θα 

ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω µέσα από τα βάθη της ψυχής µου τον πρόεδρο της 

επιχείρησης, τον κ. Σπύρο Γαλόπουλο και την αξιαγάπητη σύζυγό του, την κα. Άννα 

Λασκαρέλη που σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για εµένα, µου µετέδωσαν τόσο 

σηµαντικές πληροφορίες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κα. 

Μαρία Οργάντζη, υπεύθυνη του τµήµατος διαχείρισης ποιότητας στην ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για τον πολύτιµο χρόνο που µου διέθεσε, κατά την διάρκεια της 

επίσκεψης µου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, για την συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων, την προσωπική συζήτηση για την επιχείρηση και τα συστήµατα 

ποιότητας και την προµήθεια υλικού για το ISO 9001:2008. 
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Όσον αφορά την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα ήθελα να εκφράσω την 

αµέριστη εκτίµηση µου στην κα. Μαρία Σκούφα που βοήθησε τα µέγιστα ώστε να 

βρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να ανταποκριθούν στα ερωτηµατολόγια για 

τα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Επιπλέον εκτιµώ πολύ και ευχαριστώ όλους 

τους υπευθύνους των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν µε περισσή χαρά, ευγένεια 

και καλοσύνη στα ερωτηµατολόγια που τους είχα στείλει εν µέσω καλοκαιριού. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του ΕΛΟΤ για την ενηµέρωση 

πάνω στα πρότυπα ποιότητας.  

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της οικογένειας µου και ιδιαίτερα 

την µητέρα µου που µε τόσο υποµονή, επιµονή και µε έναν ιδιαίτερο τρόπο 

συνέβαλε στην ολοκλήρωση της όλης µου προσπάθειας το τελευταίο διάστηµα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας θεωρούνται τα βασικότερα για την 

λειτουργία τους στις επιχειρήσεις και αποτελούν την απαρχή για την εγκατάστασή 

τους σε αυτές. Ως πεδίο ερευνητικής µελέτης επιλέχθηκε η επιχείρηση ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που εδρεύει στον Νοµό Ροδόπης.  

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει στο έπακρον την 

λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2008 στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και την ικανότητα της επιχείρησης να 

αξιολογήσει και να εφαρµόσει το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2004 προκειµένου να τις δώσει µεγαλύτερες ευκαιρίες και το πλεόνασµα να 

ανταποκριθεί καλύτερα µέσα από τον κλάδο της. Τα κύρια ερωτήµατα που 

προκύπτουν είναι αν η επιχείρηση ως παραγωγική µονάδα µπορεί να ανταποκριθεί 

πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Συστηµάτων Ποιότητας και αν έχει την 

δυνατότητα της αξιολόγησης βασικών θεµάτων όπως είναι η διαχείριση των 

πελατών.  

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 

στοιχεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε 

στη χρήση ερωτηµατολογίων και στην διεξαγωγή συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις 

της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και του ΕΛΟΤ Α.Ε. Η δευτερογενής έρευνα καλύπτει 

την θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος µε την χρήση 

επιστηµονικών συγγραµµάτων από Έλληνες και Ξένους συγγραφείς και το διαδίκτυο. 

Τα κύρια αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν, απέδειξαν ότι για να 

υπάρξει µία πετυχηµένη αξιολόγηση και εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όχι µόνο στην επιχείρηση που 

εξετάζουµε, την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., αλλά και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

του δείγµατος µας. Παρατηρείται µια σωστή εφαρµογή των διαδικασιών του ISO 

9001:2008 και µια προσπάθεια σχεδιασµού του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης.  

Η βασική συνεισφορά της έρευνας είναι ότι εστιάζεται στο γεγονός δίνοντας αξία 

στις δραστηριότητες της διοίκησης της κάθε επιχείρησης που το ζητάει, βελτιώνοντας 

διαρκώς την απόδοση µέσω της επικέντρωσης των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας που εφαρµόζουν, στις βασικές διεργασίες της επιχείρησης ή του 

οργανισµού και παράλληλα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών που αποτελούν 

τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αξιολογούνται αυτά τα συστήµατα.   
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Οι βασικότεροι περιορισµοί είναι ότι ορισµένες από τις λειτουργίες των δύο 

προτύπων δεν έχουν την δυνατότητα να εφαρµοστούν λόγω της φύσης της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. Επιπλέον είναι η αδυναµία ύπαρξης βιβλιογραφικών 

αναφορών και διαδικτυακών πληροφοριών για το ISO 9001:2008 και η αδυναµία 

εύρεσης µεγάλου δείγµατος επιχειρήσεων που εφαρµόζουν ή έχουν γνώσεις για το 

ISO 14001:2004.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, απαιτήσεις, εσωτερική επιθεώρηση, µη συµµόρφωση, υπεργολάβος  

 

Key – Words: benchmarking, International Organization for Standardization, quality 

management systems, environment, Environmental Management Systems 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υιοθέτηση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι µια απόφαση 

στρατηγικής σηµασίας για µία επιχείρηση. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των 

συστηµάτων ποιότητας σε µια επιχείρησης επηρεάζεται από το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό το περιβάλλον και την 

διακινδύνευση που σχετίζεται µε αυτό, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους 

στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρµόζει 

καθώς και το µέγεθος και την οργανωτική της δοµή. 

Οι επιχειρήσεις κάθε είδους ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να 

επιτυγχάνουν και επιδεικνύουν µέσα στα πλαίσια των εργασιών τους µια ουσιαστική 

περιβαλλοντική επίδοση συµβατή µε την περιβαλλοντική τους πολιτική και τους 

στόχους, ελέγχοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών τους στο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις ενεργούν µε τον τρόπο αυτό στο 

πλαίσιο της συνεχώς αυστηρότερης νοµοθεσίας, της ανάπτυξης οικονοµικών 

πολιτικών και άλλων µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος 

και της γενικότερης αύξησης της ανησυχίας των ενδιαφερόµενων µερών για τα 

περιβαλλοντικά θέµατα και την βιώσιµη ανάπτυξη. 

Προτού όµως προβούµε στην παρουσίαση του εν λόγω θέµατος, αξίζει να 

σηµειώσουµε πως πριν από εµάς έχουν ασχοληθεί πολλοί Έλληνες και Ξένοι 

επιστήµονες µε τα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας και τα περιβαλλοντικά 

θέµατα. Τα ευρήµατά τους έχουν δηµοσιευτεί σε βιβλία, σε επιστηµονικά άρθρα, 

καθώς και σε επιστηµονικούς διαδικτυακούς τόπους.  

Η επιχείρηση που επιλέχθηκε ως πεδίο εφαρµογής είναι η ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. στον Νοµό Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή.  

Σκοπός αυτής της ερευνητικής µας προσπάθειας είναι να σχεδιαστούν, να 

εφαρµόσουν και να αξιολογηθούν µαζί τα ISO 9001:2008 και 14001:2004 από µία 

καλά οργανωµένη επιχείρηση που προσπαθεί να αναπτύξει αυτά τα δύο συστήµατα. 

Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων βασίζεται στην δευτερογενή έρευνα από 

επιστηµονικά συγγράµµατα, επίσηµα έγγραφα και πηγές στο διαδίκτυο, ενώ στην 

πρωτογενή έρευνα µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και την διεξαγωγή 

συνεντεύξεων.  

Στην πρώτη ενότητα της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται µία αναφορά 

στους εννοιολογικούς προσδιορισµούς των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

καθώς και στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες των δύο εγχειριδίων ποιότητας. 
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Στην δεύτερη ενότητα καθορίζονται οι στόχοι και η µεθοδολογία της έρευνας 

όπως και τα πεδία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν τόσο για την πρωτογενή όσο και για 

την δευτερογενή έρευνα.  

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράµµατα τόσο οι 

λειτουργίες της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. όσο και των υπόλοιπων επιχειρήσεων 

που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια. 

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα πραγµατοποιείται η ερµηνεία και ο σχολιασµός των 

αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε την σχετική βιβλιογραφία και καθορίζονται 

συγκεκριµένες προτάσεις που αφορούν την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία 

των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  
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1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επιβίωση µίας επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ενδεχόµενη 

επιτυχία του βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην ποιότητα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που προσφέρει. Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας αποτελούν ένα 

από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που µπορεί να έχει στη διάθεση της µια 

επιχείρηση µε απώτερο σκοπό να παραχθεί σωστά ένα προϊόν ή να εκτελεστεί µια 

υπηρεσία από την πρώτη φορά κατανέµοντας οµοιόµορφα και µε σαφή τρόπο τις 

αρµοδιότητες στους υπευθύνους και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση από 

τους εργαζοµένους.   

Ο ορισµός του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι: «Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων για 

την καθιέρωση πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών, καθώς και για την επίτευξη των 

σκοπών αυτών» (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2000). 

Ένας δεύτερος ορισµός του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι: «Το σύνολο 

των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

στηρίζεται στην ικανότητά του να ικανοποιεί δηλωµένες ή επιβαλλόµενες ανάγκες» 

(Αρβανιτογιάννης & Κούρτης, 2002). 

Από τον δεύτερο ορισµό προκύπτει πως για να χαρακτηριστεί η ποιότητα ενός 

προϊόντος ή µίας υπηρεσίας κατάλληλη, εκφράζεται µέσω δύο διαφορετικών 

διεργασιών του Ελέγχου Ποιότητας και της ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Ο Έλεγχος 

Ποιότητας αποτελεί µέρος της διοίκησης, στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων 

ποιότητας και ασκείται σε όλα τα επίπεδα στα οποία εστιάζεται η ∆ιασφάλιση 

Ποιότητας παρέχοντας ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις θα εκπληρωθούν. 

 

1.1.1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες των 

οργανισµών και των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το είδος, το µέγεθος και το 

παρεχόµενο προϊόν ή την υπηρεσία. Η εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας 

εξασφαλίζει την κατανόηση και ικανοποίηση των πέντε στοιχείων κλειδιών του 

µοντέλου ποιότητας (Σχήµα 1). 

Το πεδίο εφαρµογής της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. είναι τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες. Η επιχείρηση είναι παραγωγική και τεχνική µονάδα και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ο σχεδιασµός και οι διατάξεις του προτύπου να προσαρµοστούν πάνω 

στις λειτουργίες της.  
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1.1.1.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Το µοντέλο συνεχούς βελτίωσης είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την 

σωστή εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε 5 

βασικούς άξονες οι οποίοι είναι και τα στοιχεία κλειδιά του. Οι άξονες αυτοί είναι η 

πολιτική, ο σχεδιασµός, η εφαρµογή, ο έλεγχος και η ανασκόπηση.  

 

   

Σχήµα 1: Στοιχεία κλειδιά του µοντέλου ποιότητας (ΜΕ – ΤΠ∆Π ΤΕΕ, 2008). 

 

Πριν την ανάλυση του µοντέλου ποιότητας είναι ορθό να δοθεί ο ορισµός της 

Πολιτικής Ποιότητας: 

«Πολιτική Ποιότητας είναι η γενική πολιτική και οι οδηγίες ενός οργανισµού/ µίας 

επιχείρησης σχετικά µε την ποιότητα, όπως αυτές εφαρµόζονται επίσηµα από την 

ανώτατη διοίκηση του» (Ινστιτούτο Συσκευασίας Ποιότητας, 1994). 

 

Πολιτική: Η διοίκηση της εταιρείας είναι υποχρεωµένη να στηρίζεται στην πολιτική 

που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να τοποθετηθεί ο θεµέλιος λίθος για την ανάπτυξη 

του συστήµατος ποιότητας, θέτοντας τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις 

λειτουργίες.  

Σχεδιασµός: Θεωρείται το εκτελεστικό κοµµάτι του ISO. Βάση αυτού η επιχείρηση 

υποχρεώνεται µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών να κάνει συνεχή αναγνώριση της 

ταυτότητας των δραστηριοτήτων και των διεργασιών της, θέτοντας τους 

αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα.  

Επιθεώρηση - 
Έλεγχος 

Πολιτική 

Οργάνωση 

Σχεδιασµός & 
Εφαρµογή 

Αξιολόγηση 

Ενέργειες προς 
Βελτίωση 

 

Συνεχής Βελτίωση 
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Εφαρµογή: Συµβάλλει στην ουσιαστική απαίτηση για βελτίωση ενός προϊόντος ή 

µιας υπηρεσίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση καθορίζει τους ρόλους, 

τις αρµοδιότητες, τις υπευθυνότητες και τις δικαιοδοσίες του προσωπικού.  

Έλεγχος: Στη διαδικασία του ελέγχου η επιχείρηση πρέπει να τηρεί κανονισµούς και 

συγκεκριµένες διαδικασίες για την παρακολούθησή της και την παρακολούθηση της 

επίδοσης σε τακτική βάση. Σηµαντικό εργαλείο στον έλεγχο του συστήµατος 

αποτελούν η διαχείριση και η έρευνα των διαφόρων µη συµµορφώσεων και 

αποκλίσεων από προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 

νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.  

Ανασκόπηση: Θεωρείται το κλειδί για τη βιωσιµότητα και τη συνεχή βελτίωση του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. ∆ιεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε 

να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητά της. Μέσα 

από αυτήν αναγνωρίζονται οι µελλοντικές ανάγκες για αλλαγές στην πολιτική, τους 

στόχους και τις υπόλοιπες λειτουργίες του Συστήµατος Ποιότητας. 

 

1.1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 

Τα Συστήµατα Ποιότητας ISO εµφανίσθηκαν για πρώτη φορά υπό τη µορφή 

τεκµηριωµένων προτύπων µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Το 1920 

αναπτύχθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο ένα από τα πρώτα πρότυπα, το οποίο 

ονοµαζόταν Πρότυπο Πυροµαχικών. Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια προτού 

συµβεί µία περαιτέρω εξέλιξη αυτή τη φορά στα πλαίσια του προγράµµατος του 

πολεµικού ναυτικού των Η.Π.Α. Ο Ναύαρχος Rickover συνέταξε µια λίστα µε 18 

αιτίες στις οποίες οφείλονταν τα περισσότερα ελαττώµατα στην κατασκευή των 

πυρηνικών υποβρυχίων. Η NASA ήταν εκείνη που συνέχισε αργότερα την εφαρµογή 

της ποιότητας στα διαπλανητικά προγράµµατα (Tricker, 2001).  

Το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI) δηµοσίευσε έναν οδηγό για την 

∆ιασφάλιση Ποιότητας, ο οποίος, το 1979, εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο, το BS 

5750, ώστε να χρησιµοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αλλά και 

στην διασφάλιση ποιότητας. Το BS 5750 υιοθετήθηκε το 1987 από τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO) και 

µετονοµάσθηκε σε διεθνές πρότυπο ως σειρά ISO 9000. Στην Ελλάδα η σειρά των 

προτύπων µεταφράστηκε και αναγνωρίσθηκε ως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, η οποία 

περιελάµβανε όλα τα πρότυπα πιστοποίησης των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα τα 

ISO 9001, 9002 και 9003. Η έκδοση ISO 9001:2008 ήρθε να αντικαταστήσει άµεσα 

και σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων το ISO 9001:2000. Η προηγούµενη έκδοση  
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αποτέλεσε τη 2η φάση της διαδικασίας αναθεώρησης. Το νέο πρότυπο του 2008, 

άρχισε να εφαρµόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2009 ενώ από τις 15 Νοεµβρίου 2010 

πρέπει να το χρησιµοποιούν όλες οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει 

δηµοσιεύσει ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).  

Ο πίνακας 1 συνοψίζει τους πιο σηµαντικούς σταθµούς στην εξέλιξη και ανάπτυξη 

των προτύπων ποιότητας από την γέννησή τους µέχρι το πρόσφατο πρότυπο του 

ISO 9001:2008. 

 

Πίνακας 1: Σταθµοί ανάπτυξης Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Αρβανιτογιάννης & Κούρτης, 2002). 

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΤΥΠΟ 

1920 Υπουργείο Αµύνης Ηνωµένου Βασιλείου Def Stan 13 / 131 

1950 Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ Πρόγραµµα Πυρηνικών Υποβρυχίων 

1958 NASA Πρόγραµµα Ρέητζερ 

1964 NASA Πρόγραµµα ∆ιαστηµοπλοίων 

1972 BSI BS 4891:1972 Οδηγός ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

1979 BSI BS 5750 Πρότυπο για Συστήµατα Ποιότητας 

1987 ISO ISO 9000 

1994 ISO 
Αναθεωρηµένη έκδοση του ISO 9000:1987  

(µικρές αλλαγές) 

2000 ISO 
Ολική αναθεώρηση του ISO 9000:1994 

(προσανατολισµός στον πελάτη) 

2008 ISO 
Αναθεωρηµένη έκδοση του ISO 9001:2000  

(µικρές αλλαγές) 

 

 

1.2. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO 9001:2008 

Είναι πολλοί που αναρωτιούνται τι είναι το ISO 9001:2008 και για ποιο λόγο 

πρέπει να εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις. Ακριβής ορισµός για το ISO 9001:2008 δεν 

υπάρχει, ωστόσο η Εταιρεία Συµβούλων Legeartis δίνει τον ακόλουθο ορισµό: 

«Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας. Το 

ISO αποτελεί εργαλείο συστηµικής προσέγγισης του συνόλου των λειτουργιών µιας 

επιχείρησης και µπορεί να εφαρµοσθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό 

ανεξαρτήτως µεγέθους και δραστηριότητας» (Legeartis, 2009). 

Το ISO 9001:2008 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ενός προτύπου ποιοτικής 

διαχείρισης η ύπαρξη του οποίου υφίσταται για πολλά έτη και το οποίο έχει  
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εφαρµοστεί σε περισσότερες από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) επιχειρήσεις 

παγκοσµίως. Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη 

διαµόρφωση ενός Συστήµατος Ποιοτικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το οποίο µια 

επιχείρηση αποτελεί την πλατφόρµα συστηµικής προσέγγισης των απαιτήσεων των 

πελατών. Από τη µία πλευρά είναι γνωστό ότι το πρότυπο έχει διεθνή 

αναγνωρισιµότητα και από την άλλη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης 

προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσµα ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας δηµιουργεί πολλά οφέλη από τη δραστηριότητά του.   

 

1.2.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISO 9001:2008 

Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ISO 

9001:2008 είναι η ευρεία αποδοχή του από το διεθνές καταναλωτικό κοινό, η 

δυνατότητα εφαρµογής σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, σε όλους 

τους τοµείς και σε όλα τα µεγέθη των οργανισµών και των επιχειρήσεων, η σαφής 

βελτίωση της οργάνωσης της εκάστοτε επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση τόσο µε 

την ίδια την εταιρεία, όσο και στην επικοινωνία µε τους πελάτες και τους 

προµηθευτές της. Επίσης, η συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης (π.χ. ISO 

14001 – Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) και η απλή χρήση του ISO, µε 

σαφή διατύπωση, εύκολα µεταφράσιµο και κατανοητό.  

Το µοναδικό µειονέκτηµα του ISO 9001:2008 είναι η σχετικά γραφειοκρατική 

φιλοσοφία η οποία επιβαρύνει τις µικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγους 

εργαζοµένους και δεν διαθέτουν ξεχωριστές οργανωτικές δοµές (π.χ. διοίκηση, 

τµήµα πωλήσεων, τµήµα προσωπικού, οικονοµικό τµήµα, τµήµα παραγωγής κλπ).  

 

1.2.2. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ISO 9001:2008 

Τα οφέλη από την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρµογή του ISO 9001:2008 είναι 

ποικίλα και πολύ σηµαντικά. Για αυτό το λόγο τα οφέλη κατατάσσονται σε 

βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

Στα βραχυπρόθεσµα οφέλη ανήκουν η συλλογή και ο έλεγχος των Κοινοτικών 

Οδηγιών, της Ισχύουσας Νοµοθεσίας κλπ, η ενηµέρωση των εργαζοµένων για την 

πολιτική και τους αντικειµενικούς σκοπούς της επιχείρησης, η ανάπτυξη µιας βάσης 

δεδοµένων στην οποία καταγράφονται καθηµερινές διαδικασίες του Συστήµατος 

Ποιότητας, οι µη συµµορφώσεις και τηρούνται τα σχετικά αρχεία καθώς και η 

διασαφήνιση ρόλων, αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των εργαζοµένων σε όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης.  
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Στα µεσοπρόθεσµα οφέλη βρίσκονται η σταδιακή βελτίωση της οργάνωσης της 

επιχείρησης µε έµµεση βελτίωση και τυποποίηση των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της, η βελτίωση της επικοινωνίας στα διάφορα επίπεδα της 

επιχείρησης, η βελτίωση της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας και η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας. 

Τέλος στα µακροπρόθεσµα οφέλη ανήκουν η βελτίωση της αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων ελέγχου, των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών, οι καλές 

σχέσεις εργαζοµένου – εργοδότη µε ταυτόχρονη αύξηση της εµπιστοσύνης και 

βελτίωσης της συνεργασίας, η βελτίωση της επίδοσης της αποτελεσµατικότητας του 

συστήµατος διαχείρισης και η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης (company 

image) εσωτερικά και εξωτερικά. 

 

 

1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.  

 
1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η εταιρεία έτοιµου σκυροδέµατος ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. στην προσπάθεια 

βελτίωσης των διαδικασιών της για την καθιέρωση ενός συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας έχει καθιερώσει µεθόδους και διεργασίες για την υλοποίηση των 

απαιτήσεων του ISO 9001:2008. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας στην επιχείρηση επηρεάζεται από το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό και τη διακινδύνευση που 

σχετίζεται µε αυτό το περιβάλλον, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους στόχους, τα 

προϊόντα που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρµόζει καθώς και από το µέγεθος και 

την οργανωτική δοµή. 

Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προτύπου η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές που 

συµµορφώνονται µε τις σχετικές κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις και 

παράλληλα προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της σε υψηλό επίπεδο 

αποδοτικότητας και υποστήριξης.  

Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις 

διαδικασίες, τις διεργασίες και τα µέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

διαχείρισης της ποιότητας. Οι στόχοι της επιχείρησης είναι ρεαλιστικοί, 

συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, συνοδεύονται µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης τους και είναι συνεπείς µε τους στόχους της Ανώτερης ∆ιοίκησης. Η  
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επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παράσχει του αναγκαίους πόρους, έµψυχους και 

υλικούς, και την τεχνογνωσία για την αποδοτικότητα της. Η ικανότητα να επιλέξει νέα 

άτοµα ώστε να στελεχώσουν επιτυχώς το προσωπικό είναι διαρκής.  

Ο στόχος είναι η καλύτερη εκπαίδευση για να κατανοείται το αντικείµενο της 

εταιρείας, η ενηµέρωση για τις νέες εφαρµογές στο χώρο εργασίας και η επένδυση 

πάνω στους εργαζοµένους ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους 

δραστηριότητα.  

 

1.3.2. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διεργασιακή προσέγγιση του πρότυπου ISO 9001:2008 επιβάλλει την 

παρακολούθηση, µέτρηση και ανάλυση των λειτουργιών του ώστε να εξασφαλίζεται 

η ποιότητα όχι µόνο µε τον εντοπισµό των προβληµάτων που προκύπτουν αλλά και 

µε την πρόληψη τους.  

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σχεδιάζει και παρακολουθεί το διεργασιακό 

µοντέλο (Σχήµα 2).  

 

 

Σχήµα 2: Υπόδειγµα συστήµατος διαχείρισης ποιότητας βασισµένο στη διεργασιακή    

προσέγγιση (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2008).  

 

Στο σχήµα τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος των πελατών στον καθορισµό των 

απαιτήσεων και παρακολουθείται ο ρυθµός ικανοποίησης των πελατών. 
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Συγκεκριµένα η ικανοποίηση των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση των 

πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε την αντίληψη των πελατών για το βαθµό 

ικανοποίησης των απαιτήσεων τους από την επιχείρηση.  

 

 

1.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1.4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει προσδιορίσει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες 

που απαιτούνται έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα παραγόµενα προϊόντα και οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες υπακούουν στις απαιτήσεις των πελατών της. 

Σαν ένα µέσο συνεχούς βελτίωσης των παραγόµενων προϊόντων και των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα διαχείρισης της 

ποιότητας που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και έχει 

ετοιµάσει γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τις λειτουργικές διεργασίες που 

απαιτούνται για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 

 

 

1.4.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

1.4.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Σύστηµα Ποιότητας ορίζεται σαν µία σειρά από κατευθύνσεις πολιτικής. Οι 

πολιτικές αυτές καλύπτουν τους σηµαντικότερους τοµείς δραστηριοτήτων της 

εταιρείας έτοιµου σκυροδέµατος ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., οι οποίοι υπόκεινται σε 

ελέγχους και ανασκοπήσεις και οι κατευθύνσεις ορίζουν τις ευθύνες της διοίκησης 

που αφορούν στον τρόπο εφαρµογής αυτών των πολιτικών.  

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας αποτελείται και τεκµηριώνεται από τέσσερα 

βασικά στοιχεία, το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τις ∆ιαδικασίες και τις Οδηγίες 

του Συστήµατος Ποιότητας, τις ∆ηλώσεις πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών και τα 

έγγραφα που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται ο 

αποτελεσµατικός σχεδιασµός, η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών. 

Ωστόσο το ISO 9001:2008 της εταιρείας είναι καταγεγραµµένο και δοµηµένο σε 

δύο επίπεδα. Στο 1ο επίπεδο είναι το Εγχειρίδιο Ποιότητας και στο 2ο επίπεδο είναι 

τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται από την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για τον 

αποτελεσµατικό σχεδιασµό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών. Αυτά τα  
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δύο επίπεδα συνοδευόµενα από όλα τα κατάλληλα αρχεία, έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να συµφωνούν µε όλες τις σχετικές απαιτήσεις του Συστήµατος Ποιότητας. 

 

 

1.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που 

σχετίζονται µε το ISO 9001:2008 χρειάζονται προκειµένου να καθορίζουν τους 

ελέγχους που διεξάγονται για την έγκριση των απαιτούµενων εγγράφων ως προς την 

επάρκεια πριν από τη χρήση. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για έλεγχο, έγκριση και 

αρχειοθέτηση µε έναν συστηµατικό τρόπο όλων των εγγράφων, τα οποία 

επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και παρεχόµενων 

υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας. Τέτοια έγγραφα είναι τα συµβόλαια και 

οι τροποποιήσεις τους, οι οδηγίες και οι προδιαγραφές που αφορούν τις συνθέσεις 

των παραγόµενων προϊόντων και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, διεθνή 

ή εθνικά πρότυπα και το Εγχειρίδιο Ποιότητας. 

 Όλα τα χρησιµοποιούµενα έγγραφα κωδικοποιούνται, εγκρίνονται επίσηµα και 

παίρνουν την ηµεροµηνία έγκρισης. Η έκδοση και η διανοµή αυτών των εγγράφων 

είναι ελεγχόµενες, γι’ αυτό και διατηρείται αρχείο των ατόµων που διατηρούν τα 

αντίγραφά τους. Η τροποποίηση των συγκεκριµένων εγγράφων είναι ελεγχόµενη και 

γίνεται µόνο µετά από επίσηµη έγκριση. Αυτά τα έγγραφα επανεκδίδονται και 

διανέµονται όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι παροχηµένες εκδόσεις τους 

αποσύρονται. Έγγραφα απαραίτητα για την εργασία των εργαζοµένων είναι στη 

διάθεσή τους άµεσα ή σε αρχεία της εταιρείας αν πρόκειται για έγγραφα µε όχι τόσο 

συχνή χρήση. Αυτά ανασκοπούνται περιοδικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητά τους, η χρησιµότητά τους, κατά πόσο 

παραµένουν επίκαιρα και δεν υπόκεινται σε µη εγκεκριµένες αλλαγές. 

Όλοι όσοι απασχολούνται στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχουν την 

υποχρέωση να χειρίζονται τα σχετικά έγγραφα µε σεβασµό και µε τον κατάλληλο 

τρόπο και να φροντίζουν έτσι ώστε αυτά να εκδίδονται και να αρχειοθετούνται µε τον 

ενδεικνυόµενο τρόπο. Την ευθύνη και τον έλεγχο του Εγχειριδίου Ποιότητας και των 

Λειτουργικών ∆ιεργασιών την έχει αποκλειστικά ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

Τα αντίγραφα του Εγχειριδίου µπορεί να είναι είτε “ελεγχόµενα”, είτε “µη ελεγχόµενα”. 

Ελεγχόµενα αντίγραφα του εγχειριδίου διανέµονται µόνο σε καταγεγραµµένους 

παραλήπτες οι οποίοι είναι υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλοι οργανισµοί µε τους 

οποίους η εταιρεία έχει επίσηµη σχέση (π.χ. σηµαντικοί πελάτες, σύµβουλοι,  
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οργανισµός πιστοποίησης κλπ). Ο υπεύθυνος κάθε τµήµατος διατηρεί επίσης ένα 

ελεγχόµενο αντίγραφο των Λειτουργικών ∆ιεργασιών που αφορούν το τµήµα του. 

Κάθε παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση του αντίγραφού του σε καλή 

κατάσταση και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι κατανοούν πλήρως τις διεργασίες που 

σχετίζονται µε τα καθήκοντα τους. Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας τροποποιεί 

όλα τα ελεγχόµενα έγγραφα. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να το κάνει ο ίδιος η 

διαδικασία αυτή εκτελείται είτε από τον βοηθό του είτε από εξωτερικούς συµβούλους 

µετά από υπόδειξη και επίσηµη έγκριση του Υπεύθυνου Ποιότητας. Μετά την 

τροποποίηση τους, οι σχετικές σελίδες παίρνουν τον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό 

έκδοσης. Ενηµερώνονται η σχετική Λίστα Ελέγχου και η Κατάσταση Ελέγχου 

Εκδόσεων. Τα µη ελεγχόµενα αντίγραφα του Εγχειριδίου Ποιότητας εκδίδονται από 

καιρό σε καιρό για πληροφοριακούς λόγους, για να εξυπηρετήσουν τη σύναψη ενός 

συµβολαίου ή για λόγους προώθησης και marketing. Αυτά τα αντίγραφα δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο επίσηµο σύστηµα διατήρησης και ενηµέρωσης και φέρουν 

την ένδειξη “ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ” στο εξώφυλλό τους. Τα ελεγχόµενα 

και µη ελεγχόµενα αντίγραφα του Εγχειριδίου Ποιότητας ή µέρους αυτού, εκδίδονται 

µόνο µετά από την έγκριση (που µπορεί να είναι και προφορική) του Προέδρου και 

του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου. Επιπλέον τα έγγραφα που δεν έχουν πια ισχύ 

αποµακρύνονται από το σύστηµα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντίγραφα τέτοιων 

εγγράφων που παραµένουν στο σύστηµα για λόγους αναφοράς, αναγράφεται σε 

αυτά η αιτία διατήρησής τους, και αποφεύγεται η λάθος χρήση τους. Κάποια αρχεία 

διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, αυτά ελέγχονται και αρχειοθετούνται µε το ίδιο 

σύστηµα.  

 

 

1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Τα αρχεία είναι η συλλογή εγγράφων που παρέχουν αντικειµενική απόδειξη της 

αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Η 

εταιρεία έχει καθιερώσει τις κατάλληλες µεθόδους για την αναγνώριση, συλλογή, 

ταξινόµηση, πρόσβαση, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διατήρηση και καταστροφή των 

αρχείων. 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. περιλαµβάνει τα αρχεία ποιότητας της 

ανασκόπησης και έγκρισης προσφορών και συµβάσεων, της αξιολόγησης και 

έγκρισης προµηθευτών και υπεργολάβων, του ελέγχου των διεργασιών και παροχής 

υπηρεσιών του οργανισµού συµπεριλαµβανοµένων και της ανάλυσης, µέτρησης και  
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διατήρησης του προϊόντος, των διαδικασιών για τον έλεγχο των υλικών, του ελέγχου 

παραγωγής και εργαστηριακού εξοπλισµού, της ικανότητας, ενηµέρωσης και 

εκπαίδευσης, των ανασκοπήσεων της ∆ιοίκησης – εσωτερικές επιθεωρήσεις και 

διορθωτικές – προληπτικές ενέργειες, του ελέγχου των εγγράφων – αρχείων και των 

δεδοµένων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και της σχεδίαση του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

Στον Κατάλογο των αρχείων καταγράφονται αναλυτικά η θέση φύλαξης, ο 

υπεύθυνος τήρησης και το χρονικό διάστηµα διατήρησης. Η πρόσβαση είναι 

καθορισµένη είτε βρίσκονται σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Η καταστροφή 

τους κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος τους, για παράδειγµα αν πρόκειται για αρχεία 

υπαλλήλων, καταστρέφονται µόλις δύο µήνες µετά την οριστική αποχώρηση του 

ατόµου και σε διάστηµα που του έχουν χορηγηθεί οι σχετικές βεβαιώσεις 

αποχώρησης. Η διαδικασία καταστροφής γίνεται µετά την ανασκόπηση της 

∆ιοίκησης σε συνεργασία µεταξύ Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Γενικού 

∆ιευθυντή. Η τελική απόφαση λαµβάνεται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, των 

συµβάσεων µε πελάτες και των υποδείξεων του Φορέα Πιστοποίησης.  

 

1.6.1. ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα αρχεία ποιότητας αποτελούν αντικειµενικές αποδείξεις για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των διεργασιών της εταιρείας. 

 

 

1.7. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

 

1.7.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η σχεδίαση για την ποιότητα, έχει ενσωµατωθεί µέσα σε όλες τις τυπικές 

Λειτουργικές ∆ιεργασίες του οργανισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας επίσηµης 

ανασκόπησης πριν δοθεί προσφορά και πριν γίνει αποδοχή µιας συµφωνίας. 

Επίσης, οι επίσηµες ανασκοπήσεις της ∆ιοίκησης ελέγχουν την απόδοση και τα 

µελλοντικά σχέδια σχετικά µε την ποιότητα. Το καταγεγραµµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εµπεριέχει τα θέµατα ποιότητας 

σε κάθε σχετικό στάδιο, µέσω των κατάλληλων απαιτήσεων σχετικά µε τις 

προδιαγραφές και τον έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, της χρήσης εκπαιδευµένου ή µορφωµένου προσωπικού καθώς και της 

προσεχτικής και αρχειοθετηµένης ανασκόπησης κάθε συµφωνίας.  
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Ένα επίσηµο “Σχέδιο Ποιότητας” παρέχεται στους πελάτες µόνο όταν είναι 

επίσηµη απαίτηση στα πλαίσια µιας συµφωνηµένης εργασίας. Ο τρόπος που γίνεται 

το Σχέδιο Ποιότητας της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. είναι τυποποιηµένος, είναι  

δηλαδή σε γραφική µορφή και αναπαριστά τη ροή της εργασίας και τα στάδια στα 

οποία εκτελείται ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόµενου προϊόντος και της 

παρεχόµενης υπηρεσίας.  

 

 

1.8. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

1.8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι επίσηµες ανασκοπήσεις γίνονται µία φορά τον χρόνο µε τον τρόπο που 

περιγράφεται στις Λειτουργικές ∆ιεργασίες. Τα θέµατα που συζητούνται αφορούν την 

καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ποιότητας. Τα πρακτικά των 

ανασκοπήσεων καταγράφονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.  

Η ανασκόπηση περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων την αξιολόγηση ευκαιριών για 

βελτίωση του Συστήµατος Ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής για την 

ποιότητα και των αντικειµενικών σκοπών. Όταν κρίνεται απαραίτητο 

πραγµατοποιούνται και έκτακτες ανασκοπήσεις για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 

προβληµάτων. 

 

1.8.2. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Τα εισερχόµενα στην ανασκόπηση της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν πληροφορίες, 

χωρίς όµως να περιορίζονται µόνο σ’ αυτά όπως είναι τα αποτελέσµατα 

επιθεωρήσεων, η ανατροφοδότηση από τον πελάτη, η επίδοση διεργασιών και 

συµµόρφωσης προϊόντος, η κατάσταση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, οι 

επακόλουθες ενέργειες από προηγούµενες ανασκοπήσεις από την ∆ιοίκηση, οι 

αλλαγές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και 

οι συστάσεις για βελτίωση. 

 

1.8.3. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Τα εξερχόµενα από την ανασκόπησης της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν 

οποιεσδήποτε αποφάσεις για ενέργειες που σχετίζονται µε τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και των διεργασιών  
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του, τη βελτίωση του προϊόντος, η οποία σχετίζεται µε απαιτήσεις των πελατών και 

τις ανάγκες σε πόρους.  

 

 

1.9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

 

1.9.1.    ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Η διοίκηση της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µέσα στα πλαίσια του οικονοµικού της 

προγραµµατισµού διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαιτούµενοι πόροι για την επίτευξη 

των αντικειµενικών της σκοπών. Οι πόροι περιλαµβάνουν τις πρώτες ύλες, τον 

εξοπλισµό, το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, την εξωτερική βοήθεια από 

συµβούλους, το διοικητικό προσωπικό και τις απαραίτητες εργατοώρες.  

 

 

1.10. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

1.10.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιλογή κατάλληλου προσωπικού αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των 

στόχων της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. Το προσωπικό εκτελεί εργασίες της 

εταιρείας και του παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση ανάλογα µε τη θέση εργασίας, 

τις ικανότητες, την κατάρτιση και την εµπειρία. Η εταιρεία επενδύει στα στελέχη της 

και η σωστή αρχική τους αξιολόγηση είναι η σοβαρότερη δραστηριότητα στη 

διεργασία της διοίκησης του προσωπικού.  

 

1.10.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η ικανότητα του προσωπικού πηγάζει από τα προσόντα που έχουν όλοι οι 

υπάλληλοι και οι διευθυντές της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. να εκτελούν εργασίες 

που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για το προϊόν 

και των υπηρεσιών. Με τη βοήθεια του υπευθύνου προσωπικού καταρτίζεται, µετά 

από κάθε ετήσια ανασκόπηση των αναγκών επιµόρφωσης, ένα τέτοιο σχέδιο 

εκπαίδευσης που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα 

λαµβάνει υπόψη και τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ατόµου. 

Την γενική ευθύνη για την εφαρµογή αυτής της διεργασίας την έχει αποκλειστικά ο 

Υπεύθυνος Τµήµατος Οικονοµικών και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Ο υπεύθυνος κάθε  
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τµήµατος ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού του. Ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των τµηµάτων και τον Υπεύθυνο 

Προσωπικού, εξετάζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζοµένων. 

Για κάθε µόνιµο υπάλληλο ή διευθυντή διατηρείται ένα αρχείο εκπαίδευσης, στο 

οποίο καταγράφονται οι ανάγκες και η επιµόρφωση κάθε εργαζοµένου. Τα στοιχεία 

αυτά ενηµερώνονται από τον υπεύθυνο προσωπικού και από τον βοηθό του και είναι 

στη διάθεση όλου του προσωπικού 

 

 

1.11. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1.11.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1.11.1.1. Σκυρόδεµα 

1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος 

Όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες 

διεργασίες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, από κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό, µε κατάλληλα όργανα ελέγχου που ελέγχονται και βαθµονοµούνται 

όπως χρειάζεται.  

Ο απώτερος στόχος είναι η διαχείριση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

πελάτη. 

 

2. Έλεγχος πρώτων υλών 

Καθώς παραλαµβάνονται οι πρώτες ύλες, ελέγχεται αν αυτές ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της παραγγελίας προµήθειας. Η ένταση των ελέγχων των 

παραλαµβανόµενων πρώτων υλών εξαρτάται από το είδος τους, το πόσο 

σηµαντικές είναι στην παραγωγή των προϊόντων, τις ικανότητες του προµηθευτή και 

τις απαιτήσεις του Κανονισµού Σκυροδέµατος για τον έλεγχό τους. 

Αν ο έλεγχος των παραλαµβανόµενων πρώτων υλών είναι απαραίτητος αλλά δεν 

είναι δυνατόν να γίνει για κάποιον λόγο τότε θα δίνεται σε αυτές η ένδειξη “ΥΛΙΚΑ 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ”. 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 36 - 

 

3. Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 

Η διεργασία ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγής περιλαµβάνει ηλεκτρονικό 

έλεγχο ροής της παραγωγικής διαδικασίας και αρχεία ελέγχων που 

συµπεριλαµβάνονται στις καταγεγραµµένες Λειτουργικές ∆ιεργασίες.  

 

4. Τελικός Έλεγχος και ∆οκιµές 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του προϊόντος και µετά την φόρτωση για 

παράδοση γίνονται οι κατάλληλοι τελικοί έλεγχοι σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες 

διεργασίες.  

 

 

1.11.1.2. Τσιµεντοπροϊόντα 

1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στη σχεδίαση υλοποίησης 

του σκυροδέµατος. 

 

2. Έλεγχος πρώτων υλών 

Η πρώτη ύλη για την κατασκευή τσιµεντοπροϊόντων είναι σκυρόδεµα που 

παράγεται στη µονάδα της εταιρείας, ο έλεγχος του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τις 

καταγεγραµµένες διαδικασίες. 

 

3. Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στον έλεγχο κατά την 

διάρκεια παραγωγής του σκυροδέµατος.  

 

4. Τελικός έλεγχος και δοκιµές 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στο σκυρόδεµα.  

 

 

1.11.1.3. Τεχνικά Έργα 

1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος 

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας για 

την αποφυγή ατυχηµάτων. Τα µέτρα ασφαλείας (µπάρες, φωτισµός, σηµατοδότηση 

κλπ) τοποθετούνται σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του δηµόσιου φορέα ανάλογα µε  
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την κατηγορία του δρόµου (εθνικός, επαρχιακός, κλπ) και ότι άλλο απαιτείται από την 

προκήρυξη.  

 

2. Έλεγχος πρώτων υλών 

Στα τεχνικά έργα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται στο σκυρόδεµα. 

 

3. Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 

Ο έλεγχος εκτέλεσης του έργου καλύπτει τις τρεις διαστάσεις του έργου, δηλαδή 

το προϊόν, το κόστος και το χρονοδιάγραµµα. Ο έλεγχος του προϊόντος γίνεται µέσα 

από δειγµατοληπτικούς ελέγχους πιστοποίησης της ποιότητας του παραγόµενου 

προϊόντος σε σχέση µε τις προδιαγραφές. Ο κοστολογικός έλεγχος επιτυγχάνεται 

µέσω της αναλυτικής καταγραφής των σχετικών εξόδων σε αναλυτικό λογαριασµό 

του έργου. Η διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος επιτυγχάνεται µέσω της διατήρησης 

του Ηµερολογίου του Έργου και συχνών ελέγχων των εκτελούµενων εργασιών σε 

σχέση µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα. 

 

4. Τελικός έλεγχος και δοκιµές 

Όταν ολοκληρωθεί το τεχνικό έργο γίνεται η τελική επιµέτρηση και πιστοποίηση 

του παραδιδόµενου προϊόντος και οι κατάλληλοι τελικοί έλεγχοι σύµφωνα µε τις 

καταγεγραµµένες διεργασίες.  

 

 

1.11.2. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Οι διεργασίες περιλαµβάνουν τον έλεγχο των απαιτήσεων του πελάτη και τον 

έλεγχο των απαιτήσεων σχετικά µε το προϊόν και την επικοινωνία µε τον πελάτη.  

Κάθε προσφορά, συµφωνία ή παραγγελία ελέγχεται σχολαστικά έτσι ώστε να 

διασφαλιστούν ότι έχουν καθοριστεί δεόντως οι απαιτήσεις και τα κατάλληλα 

αντίγραφα σχετικών εγγράφων έχουν ελεγχθεί και διατηρούνται στο σχετικό αρχείο, 

ότι δεν υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές ανάµεσα σε οποιαδήποτε προσφορά 

γίνεται, την συµφωνία που κλείνεται και την παραγγελία που πρόκειται να παραδοθεί 

στον πελάτη, ότι η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει την δυνατότητα να παραδώσει 

τα προϊόντα που περιγράφονται στην συµφωνία µέσω του κατάλληλου παραγωγικού 

και µεταφορικού εξοπλισµού και χρησιµοποιώντας έµπειρο και κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό ή ότι έχει διασφαλίσει την συνεργασία εγκεκριµένων 

υπεργολάβων. Αν η προτεινόµενη συµφωνία απαιτεί να τροποποιηθεί προσωρινά ο 
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τρόπος που εφαρµόζεται το καταγεγραµµένο Σύστηµα Ποιότητας ότι η συγκεκριµένη 

απαίτηση έχει εξετασθεί και ελέγχεται επίσηµα, οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις 

που σχετίζονται µε “υλικά παρεχόµενα από τον πελάτη” ή τον “έλεγχο από τον 

πελάτη υλικών στον τόπο αγοράς τους” ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις 

καταγεγραµµένες διεργασίες. Όλες οι προσφορές µαζί µε την ανασκόπησή τους 

διατηρούνται στο αρχείο προσφορών. Όλα τα συµφωνητικά διατηρούνται κατά τον 

ίδιο τρόπο στο αρχείο συµφωνητικών.  

Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. είναι 

αυτοί που ουσιαστικά κάνουν προσφορές και κλείνουν συµφωνίες µε πελάτες µέσα 

σε προκαθορισµένα όρια πιστωτικής και τιµολογιακής πολιτικής. Οι παραγγελίες των 

πελατών ελέγχονται από τους ίδιους έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι όροι εκτέλεσής 

τους βρίσκονται στα πλαίσια της συµφωνηθείσας συνεργασίας.  

Οι τροποποιήσεις των συµφωνητικών καταγράφονται επίσηµα στο αρχείο 

συµφωνητικών. Πριν γίνει η τροποποίηση ενός συµφωνητικού επανεξετάζεται η 

δυνατότητα της επιχείρησης να παραδώσει τα προϊόντα των ζητούµενων 

προδιαγραφών µέσα στα χρονικά όρια και στην τιµή που ζητά ο πελάτης.  

 

 

1.11.3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο σχεδιασµός µιας νέας ποιότητας σκυροδέµατος προκύπτει από την απαίτηση 

ενός πελάτη ή από την απόφαση της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. να προχωρήσει σε 

εµπλουτισµό της γκάµας της. Η επικύρωση της µελέτης της νέας σύνθεσης γίνεται µε 

µέτρηση της αντοχής σε θραύση των δοκιµίων που ορίζονται για κάθε νέα µελέτη. 

 

 

1.11.4. ΑΓΟΡΕΣ 

 

1.11.4.1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Η εταιρεία έτοιµου σκυροδέµατος ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. εφαρµόζει αυτή τη 

διαδικασία σε κάθε προσφορά ή σύµβαση και αφορά όλα τα έγγραφα που 

συνοδεύουν την προσφορά και την σύµβαση στη συνέχεια και σε όλες τις αλλαγές, 

τροποποιήσεις και επεκτάσεις αυτών. 

Η ανασκόπηση πραγµατοποιείται µετά την προετοιµασία αυτών των δύο 

εγγράφων. Βάσει των όσων προϊόντων ή υπηρεσιών ζήτησαν οι πελάτες γίνεται 

ανασκόπηση και έλεγχος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Ο ∆ιευθύνων  
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Σύµβουλος εγκρίνει τα έγγραφα και αποφασίζει αν γίνουν κάποιες προσθήκες ή 

τροποποιήσεις σ’ αυτά. Οι συµβάσεις καταχωρούνται στον Κατάλογο Συµβάσεων 

από τον Υπεύθυνο Προµηθειών µετά από ενηµέρωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου.  

 

1.11.4.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Η προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών που επηρεάζουν την ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. θα γίνεται µόνο από προµηθευτές που συµπεριλαµβάνονται στην Λίστα 

Εγκεκριµένων Προµηθευτών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου ο πελάτης 

απαιτεί να χρησιµοποιηθεί ένας συγκεκριµένος προµηθευτής ή συγκεκριµένα υλικά 

δικής τους επιλογής.  

Η Λίστα Εγκεκριµένων Προµηθευτών έχει καταρτισθεί χρησιµοποιώντας έναν από 

τους τρεις τρόπους αξιολόγησης. Ο προµηθευτής είναι στη διεργασία πιστοποίησης 

ή έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 ή ISO 9002, από έναν αναγνωρισµένο 

οργανισµό πιστοποίησης. Εναλλακτικά µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή µια εταιρεία 

που έχει ήδη εγκριθεί σαν προµηθευτής από έναν µεγάλο οργανισµό π.χ. ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ, κλπ. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι υπάρχουν αρχεία που αποδεικνύουν ότι ο 

προµηθευτής ή ο υπεργολάβος, ιστορικά και µε συνέπεια, παρέχει ποιοτικές πρώτες 

ύλες και τέλος ο προµηθευτής είναι επίσηµος αντιπρόσωπος ή µεσάζων σηµαντικών 

εµπορευµάτων ή υπηρεσιών. 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. σε περιπτώσεις υπεργολαβίας στις οποίες ο 

υπεργολάβος δεν είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 ή ISO 9002 εκτελεί επί τόπου 

επιθεωρήσεις του έργου προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή και ποιοτική 

εκτέλεσή του.  

 

 

1.11.5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1.11.5.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όλες οι διεργασίες της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που επηρεάζουν την ποιότητα 

των παραγόµενων προϊόντων ή των παρεχόµενων υπηρεσιών εκτελούνται κάτω 

από τον διοικητικό έλεγχο που περιλαµβάνει επίσηµα καταγεγραµµένες, 

εγκεκριµένες και ελεγχόµενες Λειτουργικές ∆ιεργασίες, λίστες ελέγχου, αρχεία, κλπ, 

όπου χρειάζεται. Όπου κρίνεται απαραίτητο χρησιµοποιεί πρόσθετες οδηγίες  
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εργασίας και ίσως και σχέδια ποιότητας. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν ειδικές 

οδηγίες που αφορούν συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχουν συµφωνηθεί µε τους 

πελάτες. Κάθε τέτοια οδηγία εγκρίνεται και κωδικοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συσχετίζεται µε το συµφωνητικό από το οποίο προήλθε. 

Επιπλέον καθορίζεται έµπειρο ή εκπαιδευµένο προσωπικό, κατάλληλα εργαλεία, 

όργανα ή εξοπλισµός και υλικά. Καθορίζονται οι απαραίτητες συνθέσεις του 

σκυροδέµατος, των αδρανών και των τσιµεντοπροϊόντων µε αναλύσεις που 

προέρχονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή από άλλο διαπιστευµένο 

εργαστήριο, διενεργούνται πρόσθετοι έλεγχοι για ειδικές διεργασίες όπου είναι 

απαραίτητο αλλά και ποιοτικοί έλεγχοι πριν και µετά την παράδοση των προϊόντων. 

Σε γενικές γραµµές, όλες οι διεργασίες και οι έλεγχοι εξετάζονται συνεχώς έτσι 

ώστε να βελτιώνονται µε σκοπό να γίνεται η εταιρεία όλο και πιο ανταγωνιστική ή να 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Τα παραγόµενα προϊόντα της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παράγονται και παραδίδονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη 

ή δέσµευση να παρασχεθεί περαιτέρω εξυπηρέτηση µετά την παράδοση. Αν τυχόν 

καθοριστεί τέτοια ανάγκη σε κάποιο συµφωνητικό τότε θα γίνει για κάθε τέτοιο 

συµφωνητικό. 

 

1.11.5.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε τους συνεχείς ελέγχους και τα κριτήρια που 

θέτει βάσει της νοµοθεσίας και των απαιτήσεων του πελάτη, αποδεικνύει την 

ικανότητα αυτών των διεργασιών να επιτυγχάνουν τα προκαθορισµένα 

αποτελέσµατα.  

Η συµπλήρωση και η διατήρηση των αντίστοιχων αποτελούν βασικό στοιχείο για 

τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συγκεκριµένων διεργασιών διότι επηρεάζεται άµεσα 

η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο 

χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός συντηρείται συχνά και µε τον κατάλληλο τρόπο και 

τηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία 

 

1.11.5.3. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του έτοιµου σκυροδέµατος και 

στην συνέχεια των τσιµεντοπροϊόντων παραδίδονται και αποθηκεύονται χύµα. Η 

αναγνώριση των υλικών γίνεται από τους χώρους ή τα σιλό αποθήκευσης. Τα χύµα 
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υλικά είναι δύσκολο να µπερδευτούν λόγω του µικρού αριθµού τους και της 

ευδιάκριτης εµφάνισης τους.  

Η ιχνηλασιµότητα των υλικών στον προµηθευτή τους είναι πρακτικά δυνατή στην 

συγκεκριµένη εταιρεία λόγω του µικρού αριθµού των υλικών και των προµηθευτών. 

Σε ότι αφορά τους ελέγχους και τις δοκιµές έχει αναπτυχθεί και εφαρµοστεί µία 

Λειτουργική ∆ιεργασία που καλύπτει πλήρως αυτήν την απαίτηση. Κατά την διάρκεια 

όλων των σταδίων µετά την παραλαβή των πρώτων υλών, την διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας και τους τελικούς ελέγχους µπορεί να εντοπισθεί πλήρως 

η κατάσταση ελέγχου.  

 

1.11.5.4. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Ο πελάτης προµηθεύει υλικά ή υπηρεσίες και τα διατηρεί στην κατοχή του. Η 

περίπτωση προµήθειας υλικών αποκλείεται, όµως ο πελάτης µπορεί να συµβάλλει 

µε οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων) στην παροχή της 

υπηρεσίας ή να παρέχει πληροφοριακά έγγραφα. Αυτού του είδους τα υλικά ή οι 

υπηρεσίες υπόκεινται σε ελέγχους όπως σε περιπτώσεις παραλαβής για να 

βεβαιωθούµε ότι υπάρχει συµφωνία µε οποιαδήποτε πληροφορία έχει δώσει ο 

πελάτης, τοποθετούνται ετικέτες αναγνώρισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

χρησιµοποιηθούν σε λάθος εργασία ή συµβόλαιο. Επιπλέον ο πελάτης ειδοποιείται 

εγγράφως για οποιαδήποτε λάθη ή προβλήµατα εντοπιστούν, λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εµποδιστεί η καταστροφή ή η υποβίβαση της 

ποιότητάς τους και αν υπάρξουν υπόλοιπα µετά την χρήση των υλικών, αυτά 

επιστρέφονται στον πελάτη, εκτός αν δοθεί γραπτή άδεια να καταστραφούν.  

Οποιαδήποτε τέτοια υλικά καλύπτονται από την ασφάλεια του πελάτη, καθώς δεν 

γίνεται γνωστή η αξία ή το ρίσκο δεν µπορούν να καλυφθούν από την ασφάλεια της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

 

1.11.5.5. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες αποθηκεύονται στους ενδεδειγµένους 

αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας. Συγκεκριµένα το έτοιµο σκυρόδεµα δεν 

αποθηκεύεται στο χώρο της εταιρείας αλλά φορτώνεται στα µεταφορικά µέσα ώστε 

να παραδοθεί στους πελάτες άµεσα. Η φόρτωση γίνεται σύµφωνα µε τις 

καταγεγραµµένες διεργασίες.  

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας οι χώροι αποθήκευσης αδρανών εξετάζονται πολλές 

φορές και έτσι δεν χρειάζεται ένα ειδικό σύστηµα για τον έλεγχό τους. Στα σιλό  
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τσιµέντου γίνεται ηµερήσιος εποπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ανάγκη 

αναπαραγγελίας. Τα τσιµεντοπροϊόντα αποθηκεύονται σε χώρο που έχει διατεθεί 

αποκλειστικά από την εταιρεία για αυτόν τον σκοπό.  

 

1.11.5.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αυτή η ενότητα προσδιορίζει την ανάγκη για κατάλληλη και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα συντήρηση, βαθµονόµηση και έλεγχο του εξοπλισµού που 

χρησιµοποιείται από την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και επηρεάζει άµεσα την 

ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών αυτού.  

Ο εξοπλισµός ο οποίος επηρεάζει άµεσα την ποιότητα των παραγόµενων 

προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας, συντηρείται κατάλληλα 

και σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η βαθµονόµηση του υλικού γίνεται σε ειδικά 

εργαστήρια βαθµονόµησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008. Ο 

έλεγχος, η συντήρηση και η βαθµονόµηση όλου του εξοπλισµού µετρήσεων 

καταγράφεται και ελέγχεται.  

Ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι 

όλα τα όργανα που χρησιµοποιούνται για ελέγχους, µετρήσεις και δοκιµές ελέγχονται 

και βαθµονοµούνται κατάλληλα. Μαζί µε τους υπευθύνους Συντήρησης Μονάδας 

Παραγωγής και Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου έχει την ευθύνη 

της συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισµού και των φορτηγών τα οποία είναι 

απαραίτητα για την παραγωγή και την παράδοση των παραγόµενων προϊόντων 

στους πελάτες της εταιρείας. 

Τα φορτηγά και τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την παράδοση 

έτοιµου σκυροδέµατος και τσιµεντοπροϊόντων στους πελάτες της επιχείρησης, 

συντηρούνται σύµφωνα µε τα προγράµµατα συντήρησης που ελέγχονται επίσηµα 

από την διοίκηση της επιχείρησης. 

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας 

του σκυροδέµατος συντηρείται επίσης σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που 

ελέγχεται επίσηµα από την διοίκηση της εταιρείας.  
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1.12. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

1.12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει σχεδιάσει και έχει θέσει σε εφαρµογή τις 

διεργασίες παρακολούθησης, µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που χρειάζονται 

για να αποδεικνύει την συµµόρφωση του προϊόντος, να εξασφαλίζει την 

συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και να βελτιώνει διαρκώς την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ποιότητας. 

 

 

1.12.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 

 

1.12.2.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Κάθε τµήµα της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που επηρεάζει την ποιότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της εξετάζεται µία φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η λειτουργία της επιχείρησης δεν αποκλίνει από τις απαιτήσεις του 

ISO 9001:2008 και των µετρήσιµων στόχων της διοίκησης της επιχείρησης. 

∆ιενεργώντας περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις διασφαλίζεται επίσης ότι τα 

διάφορα στοιχεία του Συστήµατος Ποιότητας παραµένουν κατάλληλα και αφορούν 

την συγκεκριµένη εταιρεία. 

Οι επιθεωρήσεις ποιότητας διενεργούνται σύµφωνα µε επίσηµες διεργασίες και τα 

αποτελέσµατά τους καταγράφονται και αναφέρονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 

εξετάζονται στις ανασκοπήσεις της ∆ιοίκησης. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από 

προσωπικό που έχει βασική εκπαίδευση σε αυτόν τον τοµέα µε τη βοήθεια των 

εξωτερικών συµβούλων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα κατά τη 

διάρκεια της επιθεώρησης.  

Για την εφαρµογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων χρησιµοποιούνται Λίστες 

Ελέγχου. Αυτές χρησιµοποιούνται τόσο από τον επιθεωρητή όσο και από τον 

υπεύθυνο του τµήµατος στο οποίο διενεργείται η εσωτερική επιθεώρηση. Οι τοµείς 

που καλύπτονται από κάθε έλεγχο ποιότητας, µαρκάρονται στις Λίστες Ελέγχου οι 

οποίες αρχειοθετούνται µαζί µε την “Περίληψη Επιθεώρησης”. 

  

1.12.2.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παρακολουθεί και µετρά τα χαρακτηριστικά του 

παραγόµενου προϊόντος ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι νοµοθετικές απαιτήσεις  
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όσο και οι απαιτήσεις των πελατών της. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του 

προϊόντος και την φόρτωση του για παράδοση γίνονται οι τελικοί έλεγχοι σύµφωνα 

µε τις καταγεγραµµένες διεργασίες.  

 

 

1.12.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. αν κατά την παραγωγή των προϊόντων ή την 

εκτέλεση τεχνικών έργων διαπιστωθεί ότι το παραγόµενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του πελάτη, τότε λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες που εξαρτώνται 

ανάλογα από το είδος τού προϊόντων όπως στην περίπτωση των αδρανών προϊόντα 

τα οποία οδηγούνται σε επανεπεξαργασία ή καταστροφή. Στην περίπτωση του 

σκυροδέµατος γίνεται υποβιβασµός της κατηγορίας του και πώληση του σαν 

σκυρόδεµα κατώτερης κατηγορίας. Στην περίπτωση των τσιµεντοπροϊόντων 

εξετάζεται η δυνατότητα απορρόφησης από άλλο πελάτη ειδάλλως απορρίπτονται 

ενώ στην περίπτωση των τεχνικών έργων επαναλαµβάνονται οι εργασίες έτσι ώστε 

το παραδοτέο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη. 

Όλοι οι εργαζόµενοι δίνουν µεγάλη προσοχή και σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις ενηµερώνεται άµεσα ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο 

Υπεύθυνος Παραγωγής για να αποφευχθούν τα µοιραία λάθη.  

 

 

1.12.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. αναλύει όλα τα σχετικά δεδοµένα και πληροφορίες 

έτσι ώστε να καθορίσει την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιµοποιεί για την 

παροχή πληροφοριών που σχετίζονται µε την ικανοποίηση ή µη των πελατών, την 

συµµόρφωση των προϊόντων στις απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά τάσεων και 

ευκαιριών για τις προληπτικές ενέργειες και µε προµηθευτές.  

 

 

1.12.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

1.12.5.1. ∆ΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Η ∆ιοίκηση της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. βελτιώνει συνεχώς την 

αποδοτικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας µέσω της καθιέρωσης της  
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πολιτικής για την ποιότητα, της καθιέρωσης µετρήσιµων αντικειµενικών σκοπών 

ποιότητας, της παρακολούθησης και ανάλυσης των αποτελεσµάτων των 

επιθεωρήσεων, της εφαρµογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και της 

ανασκόπησης από τη ∆ιοίκηση. Όλα αυτά συµβάλλουν καθοριστικά στην συνεχή 

βελτίωση του συστήµατος ενώ συνάµα εξασφαλίζουν σηµαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στην επιχείρηση.  

 

1.12.5.2. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Όταν και όπου διαπιστώνεται λάθος στην παραγωγική διαδικασία ενός µη 

συµµορφούµενου προϊόντος ή στην παροχή µιας µη αποδεκτής υπηρεσίας 

λαµβάνονται και καταγράφονται σε κάθε περίπτωση οι κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη παρόµοιων προβληµάτων στο 

µέλλον.  

Αυτά τα περιστατικά παράδοσης όπως και οι διορθωτικές και προληπτικές 

ενέργειες εξετάζονται στις επίσηµες ανασκοπήσεις της ∆ιοίκησης της ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. Ορισµένες φορές έχει διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η παράδοση ενός 

εσφαλµένου προϊόντος στους πελάτες λόγω της αυτοµατοποίησης του συστήµατος 

παραγωγής. Αν παρόλα αυτά διαπιστωθεί ότι παράγεται ένας µεγάλος αριθµός µη 

συµµορφούµενων προϊόντων, τότε διεξάγονται ειδικές µελέτες µε σκοπό να 

εντοπισθούν οι αιτίες των προβληµάτων και να δοθούν µόνιµες λύσεις. Τέτοιες 

µελέτες µπορεί επίσης να διεξαχθούν µε σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής ή 

διοικητικής διαδικασίας της εταιρείας όταν υπάρξει απόφαση κατά την διάρκεια των 

ανασκοπήσεων της ∆ιοίκησης.  

 

 

1.13. ISO 14001:2004 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από 

το BSI το 1992 και κωδικοποιήθηκαν ως BS 7750. Αυτό το πρότυπο αποτέλεσε την 

βάση για την ανάπτυξη των περισσότερο διαδεδοµένων σήµερα προτύπων ISO 

14001 και EMAS (Environmental Management Audit Scheme).  

Σύµφωνα µε τον ακόλουθο ορισµό: «Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ορίζεται ως ένα τµήµα του συνολικού συστήµατος διαχείρισης ενός οργανισµού που 

περιλαµβάνει την αναγκαία οργανωτική δοµή, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, 

τους ρόλους και τις υπευθυνότητες, τις κατάλληλες πρακτικές, τις διεργασίες και τους  
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πόρους µε στόχο την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

προϊόντων, των υπηρεσιών ή των λειτουργιών του» (Morrow, 2002).  

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης θεωρείται ένα επιπλέον εργαλείο για την 

εταιρεία παραγωγής τσιµέντου και των υποπροϊόντων του. Η πολιτική του 

συγκεκριµένου προτύπου είναι η επίτευξη και η απόδειξη µιας ουσιαστικής 

περιβαλλοντικής επίδοσης συµβατής µε την περιβαλλοντική πολιτική της και τους 

στόχους της ελέγχοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών της στο περιβάλλον.  

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δεν εφαρµόζει, προς το παρόν, το πρότυπο του 

ISO 14001:2004 ωστόσο είναι σε θέση να σχεδιάσει και να διεξάγει περιβαλλοντικές 

ανασκοπήσεις για να αξιολογήσει την περιβαλλοντική της επίδοση. Η περιβαλλοντική 

διαχείριση περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύνολο θεµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε θέµατα στρατηγικής και 

ανταγωνισµού. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ένα υπόδειγµα συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης για το ISO 14001:2004.  

 

 

Σχήµα 3: Υπόδειγµα συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης του ISO  14001:2004 

(ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004). 

 

Το πρότυπο ακολουθεί την µεθοδολογία «Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω».  

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 47 - 

 

Αναλυτικά:  

Σχεδιάζω:  καθιέρωση των στόχων και των διεργασιών που είναι απαραίτητα               

για την επίτευξη αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την περιβαλλοντική πολιτική της 

εταιρείας 

Υλοποιώ:  λειτουργία των διεργασιών 

Ελέγχω: παρακολούθηση και µέτρηση των διεργασιών έναντι της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, των αντικειµενικών σκοπών και στόχων, των νοµικών και άλλων 

απαιτήσεων και έκθεση των αποτελεσµάτων. 

Βελτιώνω: ανάληψη ενεργειών για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης του 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

 

1.13.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Περιβάλλον:  Ως περιβάλλον θεωρείται ο περιβάλλον χώρος στον οποίο λειτουργεί 

ένας οργανισµός συµπεριλαµβανοµένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των 

φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της µεταξύ τους 

σχέσης (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004). 

Περιβαλλοντική πλευρά:  Είναι κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών ενός οργανισµού το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το 

περιβάλλον (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004). 

Περιβαλλοντική επίπτωση: Ορίζεται η αρνητική επίδραση της λειτουργίας της 

εγκατάστασης στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και στα οικοσυστήµατα, ως 

αποτέλεσµα της ύπαρξης περιβαλλοντικών πτυχών (∆.Σ.Ε.Θ., 2009).   

Περιβαλλοντικός σκοπός: Ορίζεται η συνολική επιδίωξη η οποία σε συµφωνία µε την 

περιβαλλοντική πολιτική θέτονται προς επίτευξη από τον ίδιο τον οργανισµό (ΕΛΟΤ 

Α.Ε., 2004). 

Περιβαλλοντική επίδοση: Ορίζονται τα µετρήσιµα αποτελέσµατα της διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισµού (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004). 

Περιβαλλοντική πολιτική: Ορίζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός 

οργανισµού σε σχέση µε την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως αυτές εκφράζονται 

επίσηµα από την ανώτατη διοίκηση (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004).  

Περιβαλλοντικός στόχος: Ορίζεται η λεπτοµερής απαίτηση επίδοσης για έναν 

οργανισµό ή τµήµατα αυτού η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς 

σκοπούς και χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειµένου να 

επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004).  
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Πρόληψη της ρύπανσης: Ορίζεται η χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, 

υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, µείωση ή έλεγχο – 

µεµονωµένα ή σε συνδυασµό – της δηµιουργίας της εκποµπής ή εκροής κάθε τύπου 

ρύπου ή αποβλήτου, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004).  

 

 

1.13.2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ Σ.Π.∆.  

Τα κίνητρα και τα οφέλη δίνουν το έναυσµα σε µια επιχείρηση ώστε να 

προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσης ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. Τα κίνητρα είναι η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, οι πιέσεις της 

τοπικής κοινωνίας, η είσοδος σε διεθνείς αγορές, η απαίτηση πιστοποίησης από 

τους πελάτες, η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η καλύτερη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών θεµάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της 

εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης (Morrow, 2002 – Poksinska, 

2003 – Rondinelli, 2000 – Raines, 2002). 

Τα οφέλη µιας επιχείρησης για την σχεδίαση και εφαρµογή ενός συστήµατος για 

το περιβάλλον είναι πολλά (οικονοµικά, λειτουργικά και εξωτερικά) και είναι η µείωση 

του κόστους, η εξοικονόµηση κόστους υλικών, η βελτίωση της οργάνωσης και 

λειτουργίας της επιχείρησης, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, η αύξηση του 

µεριδίου στην αγορά και η συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και την προστασία του 

περιβάλλοντος (Alberti, 2000 – Petroni, 2001).  

 

 

1.14. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι απαιτήσεις του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είναι σχεδόν ίδιες µε 

αυτές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001:2008 µε ελάχιστη διαφορά 

στους ορισµούς και στους τίτλους του προτύπου. Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., 

όπως γράφτηκε παραπάνω, δεν εφαρµόζει το πρότυπο ποιότητας EN ISO 14001, 

ωστόσο δίνεται η ευκαιρία αυτό το σύστηµα να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί πάνω 

σ’ αυτήν σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την καινούργια έκδοση του 

ISO 9001.  
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1.14.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. ανήκει στην κατηγορία των κατασκευών και 

δοµικών έργων, είναι µονάδα παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, τσιµέντου και 

αδρανών υλικών. Η περιβαλλοντική πολιτική που θα ακολουθήσει θα πρέπει να 

περιλαµβάνει την δέσµευση για διαρκή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης, την 

δέσµευση για συµµόρφωση µε όλες τις νοµικές απαιτήσεις που η επιχείρηση θα 

πρέπει ενυπογράφως να έχει αποδεχτεί, να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισµό 

και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων καθώς και να 

γνωστοποιηθεί σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται (προσωπικό, στελέχη) και 

συνεργάζονται (προµηθευτές, πελάτες) µε την εταιρεία.  

 

 

1.14.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

1.14.2.1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., συµπεριλαµβάνοντας την σηµαντικότητα του συστήµατος 

περιβαλλοντικής προστασίας για την µελλοντική πιστοποίησή της, χρήζει απαραίτητη 

την διάθεση της τόσο στους οικονοµικούς πόρους όσο και στο κατάλληλα 

εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό της. Εκτός από αυτά οι πόροι περιλαµβάνουν 

την οργανωτική υποδοµή και την τεχνολογία.  

Η διάθεση των πόρων πρέπει να αξιολογείται και να ανασκοπείται επίσηµα από 

την ∆ιοίκηση κατά την διάρκεια των συναντήσεων µαζί µε το ISO 9001:2008. 

 

1.14.2.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. εξασφαλίζει όλες τις ανάγκες επιµόρφωσης του 

προσωπικού της µε βάση την µόρφωση και τα προσόντα του κάθε εργαζόµενου. Οι 

Υπεύθυνοι ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Προσωπικού θα πρέπει να καταρτίσουν ένα 

σχέδιο εκπαίδευσης πάνω στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, λαµβάνοντας 

υπόψη τους τη σπουδαιότητα της συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική πολιτική, τις 

περιβαλλοντικές πλευρές, τα περιβαλλοντικά οφέλη και τις συνέπειες απόκλισης 

κάποιων προκαθορισµένων διαδικασιών.  

Όπως στο ISO 9001:2008 έτσι και στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

14001 να διατηρούνται αρχεία εκπαίδευσης για κάθε εργαζόµενο ή στέλεχος της  
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επιχείρησης. Στα αρχεία καταγράφονται οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης και η 

πρόοδος του κάθε εργαζόµενου, ενηµερώνονται από τον υπεύθυνο προσωπικού και 

είναι στη διάθεση όλου του προσωπικού.   

 

1.14.2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η διεργασία του ελέγχου εγγράφων του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ακολουθείται όπως ακριβώς και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 9001:2008 µε 

ελάχιστες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους.  

Τα έγγραφα θα ελέγχονται, θα εγκρίνονται και θα αρχειοθετούνται όπως ακριβώς 

και τα έγγραφα του ISO 9001:2008. Η τροποποίησή τους θα ελέγχεται αυστηρά 

βγάζοντας ειδική άδεια από τον υπεύθυνο ποιότητας. Όσα αντίγραφα του εγχειριδίου 

χαρακτηρίζονται ως «ελεγχόµενα» και «µη ελεγχόµενα» θα πρέπει να 

αποθηκεύονται ηλεκτρονικά αλλά και στους ειδικούς φακέλους της εταιρείας.  

 

 

1.14.3. ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

1.14.3.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. θα πρέπει να σχεδιάζει και να εφαρµόζει τις 

διαδικασίες της παρακολούθησης και µέτρησης του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων 

είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν πληροφορίες για τις επιδόσεις του συστήµατος, 

τους ελέγχους που θα εφαρµόζονται και τη συµµόρφωση της εταιρείας µε τους 

στόχους που θα θέσει.  

Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρώνεται µε στατιστικές αναλύσεις και όπου είναι 

δυνατό θα επαληθεύονται οι µετρήσεις κάποιων λειτουργιών. Ολόκληρη η διαδικασία 

θα καταγράφεται στα σχετικά αρχεία.  

 

1.14.3.2. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. κατά την διάρκεια λειτουργίας του ISO 14001:2004 

µπορεί να διαπιστώσει µη συµµορφώσεις και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές 

και προληπτικές ενέργειες. Σ’ αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να 

εντοπίσει και να διορθώσει τις µη συµµορφούµενες διαδικασίες, να διερευνήσει τις 

αιτίες που έγιναν αυτές, να αξιολογήσει τη σκοπιµότητα ανάληψης των προληπτικών  
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ενεργειών και να εφαρµόσει το σχέδιο υλοποίησης, να καταγράψει τα αποτελέσµατα 

τους και να διεξάγει ανασκοπήσεις.  

Η επιχείρηση θα διασφαλίζει ότι λαµβάνει υπόψη της την σοβαρότητα των 

προβληµάτων, των επιπτώσεων στο περιβάλλον και των πιθανών λύσεων.  

 

1.14.3.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. θα εφαρµόσει την διατήρηση αρχείων ώστε να 

παρέχει αντικειµενική απόδειξη της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Η επιχείρηση θα αποφασίσει ποια αρχεία 

θα εφαρµόσει και θα αποθηκεύσει έντυπα και ηλεκτρονικά. Τα αρχεία είναι 

ευανάγνωστα, αναγνωρίσιµα και ιχνηλάσιµα 

 

1.14.3.4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Η διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων διεξάγεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα στην αρχή της εφαρµογής του ISO 14001:2004. Το τµήµα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να προγραµµατίζει συσκέψεις κάθε έξι µήνες 

ώστε να διαπιστώνεται η πρόοδος και η βελτίωση λειτουργίας των διαδικασιών. 

Αργότερα οι συσκέψεις θα προγραµµατίζονται στο τέλος κάθε έτους.  

Είναι πολύ πιθανό η εταιρεία να καθιερώσει τις Λίστες Ελέγχου όπως συµβαίνει 

µε το ISO 9001:2008. Αυτές οι λίστες χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων από τον επιθεωρητή και από τον ορισθέντα υπεύθυνο 

του τµήµατος. 

 

 

1.14.4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Η ∆ιοίκηση της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. πρέπει να διεξάγει επίσηµες 

ανασκοπήσεις µια φορά τον χρόνο µε τον τρόπο που θα περιγράφεται στις 

Λειτουργικές ∆ιεργασίες. Τα θέµατα που θα συζητούνται αφορούν την 

καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Όταν κρίνεται 

απαραίτητο θα πραγµατοποιούνται έκτακτες ανασκοπήσεις για την αντιµετώπιση 

συγκεκριµένων προβληµάτων.  
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1.15. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αποδείξει στο έπακρο την 

λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001:2008 σε µία επιχείρηση. Η εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας 

αποδεικνύει τον βαθµό στον οποίο η επιχείρηση µπορεί να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της αγοράς, των πελατών και των προµηθευτών της;  

Από την άλλη µεριά, η εφαρµογή ενός άλλου προτύπου µπορεί να τις δώσει 

µεγαλύτερες ευκαιρίες και το πλεόνασµα να ανταποκριθεί καλύτερα µέσα από τον 

κλάδο της; Η επιχείρηση έχει τις ικανότητες να εφαρµόσει το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 αφού τα προϊόντα της πιθανότατα 

προκαλούν λύµατα στο περιβάλλον µε άµεσο αντίκτυπο στην καταστροφή του 

φυσικού πλούτου, στην µόλυνση των υδάτων και στην µείωση της πανίδας.  

Ο στόχος της εταιρείας για τα Συστήµατα Ποιότητας είναι η εκπλήρωση και των 

πέντε κλειδιών του µοντέλου ποιότητας ώστε να επιτευχθεί εξ’ ολοκλήρου η Συνεχής 

Βελτίωση. Εδώ γεννιέται το εξής ερώτηµα: Είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν 

περισσότερες διεργασίες; Η εταιρεία αυτή τη στιγµή εφαρµόζει µόνο εννιά 

διαδικασίες. Πρέπει να εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών εργασίας και τεχνικών 

οδηγιών. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καθιερώσει και να περιγράψει τον 

τρόπο έκδοσης, ενηµέρωσης και έγκρισης των οδηγιών εργασίας και των τεχνικών 

οδηγιών καθώς και τη διαδικασία ελέγχου της διανοµής τους στην εταιρεία. Επίσης 

ένας ακόµη στόχος είναι η δηµιουργία ξεχωριστών αρχείων διαχείρισης παραγγελιών 

στο τµήµα πωλήσεων και να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των διεργασιών 

παραγωγής διότι επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα. Με ποιον τρόπο θα γίνει κάτι 

τέτοιο; 

Ο τελευταίος και βασικότερος στόχος της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. είναι η 

σωστή διαχείριση των πελατών και των παραπόνων τους καθώς και η καταχώρησή 

τους σε ανάλογο αρχείο. Το ερώτηµα είναι: κατά την διάρκεια της πώλησης 

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες παράγει 

ολοκληρωµένους µηχανισµούς υποστήριξης µετά την πώληση; Αξιολογεί τις απόψεις 

των πελατών της;   
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2.1.    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας είναι 

η συλλογή ερευνητικού υλικού από την επιλεγµένη επιχείρηση. Η έρευνα αυτή 

υλοποιήθηκε στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας στο οποίο έχει σχεδιαστεί και 

εφαρµοστεί το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας.  

Ο κύριος και βασικός σκοπός της έρευνας είναι η προσπάθεια άµεσης 

υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης για την καθιέρωση του ISO 9001:2008 και 

της σχεδίασης του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Είναι 

αναγκαίο να εντοπιστούν τα τρωτά της σηµεία και να µπορέσει να βελτιώσει τις 

κατάλληλες µεθόδους εργασίας προκειµένου να αναδειχθεί ως µία από τις 

δυναµικότερες εταιρείες στον κλάδο της. 

Άρα, απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας, εφόσον καταγράψουµε τις 

διαδικασίες και αναλύσουµε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την 

πρωτογενή και την δευτερογενή έρευνα της, σε συνδυασµό µε τις προσωπικές 

γνώσεις που αποκτήθηκαν στην διάρκεια των τεσσάρων ετών φοίτησης στο τµήµα 

Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων – Εφοδιαστικής (Logistics) του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης στο παράρτηµα Κατερίνης, είναι να µπορέσουµε να προτείνουµε και 

να διατυπώσουµε τεκµηριωµένες προτάσεις που στοχεύουν στην κατανόηση των 

εφαρµογών και των κανόνων του ISO 9001:2008 και στην σχεδίαση και εφαρµογή 

του ISO 14001:2004.  

 

2.1.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε πάνω στο θέµα της πτυχιακής εργασίας ήταν 

κυρίως βιβλιογραφική. Πολλοί Έλληνες και Ξένοι επιστήµονες έχουν ασχοληθεί και 

καταγράψει τις δικές τους απόψεις για τα Συστήµατα Ποιότητας. Αυτές οι απόψεις 

εντοπίζονται σε βιβλία, ακαδηµαϊκές σηµειώσεις, εφηµερίδες, επιστηµονικές 

εκδόσεις, ειδικές εκδόσεις φορέων πιστοποίησης, επιστηµονικά άρθρα και περιοδικά, 

σε επιστηµονικούς διαδικτυακούς τόπους κλπ.  

Η έρευνα ξεκίνησε µε τη µελέτη του ISO 9001:2000 µε πλήθος ερευνητικών 

άρθρων που βρέθηκαν στο διαδίκτυο και σε επιστηµονικά περιοδικά. Ωστόσο στις 19 

∆εκεµβρίου 2008 εκδόθηκε το νέο πρότυπο του ISO 9001:2008, το οποίο άρχισε να 

εφαρµόζεται σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς από τις 15 

Οκτωβρίου 2009. Τα δύο πρότυπα δεν είχαν πολλές διαφορές µεταξύ τους. Οι ειδικοί 

του ISO διαπίστωσαν ότι στο νέο πρότυπο ποιότητας έγιναν κάποιες µικρές 

προσθήκες ενώ διαγράφηκαν ορισµένα σηµεία. Ως αποτέλεσµα η βιβλιογραφία που 
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χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα έρευνα αφορούσε το προηγούµενο σύστηµα 

ποιότητας όµως µπορούσε να εφαρµοστεί και στο νέο.  

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης εξέδωσε το ελληνικό πρότυπο του ISO µε 

τον γενικό τίτλο «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000» (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2001) και αργότερα το νέο 

πρότυπο µε τον γενικό τίτλο «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008» (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2008).  

Στον Ελληνικό χώρο υπάρχει πλειάδα εγκεκριµένων επιστηµόνων που 

ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα. Το 2001 εκδόθηκε το σύγγραµµα των 

ακαδηµαϊκών Ιωάννη Σ. Αρβανιτογιάννη και Λάζαρου Κούρτη µε τίτλο «ISO 

9001:2000». Το βιβλίο παρουσιάζει το πρότυπο και αναλύει τις εφαρµογές του ISO 

9000 σε προϊόντα και υπηρεσίες βελτίωσης ποιότητας, και επιπλέον αναφέρεται 

στην έρευνα αγοράς και στην ικανοποίηση του καταναλωτή (Αρβανιτογιάννης & 

Κούρτης, 2001). Ο κ. Γεώργιος Α. Στυλιανάκης (2003), στο άρθρο του µε τίτλο «ISO 

9001:2000 – Η προσέγγιση στο νέο πρότυπο» αναλύει τη γενικότερη σηµασία που 

έχει το ISO στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς και την προσέγγιση στο 

πρότυπο ποιότητας (Στυλιανάκης, 2003). Η συµβουλευτική εταιρία LegeArtis 

Consulting σε άρθρο της που δηµοσίευσε πριν λίγους µήνες στο Internet ανέλυσε τι 

είναι το καινούργιο πρότυπο και πως λειτουργεί (www.legeartis.gr).  

Η κα Ε. Κουζίλου, από την πλευρά της, στο άρθρο της µε τίτλο «Εγχειρίδιο 

Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9000» προσπαθεί µε τον δικό της 

προσωπικό τρόπο να εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το πρότυπο και ποια είναι η 

σηµαντικότητα του. Η προσέγγιση της είναι απολύτως ακριβής καθότι στις τελευταίες 

σελίδες του άρθρου της αναλύει τις απαιτήσεις του προτύπου (Κουζίλου, 2004).  

Ακολούθως το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το 2008, εξέδωσε µια µελέτη µε 

γενικό τίτλο «Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία» . Η εν λόγω µελέτη 

παραθέτει το ερώτηµα – Γιατί χρησιµοποιείται ένα Σύστηµα Ποιότητας – 

προβληµατίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους αναγνώστες και αναλύοντας τα 

βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη και τον ρόλο των 

διαχειριστών ποιότητας (ΜΕ – ΤΠ∆Π Τ.Ε.Ε., 2008).  

Επιπλέον στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιµοποιήθηκε ως βοήθηµα το 

εγχειρίδιο ποιότητας της Γενικής Ποιοτικής Α.Ε. Οι περισσότερες πληροφορίες για 

την εκπόνηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν από το βιβλίο «Στοιχεία ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας» του κ. Σταµάτη Α. Αυλωνίτη. Το βιβλίο συµπεριλαµβάνει ένα 

πλήρες υπόδειγµα εφαρµογής προτύπου ISO 9001:2000 σε σύστηµα παραγωγής 

(Αυλωνίτης, 2009).  

Η κυρία Μαρία Οργάντζη, υπεύθυνη του τµήµατος διαχείρισης ποιότητας στην 

εταιρεία ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µας διέθεσε πλούσιο ενηµερωτικό υλικό και  
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σηµειώσεις για τις εκδόσεις του ISO 9001:2000 και 2008. Οι σηµειώσεις αυτές 

δόθηκαν στα πλαίσια επιστηµονικού συνεδρίου τον Μάιο του 2007.  

Στην ξένη βιβλιογραφία, το 2001 εκδόθηκε το βιβλίο του Arpad Gaal µε τίτλο «ISO 

9001:2000 for small businesses: implementing process – approach quality 

management» (Gaal, 2001). Το επόµενο έτος (2002) κυκλοφόρησε το βιβλίο «The 

ISO 9000 Handbook» του Robert W. Peach (Peach, 2002). Αµέσως µετά, το 2003, 

εκδόθηκε το «ISO 9001:2000 a practical quality manual explained» του Kevin R. 

Grimmes (Grimmes, 2003).  Ακολούθως, το 2004 εκδόθηκε από τις εκδόσεις ∆ίαυλος 

το βιβλίο «Κατανοώντας το ISO 9001:2000 - περιέχει το πλήρες κείµενο του 

ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001» από τον Charles A. Cianfrani (Cianfrani, 

2004).  

Εκτός από τα προαναφερόµενα ευρήµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που 

άπτονται άµεσα ή έµµεσα µε το θέµα της πτυχιακής εργασίας εντοπίστηκε ένας 

µεγάλος αριθµός ξένων επιστηµονικών άρθρων και δηµοσιεύσεων σχετικών µε το 

πρότυπο ISO 9001:2000 και του ISO 9001:2008. 

Τέλος, για την έρευνα πάνω στα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

χρησιµοποιήθηκε κυρίως το ελληνικό πρότυπο του ISO 14001:2004 και άρθρα από 

το διαδίκτυο. Το εγχειρίδιο ποιότητας περιείχε τον γενικό τίτλο «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

14001: Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για 

την χρήση του» (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004).  

Όσον αφορά τις µελέτες και τα άρθρα που βρέθηκαν στο διαδίκτυο, πρώτος ο 

συγγραφέας Κώστας ∆ελήµπασης δηµοσίευσε το 2001 το άρθρο του µε τίτλο 

«Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης» (∆ελήµπασης, 2001). Έπειτα, ο 

συγγραφέας και ακαδηµαϊκός του τµήµατος Μηχανολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, κ. 

Νίκος Σακκάς, δηµοσίευσε το 2006 την επιστηµονική του µελέτη µε τίτλο «Συστήµατα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001 & EMAS» (Σακκάς, 2006). Το ίδιο έτος οι 

επίκουροι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μανδαράκα και 

Γεωργακόπουλος, δηµοσίευσαν την µελέτη τους µε τίτλο «Συστήµατα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε Ελληνικές Επιχειρήσεις: Ωθούσες ∆υνάµεις και 

Σηµαντικότερα Οφέλη» (Μανδαράκα & Γεωργακόπουλος, 2006). Ακολούθως το 

∆ίκτυο Συµβούλων Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης δηµοσίευσε µία έρευνα 12 σελίδων 

σχετικά µε τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που εφαρµόζουν το συγκεκριµένο 

πρότυπο. Η έρευνα φέρει τον τίτλο «Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004» (∆Ι.Σ.Ε.Θ., 2009).  

Τέλος πλήθος άρθρων και αναφορών βρέθηκαν στο διαδίκτυο και βοήθησαν 

σηµαντικά στην εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας. 
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2.1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

Στο ξεκίνηµα της εµπειρικής έρευνας έπρεπε να διαπιστωθεί αν η επιλεγµένη 

εταιρεία είχε την δυνατότητα να σχεδιάσει και να εφαρµόσει το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001:2008. Το ζητούµενο αποτέλεσµα επαληθεύτηκε µε µια σειρά 

µεθόδων και πρακτικών τόσο µέσω εµπειρικών και βιβλιογραφικών γνώσεων όσο 

και µέσω ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων από τα οποία θα αντλήσουµε 

πληροφορίες για το κατά πόσο εφαρµόζονται τα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 

στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι η ανάδειξη κάποιων 

διαδικασιών που ήδη εφαρµόζονται µέσα στην εταιρεία ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

και κάποιων άλλων οι οποίες είτε δεν µελετήθηκαν ποτέ είτε είναι αδύνατο να 

εφαρµοστούν. Συνεπώς η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σε 

συνδυασµό µε ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στην επιλεγµένη εταιρεία 

είναι απολύτως απαραίτητη καθότι επιτυγχάνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών. 

Η επισφράγιση των προαναφερόµενων ερευνητικών υποθέσεων εκφράζεται µέσα 

από τη µελέτη της σχεδίασης και εφαρµογής των διαδικασιών του ISO 9001:2008. 

 

 

2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η επιχείρηση που επιλέχθηκε ως πεδίο µελέτης είναι η ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., η οποία διατηρεί τις εγκαταστάσεις της στον Νοµό Ροδόπης. 

 

2.2.1. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ίδρυση της εταιρείας έγινε το 1995 µε την επωνυµία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

(Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.). Η έδρα της είναι στο 4ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Κοµοτηνής – 

Ξάνθης όπου βρίσκεται η παραγωγική µονάδα. Βασικοί µέτοχοι και νόµιµοι 

εκπρόσωποι της επιχείρησης είναι ο Γαλόπουλος Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός και 

Πρόεδρος, µε ποσοστό 50% και ο Γκουδοσίδης Αθανάσιος, Πολιτικός 

Υποµηχανικός, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της επιχείρησης, µε 

ποσοστό 50%.  

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 57 - 

 

2.2.2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει αναπτύξει σήµερα µια σειρά δραστηριοτήτων 

για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Παρακάτω παρατίθενται 

οι δραστηριότητές της. 

Η εταιρεία παράγει έτοιµο σκυρόδεµα σε διάφορες κατηγορίες συγκεκριµένων 

προδιαγραφών που δίνουν τις απαιτούµενες ιδιότητες αντοχής και κάθισης. Το 

σκυρόδεµα παραδίδεται στους πελάτες µε ειδικά φορτηγά µεταφοράς και ανάµιξης 

(µπετονιέρες). Υπάρχει η δυνατότητα άντλησης µε ειδικά µηχανήµατα στην 

περίπτωση σκυροδέτησης µε ύψος. Επίσης η εταιρεία διαθέτει συγκρότηµα 

παραγωγής αδρανών υλικών. Εκτός από το συγκρότηµα παραγωγής αδρανών που 

βρίσκονται στην µονάδα, η εταιρεία διαθέτει κινητό συγκρότηµα σπαστήρα – 

κοσκίνων και τα προϊόντα παραγωγής είναι 3Α και χαλίκι.  

Στο συγκρότηµα παραγωγής τσιµεντοπροϊόντων διατίθενται από την µονάδα 

παραγωγής τσιµεντοσωλήνες, κυβόλιθοι και τσιµεντόλιθοι.  

Τέλος η επιχείρηση αναλαµβάνει την µελέτη και την επίβλεψη δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων. Τα έργα που αναλαµβάνει είναι κυρίως έργα οδοποιίας, οικοδοµικά 

και υδραυλικά. Ο εξοπλισµός είναι ανάλογος αυτών των έργων. Η µονάδα διαθέτει 

εκσκαφείς, φορτωτές, γερανούς και φορτηγά.  

 

 

2.2.3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 
 
2.2.3.1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Σπ. Γαλόπουλος 
Αθ. Γκουδοσίδης 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
Αθ. Γκουδοσίδης 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Αθ. Γκουδοσίδης 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Σπ. Γαλόπουλος 
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2.2.3.2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. – ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 

 

 

2.2.3.3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. – 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

Τµήµα 
Προσωπικού 

Τµήµα 
Προµηθειών 

Τµήµα 
Παραγωγής 

Μονάδα Σκυροδέµατος- 
∆ιανοµής & Συντήρησης 

Τµήµα 
Πωλήσεων 

Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 

Συµβάσεις 

Παραγγελίες 

Ποιοτικός Έλεγχος & 
Συντήρηση 

Εργαστηριακού 
Εξοπλισµού 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: 
Αθ. Γκουδοσίδης – Σπ. Γαλόπουλος 
Τεχνικός Ασφαλείας: Γ. Καρυοφύλλης 

 

Τµήµα 
Προσωπικού 
 

Τµήµα 
Προµηθειών 
 

Τµήµα 
Παραγωγής 
 

Μονάδα 
Τσιµεντοπροϊόντων – 

Σωληνώσεων & Συντήρηση 

Χειριστής Κλαρκ 

Αποθήκη 
Προϊόντων 

Τµήµα Πωλήσεων 
 

Συµβάσεις 
 

Παραγγελίες - 
∆ιανοµή 

Βοηθός 

Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας 

 

Ποιοτικός Έλεγχος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: 
Αθ. Γκουδοσίδης – Σπ. Γαλόπουλος 
Τεχνικός Ασφαλείας: Γ. Καρυοφύλλης 
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2.2.3.4. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

 

 

 

2.2.4. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ 

Τα πεδία που χρειάστηκαν να εξεταστούν για τις ανάγκες της έρευνας είναι αυτά 

που περιλαµβάνονται στις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, του 

ISO 9001:2008 και του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, του ISO 

14001:2004. Πιο συγκεκριµένα εξετάστηκαν οι τοµείς της γενικής παρουσίασης της 

επιχείρησης, της σχεδίασης και εφαρµογής του ISO 9001:2008, της καθιέρωσης του 

εγχειριδίου ποιότητας, των βασικών απαιτήσεων που εφαρµόζει η επιχείρηση, τoυ 

ελέγχου των εγγράφων και των αρχείων που χρησιµοποιούνται, των απαιτήσεων και 

των στόχων της ∆ιοίκησης, της πολιτικής ποιότητας, των ευθυνών, των 

αρµοδιοτήτων και της εσωτερικής επικοινωνίας, των ανασκοπήσεων της διοίκησης, 

της διαχείρισης των πόρων, της σχεδίασης και της υλοποίησης των προϊόντων, της 

παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, των αγορών και των σχέσεων µε πελάτες και 

προµηθευτές καθώς και της δυνατότητας σχεδίασης, εφαρµογής και καθιέρωσης των 

διεργασιών του ISO 14001:2004.  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπεύθυνος 
Ασφαλείας 

Εργοταξιάρχης 

Υποστήριξη Έργου – ∆ιοικητικές 
& Οικονοµικές Υπηρεσίες 

Χωµατουργικές Εργασίες, 
Οδοστρωσία, Ασφαλτικά Έργα, 

Κατασκευή Έργων από 
Σκυρόδεµα 

Τοπογραφικό 
Συνεργείο 

Η/Μ 

Υπεύθυνος 
∆ιασφάλισης 
Ποιότητας 

Υπεύθυνος 
Ποιοτικού 
Ελέγχου 

Γραµµατεία 
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2.3. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 

Το ερευνητικό υλικό αναφέρεται στις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να 

συλλεχθούν όλα τα δεδοµένα. Το ερευνητικό υλικό καλύπτεται µέσα από την 

δευτερογενή και την πρωτογενή έρευνα ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα 

ζητούµενα της πτυχιακής εργασίας.  

Η δευτερογενής έρευνα (primary research) καλύπτει τη θεωρητικό – 

βιβλιογραφικό κοµµάτι της εργασίας. «Η διαδικασία της έρευνας των κατάλληλων 

βιβλιογραφικών αναφορών και η απαραίτητη ανασκόπηση και κριτική µελέτη των 

πληροφοριών αυτών, αποτελούν δραστηριότητες βαρύνουσας σηµασίας για µια 

επιτυχηµένη ερευνητική εργασία» (Σκιττίδης & Κοιλιάρη, 2006).  

Έτσι η άντληση των στοιχείων έγινε µε προσοχή και αφαιρετική ικανότητα από 

επίσηµα έγγραφα, συγγράµµατα, διδακτικές σηµειώσεις, άρθρα σε εφηµερίδες και 

επιστηµονικά περιοδικά, έντυπα και διαδικτυακές πηγές, ανακαλύπτοντας και 

αναλύοντας τµήµατα της υπάρχουσας γνώσης που αφορούν το θέµα της έρευνας.   

 

 
Σχήµα 1: Σχέση µεταξύ της Εγκυρότητας / Αξιοπιστίας της πληροφορίας και της    

ταχύτητας µε την οποία υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτήν (Σκιττίδης & συν. 2006). 

 

 

2.3.1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η µελέτη επίσηµων εγγράφων ήταν το πρώτο στάδιο της δευτερογενούς έρευνας. 

Η πρώτη ενηµέρωση για τα επίσηµα έγγραφα έγιναν από τον ΕΛΟΤ και βοήθησαν 

στην δηµιουργία έντυπων αρχείων.  

Η τελειοποίηση αυτής της µελέτης πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της 

επιλεγµένης επιχείρησης µε συγκεκριµένα διαβαθµισµένα έγγραφα που αφορούσαν  

Βιβλία 

Ταχύτητα 

Ε
γ
κ
υ
ρ
ό
τη

τα
 / 
Α
ξι
ο
π
ισ
τί
α

 

Επιστηµονικά Περιοδικά 

Πρακτικά Συνεδρίων 

Εµπορικά Έντυπα 

Εφηµερίδες 

∆ιαδίκτυο 
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κυρίως τα τµήµατα παραγωγής, προσωπικού και διαχείρισης ποιότητας. Επιπλέον 

για την µελέτη των εντύπων χρησιµοποιήθηκε το βιβλίο του Σταµάτη Αυλωνίτη 

«Στοιχεία Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Ποιότητας» (Αυλωνίτης, 2009). Το βιβλίο 

παραθέτει στο παράρτηµα Β ένα παράδειγµα µε τον γενικό τίτλο «Παράδειγµα 

Εφαρµογής Προτύπου ISO 9001:2000 σε Σύστηµα Παραγωγής». Στο παράρτηµα  Β 

του συγκεκριµένου βιβλίου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες και δίνονται 

παραδείγµατα εντύπων για το κάθε τµήµα ξεχωριστά.  

 

2.3.2. ΒΙΒΛΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ,  ΕΝΤΥΠΑ, ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

Η αναζήτηση και η επιλογή των βιβλιογραφικών πηγών έγινε σύµφωνα µε τις 

ανάγκες κάλυψης απόψεων που αφορούν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και 

τις απαιτήσεις τους (Quality Management System and Requirements).  

Η επιλογή έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί βαρύτητα στα κοµβικά σηµεία της 

έρευνας και να µην κουράζει κατά την ανάγνωσή της. Τα εγχειρίδια ποιότητας των 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα κάλυψης των απαιτήσεων της εργασίας µε τους εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς και τις διαδικασίες των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας και 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

Τα επιστηµονικά συγγράµµατα, τα επιστηµονικά άρθρα, µέρος των διδακτικών 

σηµειώσεων του Τµήµατος Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων, οι σηµειώσεις 

του επιστηµονικού σεµιναρίου και η ανάλυση των εντύπων αποτέλεσαν ενηµερωτικό 

υλικό για την καταγραφή των διεργασιών που παρατηρήθηκαν µέσα στην 

επιχείρηση.  

 

2.3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 Το διαδίκτυο προσέφερε πληρέστερη πληροφορία από έγκυρες πηγές για την 

εφαρµογή των ISO 9001:2008 και 14001:2004 σε άλλες εταιρίες και τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εύρεση περισσότερων επιστηµονικών 

άρθρων. Μέσω των διαδικτυακών πηγών σε συνδυασµό µε την βιβλιογραφική 

έρευνα δηµιουργήθηκαν έγκυρες και ισχύουσες πληροφορίες.  
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2.4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 

Η εφαρµογή της πρωτογενούς έρευνας βασίστηκε κυρίως στον εντοπισµό των 

διαδικασιών που εφαρµόζει η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και σε αυτών που θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν σε σχέση µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 

πρότυπο ποιότητας και στις πληροφορίες που αναζητήθηκαν στις υπάρχουσες 

βιβλιογραφικές πηγές και στο διαδίκτυο.  

Ο στόχος ήταν η σχεδίαση και η εφαρµογή του ISO 9001:2008 και η εφαρµογή και 

καθιέρωση του ISO 14001:2004 µε σκοπό την λεπτοµερή ανάλυση και βελτίωση 

όλων των διαδικασιών σε µια επιχείρηση.  

 

 

2.4.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η πρωτογενής έρευνα έγινε σταδιακά και µεθοδευµένα ξεκινώντας µε 

προσωπικές συνεντεύξεις και µε την χρήση ερωτηµατολογίων, µε στόχο την άντληση 

όσο το δυνατόν περισσότερων ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών.  

 

2.4.1.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Για την συλλογή στοιχείων στα συστήµατα ποιότητας χρησιµοποιήθηκαν δύο (2) 

ερωτηµατολόγια, τα οποία συντάχθηκαν για την διεκπεραίωση της παρούσας 

εργασίας.  

Το πρώτο ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε για να καλύψει τις διαδικασίες του ISO 

που λειτουργούν σε µια επιχείρηση, ενώ το δεύτερο ερωτηµατολόγιο 

χρησιµοποιήθηκε ως συµπληρωµατικό για να καλύψει τις ανάγκες του πρώτου αλλά 

και για να καλύψει ένα µέρος των λειτουργιών που µπορεί να εφαρµοστεί από ένα 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ανάλογα µε το µέγεθος και την παραγωγική 

δυνατότητα της επιχείρησης. 

Το πρώτο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις κλειστού 

και ανοιχτού τύπου µε οδηγίες συµπλήρωσης και επεξηγήσεις και το δεύτερο 

αποτελείται από έντεκα (11) ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

Το περιεχόµενο του πρώτου ερωτηµατολογίου αφορά ερωτήσεις για τις 

διαδικασίες της µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης, για τους πελάτες, για τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις, για τον ρόλο του υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας, για 

την παρακολούθηση, την µέτρηση και τον έλεγχο των διεργασιών του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, για την ανάλυση των  
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δεδοµένων της επιχείρησης, για την βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας και για τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. 

Το περιεχόµενο του δεύτερου ερωτηµατολογίου αφορά ερωτήσεις για τις 

δυνατότητες συνύπαρξης των δύο συστηµάτων ποιότητας σε µια επιχείρηση, για τα 

προβλήµατα του περιβάλλοντος και τα µέτρα προστασίας, για τους πόρους 

καθιέρωσης του συστήµατος, για την εκπαίδευση του προσωπικού, για την 

επικοινωνία, για τον έλεγχο των εγγράφων, για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και τις 

ανασκοπήσεις. 

Το περιεχόµενο και το ύφος των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια αποτέλεσαν 

τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας.   

 

2.4.1.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια αυτής της µελέτης έγιναν δύο συναντήσεις µε τους υπευθύνους 

του ΕΛΟΤ. Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ φιλικό κλίµα και συζητήθηκαν θέµατα που 

αφορούσαν το καινούργιο πρότυπο του ISO και τη χρησιµότητα της πιστοποίησης 

στις ελληνικές επιχειρήσεις. ∆εν χρησιµοποιήθηκε κάποιο ερωτηµατολόγιο καθότι οι 

συνεντεύξεις ήταν προφορικές και αδόµητες.  

 

 

2.4.2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Οι συµµετέχοντες στην πρωτογενή έρευνα είναι φυσικά πρόσωπα, διοικητικά 

στελέχη και υπεύθυνοι τµηµάτων της επιλεγµένης επιχείρησης, οι οποίοι γνωρίζουν 

εκ των πραγµάτων την λειτουργία της επιχείρησης και την εφαρµογή του ISO.  

 

2.4.2.1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι ερωτηθέντες που κλήθηκαν να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια εµβέλειας 

25 ερωτήσεων για το πρώτο και 11 ερωτήσεων για το δεύτερο µε ερωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου (9 και 4 σελίδων αντίστοιχα) ήταν τα διοικητικά στελέχη 

της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., πελάτες της επιχείρησης, οµοειδείς επιχειρήσεις 

στον κλάδο των κατασκευαστικών και δοµικών έργων καθώς και ορισµένες 

βιοµηχανίες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος.  

Οι αποδέκτες που επιλέχθηκαν ήταν 30 στο σύνολο και η επιλογή τους έγινε µέσα 

από προσωπική έρευνα που προηγήθηκε αλλά και µε την βοήθεια των διοικητικών 

στελεχών, διότι διαπιστώθηκε ότι µόνο οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις διαθέτουν και 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e – mail).  
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Η αποστολή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν οι 

επιχειρήσεις εφαρµόζουν ISO ή όχι και σε ποιο βαθµό χρησιµοποιούν τις λειτουργίες 

του.  

 

2.4.2.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Οι υπεύθυνοι στον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης) και τα διοικητικά 

στελέχη της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. συµµετείχαν σε µια σειρά διεξαγωγής 

προσωπικών συνεντεύξεων.  

Το σύνολο των συνεντευξιαζόµενων ανέρχεται στα 4 άτοµα, 1 άτοµο από τον 

ΕΛΟΤ και 3 άτοµα από την επιλεγµένη επιχείρηση που επισκεφθήκαµε ύστερα από 

άµεση επικοινωνία µαζί τους.  

 

 

2.5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων έγινε µε δύο διαφορετικούς τρόπους, µε την 

χρήση συνεντεύξεων και µε την χρήση ερωτηµατολογίων, µε κοινούς παρονοµαστές 

την άντληση έγκυρων πληροφοριών και την προσαρµογή όλων των λειτουργιών στα 

εγχειρίδια ποιότητας.  

Η σειρά εφαρµογής αυτών των µεθόδων έγινε διαδοχικά ξεκινώντας µε την χρήση 

των αδόµητων συνεντεύξεων και στην συνέχεια µε τα ερωτηµατολόγια στις 

επιλαχούσες επιχειρήσεις.  

 

2.5.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Τα πρώτα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν στις 21/6/2010 στις εγκαταστάσεις 

της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που εδρεύει στην Κοµοτηνή ενώ τα υπόλοιπα 

ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από τις επιλεγµένες εταιρείες από τις 21/6/2010 

έως τις 9/8/2010. 

Η µέθοδος συγκέντρωσης των δεδοµένων έγινε αρχικά µε επιτόπου συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων και αργότερα µε την αποστολή αυτών µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο αφού πρώτα είχαµε επικοινωνήσει µέσω τηλεφώνου µε τους 

υπευθύνους των επιχειρήσεων. 

Ο τρόπος συγκέντρωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, επειδή οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων είχαν ελάχιστο χρόνο στην διάθεση τους για να τον αφιερώσουν στην 

συµπλήρωση. 
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2.5.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Στις 5/1/2010 και στις 8/1/2010 πραγµατοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του 

ΕΛΟΤ στη Θεσσαλονίκη δύο συναντήσεις µε τους υπευθύνους. Οι υπεύθυνοι 

απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες που δηµιουργήθηκαν ενώ 

παράλληλα κρατήθηκαν και σηµειώσεις αφού οι συνεντεύξεις ήταν προφορικές και 

δεν υπήρχε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. 

Η τελευταία συνέντευξη έλαβε χώρα στις 21/6/2010 µε την υπεύθυνη του 

τµήµατος διαχείρισης ποιότητας κ. Μαρία Οργάντζη, ενώπιον του προέδρου της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. κ. Σπύρου Γαλόπουλου και του διευθύνοντα συµβούλου 

κ. Αθανασίου Γκουδοσίδη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κοµοτηνή. Το 

περιεχόµενο της συνέντευξης στηρίχθηκε στις ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων. 

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τέθηκαν επιπλέον ζητήµατα για την εφαρµογή 

του ISO 9001:2008 και για την σχεδίαση και την υλοποίηση του ISO 14001:2004 

στην επιχείρηση. Το βασικό ερώτηµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης πάνω στο Σύστηµα 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ήταν κατά πόσο θα βοηθήσει µία τέτοιου είδους 

επιχείρηση.  

Τέλος απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν, ικανοποιώντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τις απαιτήσεις της έρευνας.  

 

 

2.5.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Οι κατηγορίες των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα είναι οι 

ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι που δεν λειτουργούν αυτόνοµα αλλά 

αλληλοσυµπληρώνονται και βοήθησαν ώστε να αντληθούν περισσότερες 

πληροφορίες για το θέµα της πτυχιακής εργασίας.  

 

2.5.3.1. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας αποτελούν το σύνολο των ερµηνευτικών και 

διερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν, να 

αποδικοποιήσουν και να µεταφράσουν την έρευνά µας εξηγώντας τους λόγους 

εµφάνισης της (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας που εφαρµόστηκαν για την επίτευξη των 

ερευνητικών στόχων είναι η βιβλιογραφική αναφορά και η διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. 
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2.5.3.2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Οι ποσοτικές µέθοδοι έρευνας µετρούν τα ποσοστά εµφάνισης, τις συχνότητες, 

τις τάσεις και τις συσχετίσεις καταστάσεων και φαινοµένων (Σκιττίδης, 2006). 

Χρησιµοποιούνται ερωτηµατολόγια κλειστού και ανοιχτού τύπου για την συλλογή 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. Η ανάλυση των στοιχείων πραγµατοποιείται µε 

την χρήση του προγράµµατος επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων Excel. Η 

παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων γίνεται µε διαγράµµατα και πίτες. 
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3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ BENCHMARKING 

Το benchmarking είναι ένα σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης του τρόπου 

λειτουργίας µιας επιχείρησης µε αντίστοιχες επιτυχηµένες επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου (Βασίλη, 2009).  

Στην παρούσα εργασία γίνεται συγκριτική αξιολόγηση της σχεδίασης και 

εφαρµογής των Συστηµάτων Ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε επιτυχηµένες επιχειρήσεις του ίδιου αλλά και 

παραπλήσιων κλάδων. Ο σκοπός είναι να εξεταστούν τα βασικά κεφάλαια των δύο 

προτύπων, να συγκριθούν οι δυνατότητες σχεδίασης των συστηµάτων ποιότητας σε 

επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν ISO µε εκείνες που εφαρµόζουν, να βελτιωθούν 

ορισµένες διαδικασίες που λειτουργούν στις επιχειρήσεις και να εντοπιστούν οι 

αδυναµίες τους.  

Η κάθε σύγκριση περιλαµβάνει πίνακες και δείκτες µε τους αριθµούς και τα 

ποσοστά εφαρµογής και λειτουργικότητας των προτύπων ποιότητας.  

 

 

3.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ISO ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

– ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Πριν συγκρίνουµε την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε τις υπόλοιπες επιλεγµένες 

επιχειρήσεις, πρέπει να αναφέρουµε ότι οι ερωτήσεις για το ISO 9001:2008 

στηρίχθηκαν στο βιβλίο του Στ. Αυλωνίτη (Αυλωνίτης, 2009) ενώ οι ερωτήσεις για το 

ISO 14001:2004 στηρίχθηκε στο αντίστοιχο πρότυπο του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004).  

 

3.2.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο πίνακα 1 παρατηρούµε τον αριθµό των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 

έρευνα και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. 

 

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης επιχειρήσεων βάση κλάδου δραστηριοποίησης (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κατασκευών – ∆οµικών Έργων 23 

Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος / τσιµέντου 4 

Μηχανηµάτων - Εξοπλισµού 2 
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Μελέτη και επίβλεψη µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης 

φύσεως κτιριακών έργων, βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, οδών, σηράγγων και 

µονάδων βιολογικού καθαρισµού 

1 

Εµπορία και τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακού υλικού 1 

Μηχανολογικές κατασκευές 1 

 

Από τον πίνακα 1 διαπιστώνουµε ότι από τις 30 επιχειρήσεις που 

ανταποκρίθηκαν στα ερωτηµατολόγια µας, οι 22 ανήκουν στον κλάδο τον 

κατασκευών – δοµικών έργων, οι 3 ανήκουν στον κλάδο της παραγωγής έτοιµου 

σκυροδέµατος / τσιµέντου, οι 2 ανήκουν στον κλάδο των µηχανηµάτων – εξοπλισµού 

και οι άλλες 3 σε άλλους κλάδους. Πιο συγκεκριµένα, µία επιχείρηση ανήκει στον 

κλάδο της µελέτης και επίβλεψης µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων πάσης φύσεως κτιριακών έργων κλπ, η δεύτερη επιχείρηση 

τοποθετείται στην εµπορία και τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακού υλικού και η τελευταία 

ανήκει στις µηχανολογικές κατασκευές. Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι 2 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε δύο διαφορετικούς κλάδους, στον κλάδο των 

κατασκευών – δοµικών έργων και στον κλάδο των µηχανηµάτων – εξοπλισµού.  

Παρακάτω στον πίνακα 2 και στο διάγραµµα 1 διαπιστώνεται ο βαθµός 

εφαρµογής των συστηµάτων ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και ποια από 

αυτά τα συστήµατα λειτουργούν.  

 

Πίνακας 2: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την εφαρµογή ISO (Προσωπική επεξεργασία 

δεδοµένων). 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21 9 

 

Στον πίνακα 2 διαπιστώνουµε ότι από τις 30 επιχειρήσεις του δείγµατός µας, οι 21 

εταιρείες εφαρµόζουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης ενώ 9 εταιρείες δεν εφαρµόζουν. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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 ∆ιάγραµµα 1: Συγκριτική αξιολόγηση Συστηµάτων Ποιότητας στις επιχειρήσεις  

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατός µας εφαρµόζουν Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, κάποιες εξ αυτών χρησιµοποιούν όχι µόνο ένα σύστηµα για 

την σωστή λειτουργία τους και την προσέλκυση πελατών και προµηθευτών αλλά τρία 

(3) εγχειρίδια ποιότητας.  

Από το διάγραµµα 1 παρατηρούµε ότι από τις 21 επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι 13 εφαρµόζουν ISO 9001:2008, ανάµεσα τους 

και η  ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., οι 7 επιχειρήσεις εφαρµόζουν ISO 9001:2000, οι 

4 επιχειρήσεις εφαρµόζουν ISO 14001:2004 - Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, και οι υπόλοιπες 3 εφαρµόζουν άλλα Συστήµατα Ποιότητας, 

συγκεκριµένα µία επιχείρηση εφαρµόζει το πρότυπο του ISO 9000, η δεύτερη 

εφαρµόζει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 – ∆ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών για 

την υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα και η τρίτη εφαρµόζει ISO 1801:2008 – 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

 

 

3.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 

 

3.2.2.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τα παρακάτω προσπαθούµε να συγκρίνουµε την ποιοτική υπεροχή 

που προσφέρει το ISO 9001:2008 από το ISO 9001:2000 στην επιχείρησή µας σε 

σύγκριση µε τις υπόλοιπες εταιρείες που αποτελούν ένα µικρό δείγµα της έρευνας.  

Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν ISO 9001:2008 και ISO 9001:2000 απαντούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο  
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αλλά µε ελάχιστες διαφορές. Η µεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις που 

δεν εφαρµόζουν κάποιο πρότυπο ποιότητας. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι απαντήσεις 

είναι κάπως συγκεχυµένες.  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
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ΠΟΛY ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ

 

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτες σηµαντικότητας εφαρµογής διαδικασιών µέτρησης, ανάλυσης 

και βελτίωσης (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Από το διάγραµµα 2 παρατηρούµε ότι στον κλάδο των Κατασκευών – ∆οµικών 

Έργων το 54% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντική η εφαρµογή 

των διαδικασιών µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης για την σωστή λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Το 41% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι αρκετά σηµαντική και το 

5% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι µέτρια σηµαντική. Στον κλάδο της 

Παραγωγής Έτοιµου Σκυροδέµατος / Τσιµέντου το 75% των επιχειρήσεων θεωρούν 

ότι είναι πολύ σηµαντική η εφαρµογή των διαδικασιών µέτρησης, ανάλυσης και 

βελτίωσης για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και το 25% θεωρούν ότι είναι 

αρκετά σηµαντική. Στον κλάδο των Μηχανηµάτων – Εξοπλισµού λόγω του 

συνολικού αριθµού συµµετοχής των επιχειρήσεων στην έρευνά µας, το 50% 

θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντική και το υπόλοιπο 50% θεωρούν ότι είναι αρκετά 

σηµαντική. Τέλος οι υπόλοιπες 3 επιχειρήσεις που αποµένουν, από διαφορετικό 

κλάδο η καθεµία θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντικές τέτοιου είδους διαδικασίες (µε 

ποσοστό 100% έκαστη).  
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3.2.2.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε ότι η γνώµη και η ικανοποίηση 

των πελατών είναι σηµαντική σε αρκετά µεγάλο βαθµό σε όλες τις επιχειρήσεις του 

δείγµατος. 

 

Πίνακας 3α – 3β: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης επιχειρήσεων βάση πελατών (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

3α)  Σπουδαιότητα πελατών 

Θετική Όλες οι επιχειρήσεις 

Αρνητική - 

 

3β)  Μέτρηση ικανοποίησης πελατών 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες 37% 

Αποστολή ερωτηµατολογίων 28% 

Παράπονα πελατών (Κυτίο Παραπόνων) 28% 

Σφυγµοµετρήσεις (Γκάλοπ) 5% 

Μελέτες παρακολούθησης των συνηθειών των πελατών 2% 

 

Στον πίνακα 3α διαπιστώνουµε ότι όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά 

σηµαντική την γνώµη των πελατών τους.  

Στον πίνακα 3β λόγω της πολλαπλής επιλογής των απαντήσεων, όλες οι 

επιχειρήσεις απάντησαν πάνω από µία επιλογές. Από τις απαντήσεις διαπιστώνουµε 

ότι το 37% των επιχειρήσεων επιλέγουν την απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες, 

το 28% επιλέγουν την αποστολή ερωτηµατολογίων, το 28% των επιχειρήσεων 

λαµβάνουν υπόψη τους για την µέτρηση ικανοποίησης τα παράπονα των πελατών 

(Κυτίο παραπόνων), το 5% των επιχειρήσεων επιλέγουν τις σφυγµοµετρήσεις 

(γκάλοπ) και το 2% των επιχειρήσεων διενεργούν µελέτες παρακολούθησης των 

συνηθειών των πελατών.  

 

3.2.2.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Με βάση τα ευρήµατα του πίνακα 4 διαπιστώνουµε την σηµαντικότητα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων µέσα στις επιχειρήσεις. Ο πίνακας βοηθάει στην 

κατανόηση της διαχείρισης ποιότητας τόσο από την πλευρά των πελατών όσο και  
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από την πλευρά των εργαζοµένων. Οι απαντήσεις κάποιων επιχειρήσεων είναι 

παραπάνω από µία.  

 

Πίνακας 4: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τους λόγους διεξαγωγής των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΛΟΓΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Βελτίωση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 16 53% 

Εντοπισµός Μη Συµµορφώσεων 8 27% 

Βελτίωση Προϊόντων / Υπηρεσιών 1 17% 

∆εν απάντησαν / ∆εν γνώριζαν 5 3% 

 

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι διεξαγωγής των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Ο 

πρώτος λόγος είναι η βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας µε ποσοστό 

53% των επιχειρήσεων, ο δεύτερος λόγος είναι ο εντοπισµός µη συµµορφώσεων µε 

ποσοστό 27% των επιχειρήσεων, ο τρίτος και τελευταίος λόγος είναι η βελτίωση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών µε ποσοστό διεξαγωγής από τις επιχειρήσεις 17%. 

Επιπλέον είναι σηµαντικό να αναφέρουµε και το ποσοστό των επιχειρήσεων που είτε 

δεν απάντησαν είτε δεν γνώριζαν σχετικά µε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, το 

ποσοστό αυτό καλύπτει το 3% του συνόλου.  

Στον πίνακα 5 ορίζονται αναλυτικά τα είδη των εσωτερικών επιθεωρήσεων που 

χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις.  

 

Πίνακας 5:  Είδη εσωτερικών επιθεωρήσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΕΙ∆Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό της 

επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς 
13 43% 

Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς και 

ανεξάρτητους οργανισµούς επιθεωρήσεων (π.χ. ΕΛΟΤ) 
12 40% 

Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από πελάτες της επιχείρησης 

ή από άλλα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασµό ενός πελάτη 
2 7% 

∆εν γνώριζαν / ∆εν απάντησαν 3 10% 
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Από τον πίνακα 5 παρατηρούµε ότι το 43% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν 

επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό της επιχείρησης για 

εσωτερικούς σκοπούς, το 40% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν επιθεωρήσεις που 

πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς και ανεξάρτητους οργανισµούς επιθεωρήσεων 

(π.χ. ΕΛΟΤ), το 7% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν επιθεωρήσεις που 

πραγµατοποιούνται από πελάτες της επιχείρησης ή από άλλα πρόσωπα που 

λειτουργούν για λογαριασµό ενός πελάτη και το 10% των επιχειρήσεων δεν 

γνώριζαν ή δεν απάντησαν διότι δεν εφαρµόζουν το πρότυπο ποιότητας.  

Στον πίνακα 6 παρατίθενται τα ευρήµατα για το αν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις 

αξιολογούν ή όχι την συµµόρφωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ως προς 

τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008.  

 

Πίνακας 6: Συγκριτικός πίνακας επιχειρήσεων για την αξιολόγηση των συµµορφώσεων του Σ.∆.Π. 

ως προς τις απαιτήσεις (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ναι 90% 

Όχι 10% 

 

Στον πίνακα 6 διαπιστώνουµε ότι το 90% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι 

περιοδικές επιθεωρήσεις αξιολογούν την συµµόρφωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008 ενώ το υπόλοιπο 10% των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι περιοδικές επιθεωρήσεις δεν αξιολογούν την 

συµµόρφωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

Στον πίνακα 7 παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας για το αν υπάρχουν 

διαδικασίες που να περιγράφουν τις υπευθυνότητες και τις απαιτήσεις για την 

διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και τον τρόπο που γίνεται αυτό. Οι απαντήσεις 

κάποιων επιχειρήσεων είναι παραπάνω από µία.  

 

Πίνακας 7: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την περιγραφή των διαδικασιών (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων).  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απαιτήσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 17 55% 

∆ιορθωτικές – Προληπτικές ενέργειες / Μη συµµορφώσεις 2 6% 

∆εν απαντούν / ∆εν γνωρίζουν 12 39% 
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Στον πίνακα 7 παρατηρούµε ότι το 55% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν τις 

απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για την διεξαγωγή των 

επιθεωρήσεων. Οι απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

περιλαµβάνουν την εκπαίδευση του προσωπικού, την ενηµέρωση των ανώτατων 

στελεχών, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, τις ανασκοπήσεις και την ανάθεση των 

αρµοδιοτήτων και ρόλων στους υπευθύνους των τµηµάτων και στους υπαλλήλους 

της επιχείρησης. Το 6% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν µόνο τις διαδικασίες των 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών ή των µη συµµορφώσεων. Είναι 

αξιοσηµείωτο να αναφέρουµε ότι το 39% των επιχειρήσεων δεν απάντησαν ή δεν 

γνώριζαν κάτι σχετικό µε τις διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

  

3.2.2.4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στον πίνακα 8α παρατηρούµε τις απόψεις για την σπουδαιότητα του ρόλου του 

υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας. Στον πίνακα 8β παρατίθενται οι λόγοι για τους 

οποίους θεωρείται σηµαντικός ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας. Στον δεύτερο 

πίνακα οι απαντήσεις κάποιων επιχειρήσεων είναι παραπάνω από µία.  

 

Πίνακας 8α – 8β: Συγκριτική αξιολόγηση λειτουργιών για τις διαδικασίες του τµήµατος διαχείρισης 

ποιότητας σχετικά µε τον υπεύθυνο διαχείρισης  ποιότητας (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

8α)  Σπουδαιότητα ρόλου Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ναι 97% 

Όχι 3% 

 

8β)  Λόγοι σπουδαιότητας Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ΛΟΓΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Βελτίωση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 22 64% 

Ενηµέρωση για την παραγωγική διαδικασία 4 12% 

Σωστή Οικονοµική ∆ιαχείριση 2 6% 

Προώθηση καλής ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών 1 3% 

Προληπτικές – ∆ιορθωτικές Ενέργειες / Μη Συµµορφώσεις 1 3% 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 4 12% 
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Στον πίνακα 8α διαπιστώνουµε ότι το 97% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι ο 

ρόλος του υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας είναι πολύ σηµαντικός ενώ το 3% των 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι δεν είναι πολύ σηµαντικός.  

Ως συνέχεια του πίνακα 8α, στον πίνακα 8β απαριθµούνται οι λόγοι για τους 

οποίους είναι τόσο σηµαντικός ο ρόλος του υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας. Το 

64% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας βελτιώνει 

διαρκώς το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας µετά από την συλλογή και αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας ώστε να δίνει στην 

επιχείρηση ξεκάθαρα αποτελέσµατα και σωστά συµπεράσµατα για τον τρόπο 

λειτουργίας της εταιρείας. Το 12% των επιχειρήσεων θεωρούν σηµαντικό τον ρόλο 

του Υπευθύνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας για την σωστή ενηµέρωση της παραγωγικής 

διαδικασίας, το 6% των επιχειρήσεων θεωρούν σηµαντικό τον ρόλο του για την 

σωστή οικονοµική διαχείριση και το 3% των επιχειρήσεων τον θεωρούν σηµαντικό 

για την προώθηση καλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και για τις 

προληπτικές – διορθωτικές ενέργειες ή τις µη συµµορφώσεις των προϊόντων. 

Επιπλέον το 12% των επιχειρήσεων δεν απάντησαν ή δεν γνώριζαν σχετικά µε τον 

Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

 

3.2.2.5. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Όπως προκύπτει από τα ευρήµατα του πίνακα 9 η συχνότητα διεξαγωγής 

αυστηρών ελέγχων των διεργασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι 

αρκετά σηµαντική για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ISO.  

 

Πίνακας 9: Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου των διεργασιών του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2 φορές την εβδοµάδα 10% 

Κάθε εβδοµάδα 20% 

1 φορά τον µήνα 13% 

Κάθε 6 µήνες 17% 

Κάθε χρόνο 30% 

∆εν απάντησαν / ∆εν γνώριζαν 10% 

  

Στον πίνακα κατανοµής συχνοτήτων παρατηρούµε ότι το 10% των επιχειρήσεων 

παρακολουθούν και ελέγχουν 2 φορές την εβδοµάδα τις διεργασίες 
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του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν, το 20% των επιχειρήσεων 

παρακολουθούν και ελέγχουν κάθε εβδοµάδα τις διεργασίες του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, το 13% των επιχειρήσεων ελέγχουν τις διεργασίες τους 1 

φορά τον µήνα, το 17% των επιχειρήσεων παρακολουθούν και ελέγχουν τις 

διεργασίες τους κάθε 6 µήνες και το 30% των επιχειρήσεων παρακολουθούν και 

ελέγχουν τις διεργασίες τους κάθε χρόνο. Τέλος είναι πολύ σηµαντικό να 

αναφέρουµε σε ποσοστό 10% των επιχειρήσεων δεν απάντησαν διότι δεν 

εφαρµόζουν το ISO 9001:2008.  

Στο διάγραµµα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που διεξάγουν ή 

δεν διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους. Σύµφωνα λοιπόν µε το διάγραµµα 

διαπιστώνουµε ότι το 77% των επιχειρήσεων διεξάγουν ελέγχους για την 

παρακολούθηση και µέτρηση των διεργασιών ανεξαρτήτως αν έχουν πιστοποιηθεί 

µε ISO ενώ το 23% δεν εφαρµόζουν αυστηρούς ελέγχους.  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΑΙ

77%

OΧΙ

23%

 

∆ιάγραµµα 3: Έλεγχος παρακολούθησης και µέτρησης διεργασιών (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Τέλος στον πίνακα 10 παρατηρούµε τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων και 

το ποσοστό τους µε τους λόγους για τους οποίους διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους.  

 

Πίνακας 10:  Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων βάση των λόγων διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων κατά 

την παρακολούθηση και µέτρηση των διεργασιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΛΟΓΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Απαιτήσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 15 50% 

Καταγραφή ∆ιορθωτικών – Προληπτικών Ενεργειών 5 17% 
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∆οµή επιχείρησης 3 10% 

∆εν απαντούν / ∆εν γνωρίζουν 7 23% 

 

Από το πίνακα 10 βλέπουµε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διεξάγουν 

αυστηρούς ελέγχους κατά την διάρκεια της παρακολούθησης και µέτρησης των 

διεργασιών λόγω των απαιτήσεων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας έτσι ώστε 

να ετοιµαστεί το σύστηµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επικείµενη 

εξωτερική επιθεώρηση, να διαγνωστούν τυχόν προβλήµατα και να γίνουν οι 

απαραίτητες παρεµβάσεις και αλλαγές. Ο δεύτερος λόγος διεξαγωγής αυστηρών 

ελέγχων είναι η καταγραφή των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών µε 

ποσοστό 17%. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να καταγράφονται στα αρχεία τα λάθη, 

οι αστοχίες, οι παραλήψεις και οι µη συµµορφώσεις ώστε να γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες που θα βοηθήσουν στην βελτίωση του Συστήµατος. Ο τρίτος λόγος 

διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων είναι η δοµή της επιχείρησης µε ποσοστό 10%. Η 

κάθε επιχείρηση είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε αρµόδιος (τοµεάρχης, 

υπεύθυνος κλπ) να παρακολουθεί τον τοµέα του. Τέλος το 23% των επιχειρήσεων 

δεν απάντησαν ή δεν γνώριζαν σχετικά µε τους ελέγχους των διεργασιών διότι 

κάποιες από αυτές δεν εφαρµόζουν το ISO 9001:2008 ή οποιοδήποτε άλλο 

πρότυπο.  

 

3.2.2.6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στα διαγράµµατα και στους πίνακες αυτής 

της υποενότητας είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά.  

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 4 το 63% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος των υπηρεσιών µιας εταιρείας µπορεί να βοηθήσει πάρα 

πολύ στην περαιτέρω εξέλιξή της. Το 27% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι µπορεί να 

βοηθήσει πολύ στην περαιτέρω εξέλιξη της και το 10% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι 

µπορεί να βοηθήσει αρκετά στην περαιτέρω εξέλιξη τους.  
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πάρα πολύ
63%

Πολύ

27%

Αρκετά

10%

 

∆ιάγραµµα 4: Βαθµός ικανοποίησης επιχειρήσεων για την εξέλιξή τους σε προϊόντα και 

υπηρεσίες (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τις 

αποδείξεις συµµόρφωσης ως προς τα κριτήρια αποδοχής. Ακολούθως στον πίνακα 

12 παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που διατηρούν αρχεία ως προς τον 

έλεγχο των υπηρεσιών.  

 

Πίνακας 11: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την διατήρηση αποδείξεων συµµόρφωσης προς τα 

κριτήρια αποδοχής των προϊόντων/ υπηρεσιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο 18 60% 

Ναι, εφόσον αυτές οι συµµορφώσεις αναγράφονται µέσα στους 

όρους της σύµβασης 
8 27% 

Όχι, εφόσον δεν απαιτείται άµεσα 4 13% 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 11 συµπεραίνουµε ότι το 60% των 

επιχειρήσεων πιστεύουν πως οι εταιρείες οπωσδήποτε πρέπει να διατηρούν τις 

αποδείξεις συµµόρφωσης προς τα κριτήρια αποδοχής των προϊόντων και των 

υπηρεσιών τους, το 27% των επιχειρήσεων πιστεύουν πως αυτή η διαδικασία 

πρέπει να γίνεται εφόσον οι συµµορφώσεις αναγράφονται µέσα στους όρους της 

σύµβασης και το 13% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει 

να ακολουθείται από την στιγµή που δεν απαιτείται άµεσα.   
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Πίνακας 12: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τον τρόπο διαχείρισης των αρχείων σχετικά µε τον 

έλεγχο των υπηρεσιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Ναι, άσχετα αν δεν υπάρχει µέσα στις συµβάσεις µε 

προµηθευτές ή πελάτες της εταιρείας  
14 47% 

Ναι, εφόσον ο έλεγχος υπηρεσιών δεν παραβαίνει τα όρια 10 33% 

Όχι, αν δεν απαιτείται άµεσα 5 17% 

∆εν απαντούν 1 3% 

 

Από τον πίνακα 12 διαπιστώνουµε ότι το 47% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι 

είναι ορθό για µια επιχείρηση να διατηρούνται αρχεία σχετικά µε τον έλεγχο των 

υπηρεσιών άσχετα αν δεν αναγράφονται µέσα στις συµβάσεις που συνάπτονται µε  

προµηθευτές και πελάτες της εταιρείας. Το 33% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι είναι 

ορθό για µια επιχείρηση να διατηρούνται αρχεία σχετικά µε τον έλεγχο των 

υπηρεσιών εφόσον αυτός δεν παραβαίνει τα όρια. Το 17% των επιχειρήσεων 

θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνεται µια τέτοια διαδικασία αν δεν απαιτείται 

άµεσα. Τέλος µία επιχείρηση δεν απάντησε στην έρευνα επειδή δεν παρέχει 

υπηρεσίες.  

Στο διάγραµµα 5 παρατηρούµε τον βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων για 

την ύπαρξη αντικειµενικών αποδείξεων στην παροχή υπηρεσιών.  

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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∆ιάγραµµα 5: Βαθµός ικανοποίησης επιχειρήσεων για τις αντικειµενικές αποδείξεις 

κατά την παροχή υπηρεσιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 
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Στο διάγραµµα διαπιστώνουµε ότι 22 επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπάρχουν 

αντικειµενικές αποδείξεις από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες έχουν ικανοποιήσει όλα τα 

κριτήρια παροχής υπηρεσιών, 4 επιχειρήσεις θεωρούν πως δεν υπάρχει κάτι που να 

ολοκληρώνει αυτή την διαδικασία ενώ 3 επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπάρχουν 

αντικειµενικές αποδείξεις οι οποίες έχουν ικανοποιήσει ελάχιστα όλα τα κριτήρια 

παροχής υπηρεσιών. Τέλος µια επιχείρηση δεν απάντησε στην έρευνά µας διότι δεν 

παρέχει υπηρεσίες.  

Στο διάγραµµα 6 παρατηρούµε τους βασικούς τοµείς µε τους οποίους µένουν 

ικανοποιηµένες οι επιχειρήσεις και τον αριθµό των επιχειρήσεων που τους θεωρούν 

σηµαντικούς. Λόγω της πολλαπλότητας των επιλογών οι απαντήσεις των 

περισσότερων επιχειρήσεων είναι παραπάνω από µία.  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχύτητα 
εξυπηρέτησης

28%

Χρόνοι παράδοσης
21%

Εµπειρία

30%

∆ιαθεσιµότητα 
προσωπικού

20%

∆εν απάντησαν
1%

 

∆ιάγραµµα 6: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε βασικούς τοµείς υπηρεσιών 

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Στο διάγραµµα 6 διαπιστώνουµε ότι το 30% των επιχειρήσεων θεωρούν την 

εµπειρία ως έναν από τους βασικούς τοµείς υπηρεσιών από τους οποίους πρέπει να 

µείνει ικανοποιηµένη µια επιχείρηση, το 28% των επιχειρήσεων θεωρούν την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης ως τον δεύτερο τοµέα υπηρεσιών. Ο τρίτος και πιο βασικός 

τοµέας είναι οι χρόνοι παράδοσης µε ποσοστό 21% και τελευταίος στην κατάταξη 

τοµέας είναι η διαθεσιµότητα προσωπικού µε ποσοστό 21% ενώ µία επιχείρηση – 

ποσοστό 1% - δεν απάντησε στην έρευνά µας διότι δεν παρέχει υπηρεσίες.  

Στο διάγραµµα 7 διαπιστώνουµε τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 

πραγµατοποιούν ελέγχους για τον εντοπισµό µη συµµορφούµενων προϊόντων / 

υπηρεσιών. Το 90% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι διενεργούν ελέγχους για τον  
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εντοπισµό µη συµµορφούµενων προϊόντων ή υπηρεσιών ενώ το 10% των 

επιχειρήσεων απάντησαν ότι δεν διενεργούν ελέγχους.  

  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΑΙ

90%

OΧΙ

10%

 

∆ιάγραµµα 7: Συγκριτικά ποσοστά επιχειρήσεων για τον έλεγχο των µη    

συµµορφούµενων προϊόντων / υπηρεσιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Στον πίνακα 13 παρατηρούµε τους αριθµούς και τα ποσοστά των επιχειρήσεων 

που αφορούν την συχνότητα των ελέγχων. 

 

Πίνακας 13: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την συχνότητα ελέγχων των µη 

συµµορφούµενων προϊόντων / υπηρεσιών (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2 φορές την ηµέρα 4 13% 

Κάθε ηµέρα 13 43% 

Κάθε εβδοµάδα 6 20% 

Κάθε µήνα 2 7% 

1 φορά στους 6 µήνες 2 7% 

∆εν διεξάγουν ελέγχους 3 10% 

 

Από τον πίνακα 13 παρατηρούµε ότι το 13% των επιχειρήσεων διεξάγουν 

ελέγχους για τον εντοπισµό µη συµµορφούµενων προϊόντων ή υπηρεσιών 2 φορές 

την ηµέρα, το 43% των επιχειρήσεων διεξάγουν ελέγχους για τις µη συµµορφώσεις 

κάθε ηµέρα, το 20% των επιχειρήσεων διεξάγουν ελέγχους κάθε εβδοµάδα, το 7% 

των επιχειρήσεων διεξάγουν ελέγχους κάθε µήνα το ίδιο γίνεται και µε τις 

επιχειρήσεις που προγραµµατίζουν ελέγχους µία φορά στους 6 µήνες ενώ το 10% 

των επιχειρήσεων δεν διεξάγουν ελέγχους διότι δεν εφαρµόζουν το πρότυπο. 
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Στο διάγραµµα 8 διαπιστώνουµε ότι το 60% των επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι 

υπάρχουν τεκµηριωµένες διαδικασίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δεν 

συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις, αναγνωρίζονται και ελέγχονται έγκαιρα ώστε 

να προλαµβάνεται η µη σκοπούµενη χρήση ή παράδοση τους ενώ το 40% των 

επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν τεκµηριωµένες διαδικασίες για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις.   

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΕΩΝ

ΝΑΙ

60%

OΧΙ

40%

 

∆ιάγραµµα 8: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την ύπαρξη ελέγχων µε 

σκοπό την πρόληψη µη συµµορφώσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Ως συνέχεια του διαγράµµατος 8, στον πίνακα 14 παρουσιάζονται οι τρόποι 

αντιµετώπισης των µη συµµορφούµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και ο συνολικός 

αριθµός των επιχειρήσεων που τις εφαρµόζουν. 

 

Πίνακας 14: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τους τρόπους αντιµετώπισης 

των µη συµµορφώσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Συνεχείς έλεγχοι 12 

Νοµοθεσία 1 

Άµεση επικοινωνία µε πελάτες 1 

Κατάλληλοι αυτοµατισµοί 1 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 3 

 

Από τον πίνακα συµπεραίνουµε ότι 12 επιχειρήσεις διενεργούν συνεχείς 

ελέγχους. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει συγκεκριµένη λειτουργική διεργασία στο  
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Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας όπου περιγράφονται αναλυτικά οι έλεγχοι που 

πραγµατοποιούνται από την αρχή της παραγωγής από τους αντίστοιχους 

υπεύθυνους µέχρι το τελικό στάδιο ελέγχου όπου θα βρεθεί αν το προϊόν βρίσκεται 

εντός ορίων προδιαγραφών χωρίς να απαιτούνται συµµορφώσεις. Μία επιχείρηση 

αντιµετωπίζει τις µη συµµορφώσεις µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και κυρίως αν η 

επιχείρηση λειτουργεί στο δηµόσιο τοµέα όπου όλες οι διαδικασίες βασίζονται 

αποκλειστικά και µόνο στους νοµοθετικούς κανόνες εποµένως τα περιθώρια µη 

συµµόρφωσης κατά βάση δεν υπάρχουν. Μία ακόµα επιχείρηση αντιµετωπίζει τις µη 

συµµορφώσεις µε βάση την άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες και τις απαιτήσεις 

τους ενώ µία τρίτη επιλέγει τους κατάλληλους αυτοµατισµούς ως τρόπος 

αντιµετώπισης των µη συµµορφούµενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Τέλος 3 

επιχειρήσεις είτε δεν απάντησαν διότι δεν εφαρµόζουν έναν συγκεκριµένο τρόπο 

αντιµετώπισης είτε δεν γνώριζαν επειδή δεν έχουν πιστοποιηθεί µε ISO 9001:2008 ή 

µε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο.  

 

3.2.2.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Στο διάγραµµα 9 παρατηρούµε την ανάλυση των δεδοµένων που ζητούν οι 

επιχειρήσεις για την πορεία τους στον κλάδο. Λόγω των πολλαπλών επιλογών οι 

περισσότερες επιχειρήσεις απάντησαν µέχρι τρεις (3) επιλογές.   

Στο διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 12% των επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση για 

την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, 

το 25% των επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση δεδοµένων για την ικανοποίηση των  

απαιτήσεων των πελατών, το 9% των επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση δεδοµένων για 

τα προϊόντα και τους προµηθευτές αντίστοιχα, το 8% των επιχειρήσεων ζητούν 

ανάλυση δεδοµένων για τις υπηρεσίες και την συµµόρφωση των προϊόντων 

αντίστοιχα, το 5% των επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση των δεδοµένων για την 

συµµόρφωση των υπηρεσιών και την έρευνα αγοράς αντίστοιχα, το 3% των 

επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση για την παραγωγικότητα και το 16% των 

επιχειρήσεων ζητούν ανάλυση για τα οικονοµικά τους µεγέθη. 
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Ικανοποίηση πελάτη

25%

Υπηρεσίες

8%

Συµµόρφωση 
προϊόντων

8%

Συµµόρφωση 
υπηρεσιών

5%

Προϊόντα

9%Προµηθευτές

9%

Καταλληλότητα και 
αποτελεσµατικότητα 

του Σ.∆.Π.
12%

Έρευνα αγοράς
5%

Παραγωγικότητα

3%

Οικονοµικά µεγέθη 
εταιρείας

16%

 
∆ιάγραµµα 9: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί ανάλυσης δεδοµένων 

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

3.2.2.8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα του πίνακα 15 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγµατός µας σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις 

διεργασίες για την συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

 

Πίνακας 15: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις σχεδιασµού και διαχείρισης 

των διεργασιών σχετικά µε την συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ναι, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 63% 

Όχι παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 13% 

Σπάνια 7% 

Ποτέ 17% 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 15 παρατηρούµε ότι το 63% των επιχειρήσεων 

σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις απαραίτητες διεργασίες για την συνεχή βελτίωση 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το 13% των 

επιχειρήσεων σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις διεργασίες µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, το 7% των επιχειρήσεων ακολουθούν αυτή την διαδικασία σπάνια και  
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το 17% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι ποτέ δεν ακολουθούν τέτοιες διαδικασίες για 

την συνεχή βελτίωση του προτύπου.  

Στο διάγραµµα 10 παρατηρούµε ότι για τα ποσοστά ανάλυσης των στοιχείων το 

77% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων για την συµβολή στην συνεχή βελτίωση του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας και το 23% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν 

χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων επειδή δεν 

εφαρµόζουν το ISO 9001:2008.   

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΙ

77%

OΧΙ

23%

 

∆ιάγραµµα 10: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί χρήσης αποτελεσµάτων 

εσωτερικών επιθεωρήσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

3.2.2.9. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Σύµφωνα µε το πίνακα 16 διαπιστώνουµε ότι το 94% των επιχειρήσεων του 

δείγµατός µας προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που παράγουν ενώ το 3% των επιχειρήσεων δεν προβαίνουν σε τέτοιου είδους 

ενέργειες. Σε ποσοστό 3% των επιχειρήσεων δεν απάντησαν αν προβαίνουν σε 

διορθωτικές ενέργειες.  

 

Πίνακας 16: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις διορθωτικές ενέργειες (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ναι 28 94% 

Όχι 1 3% 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν  1 3% 
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Σύµφωνα µε το πίνακα 17 διαπιστώνουµε ότι το 90% των επιχειρήσεων του 

δείγµατός µας προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που παράγουν, το 7% των επιχειρήσεων δεν προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες 

ενώ σε ποσοστό 3%  των επιχειρήσεων δεν απάντησαν αν προβαίνουν σε 

προληπτικές ενέργειες.  

 

Πίνακας 17: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις προληπτικές ενέργειες (Προσωπική επεξεργασία 

δεδοµένων). 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ναι 27 90% 

Όχι 2 7% 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 1 3% 

 

 

3.2.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 

14001:2004 

 

3.2.3.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 14001:2004 

Η εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001:2004 από 

τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα παρατηρείται στο διάγραµµα 11. Το 

26% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν το ISO 14001:2004 ενώ το 74% των 

επιχειρήσεων δεν εφαρµόζουν. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 14001:2004

ΝΑΙ

26%

ΌΧΙ 
74%

 

∆ιάγραµµα 11: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί εφαρµογής ISO 14001:2004 

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Στο διάγραµµα 12 παρουσιάζεται η συνύπαρξη των δύο προτύπων ποιότητας του 

ISO 9001:2008 και του ISO 14001:2004. Το 37% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η 

συνύπαρξη των δύο προτύπων µπορούν να βοηθήσουν από πάρα πολύ έως πολύ 

στην εξέλιξη µιας επιχείρησης, ενώ το 26% αυτών πιστεύουν ότι µπορεί να βοηθήσει 

λίγο στην εξέλιξη µιας επιχείρησης.  

 

ΓΝΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Πάρα πολύ
37%

Πολύ

37%

Λίγο

26%

 

∆ιάγραµµα 12: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την συνύπαρξη των προτύπων 

ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Να σηµειωθεί ότι από τις 30 επιχειρήσεις που συµµετείχαν οι 19 ανταποκρίθηκαν 

στο ερωτηµατολόγιο για το ISO 14001:2004.  
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3.2.3.2. ΣΧΕΣΗ ISO 14001:2004 ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 18 παρατηρούµε ότι οι απόψεις του δείγµατος µας 

ποικίλλουν σχετικά µε τους τρόπους εφαρµογής του προτύπου µε το περιβάλλον. Οι 

απαντήσεις κάποιων εκ των επιχειρήσεων είναι παραπάνω από µία.  

 

Πίνακας 18: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τους τρόπους εφαρµογής του ISO 14001:2004 

(Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ανακύκλωση 3 14% 

Εξοικονόµηση ενέργειας 2 10% 

Ενηµέρωση για το ISO 14001:2004 2 10% 

Εκπαίδευση προσωπικού 1 5% 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 13 61% 

 

Με βάση τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι το 14% των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν 

την ανακύκλωση ως τρόπο εφαρµογής του προτύπου ποιότητας ISO 14001:2004 για 

την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Το 10% των επιχειρήσεων προτιµούν 

την εξοικονόµηση ενέργειας, το 10% των επιχειρήσεων επιλέγουν την ενηµέρωση 

του προσωπικού και των υπευθύνων των τµηµάτων των επιχειρήσεων, το 5% των 

επιχειρήσεων επιλέγουν ως τρόπο εφαρµογής του ISO 14001:2004 την εκπαίδευση 

του προσωπικού και την κατάλληλη κατάρτιση που θα µπορούσαν να έχουν ενώ το 

61% των επιχειρήσεων δεν επιλέγουν κανέναν τρόπο εφαρµογής δεν εφαρµόζουν το 

συγκεκριµένο εγχειρίδιο ποιότητας.  

Στο διάγραµµα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της λήψης µέτρων 

προστασίας για το περιβάλλον. Σύµφωνα µε τα όσα προκύπτουν το 68% των 

επιχειρήσεων δεν λαµβάνουν κανένα µέτρο προστασίας, το 21% των επιχειρήσεων 

λαµβάνουν όλα τα µέτρα προστασίας και το 11% των επιχειρήσεων λαµβάνουν 

µερικά µέτρα.  
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μερικώς

11%

Όλα

21%

Κανένα

68%

 

∆ιάγραµµα 13: Λήψη µέτρων προστασίας (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

3.2.3.3. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Στο διάγραµµα 14 παρατηρούµε τον αριθµό των επιχειρήσεων και τους λόγους 

για τους οποίους οι διοικήσεις των επιχειρήσεων διαθέτουν τους πόρους τους ώστε 

να καθιερώσουν ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

9
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Οικονοµικοί λόγοι
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

∆ιάγραµµα 14: Λόγοι διάθεσης των πόρων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα παρατηρούµε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις – 9 στο 

σύνολο - δεν απάντησαν ή δεν γνώριζαν σχετικά µε τους λόγους διάθεσης των 

πόρων από την διοίκηση. Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο 

ερωτηµατολόγιο δύο µεµονωµένες επιχειρήσεις θεωρούν ότι για να διατεθούν οι 

πόροι και να καθιερωθεί ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αυτό σχετίζεται  
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µε την συµµόρφωση προς την κείµενη νοµοθεσία και κατ’ επέκταση την αποδοχή 

από τους κοινωνικούς εταίρους (τοπική κοινωνία) και εφαρµογή των αρχών της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενώ η δεύτερη επιχείρηση θεωρεί ότι πρέπει να γίνει 

σωστή εκπαίδευση του προσωπικού η οποία σε συνδυασµό µε µια ολοκληρωµένη 

επιχείρηση καθίσταται εφικτή η περιβαλλοντική διαχείριση, 2 επιχειρήσεις θεωρούν 

ότι ο βασικός λόγος διάθεσης των πόρων είναι η σωστή διαχείριση του ISO 

14001:2004 ενώ οι άλλες δύο (2) πιστεύουν ότι η διάθεση των πόρων οφείλεται σε 

οικονοµικούς λόγους, 4 επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο πέµπτος βασικότερος λόγος 

διάθεσης των πόρων είναι η βελτίωση της επιχείρησης.  

 

3.2.3.4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 19 παρατηρούµε το σύνολο των επιχειρήσεων που 

εφαρµόζουν ένα ή περισσότερα είδη εκπαίδευσης και το ποσοστό του κάθε είδους 

ξεχωριστά. Οι απαντήσεις κάποιων επιχειρήσεων είναι παραπάνω από µία.  

 

Πίνακας 19: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τα είδη εκπαίδευσης και την κατάρτιση του 

προσωπικού σύµφωνα µε το ISO 14001:2004 (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Συµµετοχή σε σεµινάρια 5 22% 

Αναζήτηση στο Internet 1 5% 

Συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 1 5% 

Εκπαιδευτικά ταξίδια 1 5% 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 14 63% 

 

Το 63% των επιχειρήσεων δεν παρέχουν κανένα είδος εκπαίδευσης διότι είτε δεν 

απάντησαν είτε δεν γνώριζαν κάτι σχετικό µε το θέµα. Το 22% των επιχειρήσεων 

συµµετέχουν σε σεµινάρια µε θέµα το περιβάλλον προκειµένου να καταρτιστεί 

καλύτερα το προσωπικό. Τα σεµινάρια αυτά βασίζονται σε θέµατα όπως η 

εξοικονόµηση ενέργειας, η ανακύκλωση, η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

συνείδησης και υπευθυνότητας κλπ. Στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 

εφαρµογή του συστήµατος παρέχονται επιπλέον εξειδικευµένα σεµινάρια σε 

συνδυασµό µε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, συγκεκριµένα µία επιχείρηση 

παρέχει τέτοιου είδους εκπαίδευση. Το 5% των επιχειρήσεων εφαρµόζουν την 

διαρκή αναζήτηση στο διαδίκτυο για θέµατα που αφορούν νέες τεχνικές ενώ το 

υπόλοιπο 5% των επιχειρήσεων συνεργάζονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.  
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3.2.3.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 15 διαπιστώνουµε ότι το 47% των επιχειρήσεων έχουν 

επικοινωνία µε τους εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή του Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ενώ το 53% δεν έχουν καµία επικοινωνία.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΑΙ

47%
ΌΧΙ 
53%

∆ιάγραµµα 15: Επικοινωνία µε τους εξωτερικούς φορείς (Προσωπική επεξεργασία 

δεδοµένων). 

 

3.2.3.6. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα του διαγράµµατος 16 παρατηρούµε την συχνότητα 

διενέργειας ελέγχου των εγγράφων του συστήµατος.  
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∆ιάγραµµα 16: Συχνότητα ελέγχου εγγράφων ISO 14001:2004 (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 
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Με βάση το διάγραµµα παρατηρούµε ότι οι 13 από τις 19 επιχειρήσεις δεν 

απάντησαν ή δεν γνώριζαν διότι δεν εφαρµόζουν το ISO 14001:2004, 3 επιχειρήσεις 

διενεργούν ελέγχους για τα έγγραφα του συστήµατος κάθε µήνα, 1 επιχείρηση 

διενεργεί ελέγχους κάθε εβδοµάδα, µία δεύτερη διενεργεί ελέγχους κάθε έξι µήνες και 

η τελευταία επιχείρηση πραγµατοποιεί ελέγχους κάθε χρόνο.   

 

3.2.3.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Στον πίνακα 20 παρατηρούµε τον αριθµό του δείγµατος των επιχειρήσεων µε τα 

όσα περιµένουν από τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων.  

 

Πίνακας 20: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τα συµπεράσµατα των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εφαρµογή του ISO 14001:2004 4 

Οµαλή εξέλιξη επιχείρησης 2 

∆εν γνωρίζουν / ∆εν απαντούν 13 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι 13 επιχειρήσεις είτε δεν γνώριζαν σχετικά µε 

τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων είτε δεν απάντησαν επειδή δεν 

εφαρµόζουν το ISO 14001:2004, 4 επιχειρήσεις βγάζουν συµπεράσµατα σχετικά µε 

τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων ως προς την άρτια εφαρµογή του 

συστήµατος, όπως και την γενικότερη ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέµατα 

περιβάλλοντος ενώ 2 επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν συµπεράσµατα για την 

εξέλιξή τους στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις 

κρίνονται αναγκαίες για την οµαλή εξέλιξη της κάθε επιχείρησης και την αποφυγή 

απρόσµενων καταστάσεων.  

Στο διάγραµµα 17 διαπιστώνουµε ότι το 47% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η 

ανασκόπηση του ISO 14001:2004 δεν είναι καθόλου σηµαντική διότι δεν είναι 

απαραίτητη η διεξαγωγή των ανασκοπήσεων σε µια επιχείρηση / οργανισµό, το 42% 

των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η ανασκόπηση είναι πολύ σηµαντική διότι η 

διαδικασία διασφαλίζει µε αυτόν τον τρόπο την καταλληλότητα, επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και το 11% των 

επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι ανασκοπήσεις κυµαίνονται σε µέτριο επίπεδο 

παίρνοντας ως γνώµονα τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ISO 14001:2004

Πολύ

42%

Μέτρια

11%

Καθόλου

47%

 

∆ιάγραµµα 17: Σηµαντικότητα ανασκοπήσεων του ISO 14001:2004 (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

 

3.2.3.8. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Από το διάγραµµα 18 παρατηρούµε αν υπάρχει ετοιµότητα και ανταπόκριση σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, οι επιχειρήσεις του δείγµατος απάντησαν ως εξής: 

Το 42%  των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι υπάρχει µέτρια ανταπόκριση σε ότι έκτακτο 

προκύψει, το 26% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι υπάρχει πολύ καλή 

ανταπόκριση, το 16% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα από 

πλευράς ετοιµότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, το 11% 

των επιχειρήσεων θεωρούν ότι υπάρχει λίγη προετοιµασία σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης και το 5% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι υπάρχει καλή ετοιµότητα σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

Τίποτα

16%
Λίγο

11%

Μέτρια

42%

Καλά

5%

Πολύ καλά
26%

 

∆ιάγραµµα 18: Βαθµός ετοιµότητας και ανταπόκρισης επιχειρήσεων σε καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης (Προσωπική επεξεργασία δεδοµένων). 

 

 

3.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

3.3.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ISO 9001:2008 αποτελεί το διεθνές πρότυπο το 

οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την διαχείριση της Ποιότητας και στοχεύει στην 

εγκαθίδρυση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος οργάνωσης, διοίκησης και 

λειτουργίας µίας επιχείρησης. Η απώτερη επιδίωξη του ISO 9001:2008 βάση των 

απαιτήσεών του είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών σε συνεχή βάση µε σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής 

τους καθώς επίσης και τις εφαρµόσιµες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Τα κυριότερα έγγραφα του ISO 9001:2008 είναι η πολιτική ποιότητας και το 

εγχειρίδιο ποιότητας. 

 

Πολιτική Ποιότητας 

Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία ποιότητας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης είναι 

η Πολιτική Ποιότητας. Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει διαµορφώσει την Πολιτική 

της για την Ποιότητα και διασφαλίζει ότι είναι κατάλληλη για τις ανάγκες της εταιρείας 

και για τους πελάτες της, εκφράζει την δέσµευση της για την ικανοποίηση των 

πελατών, δίνει ένα πλαίσιο διαµόρφωσης και αναθεώρησης των στόχων ποιότητας, 

είναι γνωστή, κατανοητή και εκφράζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας και 

αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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Η Πολιτική Ποιότητας της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. αναλύεται στο παράρτηµα, 

στο τέλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

 

Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις γενικές πολιτικές, 

διεργασίες και πρακτικές ποιότητας ενός οργανισµού.  

Το Εγχειρίδιο προσδιορίζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και περιγράφει το 

αντικείµενο αυτού και τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία τεκµηριώνει και εφαρµόζει 

το Σύστηµα Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου του ISO 9001:2008 

το οποίο καθορίζει όλες τις ∆ιεργασίες και αναφέρει τις ∆ιαδικασίες λειτουργίας της 

εταιρείας. Καθορίζεται το πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο χαράσσονται η Πολιτική και 

οι στόχοι για την επίτευξη της ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

εταιρείας.  

Οι Λειτουργικές ∆ιεργασίες περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί η εταιρεία. Έχουν γραφτεί σε απλή και ξεκάθαρη γλώσσα, έτσι ώστε να 

είναι εύκολα κατανοητές από όλο το προσωπικό της εταιρείας, περιγράφοντας 

αναλυτικά µε ποιο τρόπο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας και των συµφωνιών µε τους πελάτες. Ειδικά οι Λειτουργικές ∆ιεργασίες 

είναι αυστηρά  απόρρητες  για εµπορικούς λόγους. 

 

 

3.3.1.1. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους εφαρµόζουν διαδικασίες µέτρησης, 

παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτίωσης για την αποτελεσµατικότητα των 

λειτουργιών της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.  

Ο βαθµός σηµαντικότητας για µία επιχείρηση όπως η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

να θέτει σε εφαρµογή όλες αυτές τις διαδικασίες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως είναι η διάθεση των πόρων από την διοίκηση, η εκπαίδευση των εργαζοµένων 

της και πολλά άλλα. Μετρώντας υπόψη µας την γνώµη των υπευθύνων της εταιρείας 

θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντική αυτή η εφαρµογή. Στο ίδιο περίπου µοτίβο 

κινούνται και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.  
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3.3.1.2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Η διοίκηση είναι η κεφαλή της επιχείρησης. Η διοίκηση αποφασίζει για το ποιες 

αποφάσεις θα ληφθούν, τι στρατηγική θα ακολουθήσει και ποιους πόρους θα 

διαθέσει για την καθιέρωση, διατήρηση και βελτίωση του Συστήµατος Ποιότητας. 

Στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος δίνουν 

την γενικότερη κατεύθυνση στη πολιτική και διοίκηση της εταιρείας. Μαζί µε τα 

υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την ευθύνη του µεσοπρόθεσµου 

και µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού της στρατηγικής της εταιρείας στους τοµείς 

των Προµηθειών, του Marketing και της Ποιότητας.  

Έχοντας λειτουργικά καθήκοντα στην εταιρεία, έχουν την γενικότερη ευθύνη και 

αρµοδιότητα της εφαρµογής και διατήρησης της ισχύος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας. Και οι δύο ενεργούν έτσι ώστε να κλείνονται οι συµφωνίες µε τους 

πελάτες µέσα στα όρια της πιστωτικής και τιµολογιακής πολιτικής που έχει 

καθοριστεί. Τέλος µαζί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ελέγχουν και εγκρίνουν όλα τα 

µεγάλα έργα, τις αγορές και τις ενοικιάσεις παγίων.  

 

 

3.3.1.3. ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Το τµήµα πωλήσεων διευθύνεται από τον αντίστοιχο υπεύθυνο και στελεχώνεται 

από έναν υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών και υπεύθυνο παραγγελιοληψίας καθώς 

και από τον υπεύθυνο ταµείου. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος αφορούν στην επιλογή 

νέων πελατών και παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους πελάτες, στο 

κλείσιµο των συµφωνιών µε πελάτες και στον έλεγχο της πιστωτικής κίνησης των 

πελατών.  

Στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για την πώληση έτοιµου σκυροδέµατος, ο 

Υπεύθυνος Παραγγελιοληψίας καταγράφει τις παραγγελίες των πελατών στα ειδικά 

∆ελτία Παραγγελίας. Στην συνέχεια, µεταφέρει την παραγγελία στον Υπεύθυνο 

Χειριστή Μονάδας Παραγωγής, προκειµένου να προγραµµατισθεί η παραγωγή και 

παράδοση της παραγγελίας του πελάτη. 

 

Εστίαση στον Πελάτη 

Οι πελάτες αποτελούν ένα από τα πιο ζωογόνα κοµµάτια κάθε επιχείρησης. Η 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχοντας επιλέξει και καθορίσει την αγορά στην οποία 

απευθύνεται, επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τους πελάτες της µε  

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 97 - 

 

σκοπό να προσδιορίσει τις απαιτήσεις τους, τους χρόνους παράδοσης και τις τιµές 

των προσφερόµενων και παραγόµενων προϊόντων.  

 

 

3.3.1.4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο έλεγχος των λειτουργιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, η διαχείριση 

των προµηθευτών και ο έλεγχος των πρώτων υλών ανήκουν στις διαδικασίες του 

τµήµατος ποιότητας.  

Το Τµήµα Ποιότητας, στην περίπτωση του σκυροδέµατος και των 

τσιµεντοπροϊόντων στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντος 

ενώ στην περίπτωση των τεχνικών έργων, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από τον 

υπεύθυνο του τµήµατος και τον βοηθό του. Επειδή η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

είναι µια µικρή εταιρεία, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος εκτελεί ουσιαστικά τα καθήκοντα 

του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος έχει την ευθύνη για 

την καθηµερινή διοίκηση και διατήρηση της ισχύος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας, έχοντας ως ευθύνη του να διασφαλίσει ότι η λειτουργία της εταιρείας 

ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Για το σκοπό αυτό µε 

την βοήθεια των εξωτερικών συµβούλων και του υπευθύνου Ποιοτικού Ελέγχου, 

φροντίζει για την ενηµέρωση, την έκδοση και τον έλεγχο του Εγχειριδίου Ποιότητας 

και των Λειτουργικών ∆ιεργασιών.  

Σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών, ελέγχει τα παράπονα 

των πελατών, εγκρίνει και παρακολουθεί των αποτελεσµατικότητα των 

προµηθευτών, διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα στην 

παραγωγή των προϊόντων, στην εκτέλεση των έργων και στην εξυπηρέτηση των 

πελατών και ότι διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, έχει την υποχρέωση να 

ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για οποιοδήποτε στοιχείο της λειτουργίας της 

επιχείρησης ή συµβάν το οποίο θα εµποδίσει την ανταπόκριση της εταιρείας στα 

ποιοτικά πρότυπα που έχουν ή θα οδηγήσει στο να παραβιαστεί το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, διενεργεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, ο ίδιος ή 

χρησιµοποιώντας εξωτερικούς συµβούλους και κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό, έτσι ώστε να διατηρείται η αντικειµενικότητα σε σχέση µε την διαδικασία 

που επιθεωρείται, διενεργεί τις επιθεωρήσεις των παραλαµβανοµένων πρώτων 

υλών σε περιπτώσεις απουσίας του υπεύθυνου του ποιοτικού ελέγχου. 

Όταν ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας απουσιάζει, τα καθήκοντά του τα 

αναλαµβάνει ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου. 
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Εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι ο εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης, την εκπροσωπεί και 

είναι αρµόδιος για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των διεργασιών 

της εταιρίας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήµατος Ποιότητας. Αποτελεί 

µέλος της διοίκησης και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην Ανώτατη ∆ιοίκηση 

και στους εργαζοµένους. Η απόφαση της επιλογής του εκπροσώπου κοινοποιείται 

σε όλη την εταιρεία µε την έκδοση σχετικού εσωτερικού σηµειώµατος. Στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. ο εκπρόσωπος της διοίκησης είναι ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ο οποίος ασχολείται µε το σκυρόδεµα, τα αδρανή, τα τσιµεντοπροϊόντα 

και τα τεχνικά έργα.  

Οι υποχρεώσεις του είναι η εξασφάλιση ότι έχουν καθοριστεί και εφαρµόζονται 

συνεχώς όλες οι διεργασίες του Συστήµατος Ποιότητας, η γραπτή ενηµέρωση σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα προς την ∆ιοίκηση για την πρόοδο και την επίδοση του 

συστήµατος που προκύπτουν από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και τις 

ανασκοπήσεις και οι τυχόν αλλαγές που συντελούν στην βελτίωση αυτού καθώς και 

η εξασφάλιση ότι ενηµερώνεται το σύνολο του προσωπικού του οργανισµού για τις 

απαιτήσεις του πελάτη και για τους αντικειµενικούς σκοπούς της ποιότητα.  

 

 

3.3.1.5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ∆ιαδικασίες του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι τα ελεγχόµενα 

έγγραφα που προσδιορίζουν την µέθοδο που ακολουθείται για την διεκπεραίωση 

µιας εργασίας ή µιας διεργασίας. Οι ∆ιαδικασίες αποτελούνται συνήθως από ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων περιλαµβάνοντας ή αναφέροντας απλά τις Οδηγίες 

Εργασίας και τα ∆ιαγράµµατα Ροής.  

 

 

3.3.1.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το ISO 9001:2008 αποτελείται από ένα µεγάλο πλήθος διεργασιών οι οποίες 

χρειάζεται να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Η 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. χρησιµοποιεί µόνο εννέα (9) διεργασίες του ISO  

Τα βασικά σηµεία παρακολούθησης και µέτρησης ενός οργανισµού ή µίας 

επιχείρησης αποτελούν η αποτελεσµατικότητα µιας διεργασίας και η ανάγκη 

τροποποίησης κάποιων παραµέτρων αυτής, οι αποκλίσεις στην εφαρµογή των  
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διεργασιών και ο βαθµός επίτευξης των µετρήσιµων στόχων του οργανισµού ή της 

επιχείρησης. 

 

 

3.3.1.7. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέτει τµήµα 

παραγωγής. Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν, παράγουν και προσφέρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες σε πελάτες και προµηθευτές. Η εξέλιξη των προϊόντων και των 

υπηρεσιών στις εταιρείες δηµιουργεί ένα καλύτερο µέλλον στον κλάδο τους 

προκειµένου να προλάβουν τον ανταγωνισµό µε άλλες εταιρείες ή οργανισµούς.  

Στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., ο υπεύθυνος κάθε τµήµατος σε συνεργασία µε 

τους χειριστές των µονάδων και τους υπεύθυνους των εργοταξίων, προγραµµατίζει 

και ελέγχει την υλοποίηση των παραγγελιών και των έργων, όπως αυτές 

προέρχονται από το τµήµα παραγγελιοληψίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

εκτέλεσή τους γίνεται ακριβώς σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των πελατών και µέσα 

στα όρια κόστους και χρονικής παράδοσης που έχει θέσει η εταιρεία.  

Ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Τεχνικής Κάλυψης Πελατών 

έρχεται σε άµεση επαφή µε τους πελάτες για τεχνικά θέµατα που τους αφορούν. Ο 

Υπεύθυνος Προµηθειών – Αποθήκης Πρώτων Υλών έχει την ευθύνη και τον έλεγχο 

του διατηρούµενου αποθέµατος σε πρώτες ύλες. 

Μέσα στις αρµοδιότητες των υπευθύνων των τµηµάτων είναι η ∆ιαχείριση της 

ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, µέσα από τον έλεγχο των αρχείων 

ποιοτικού ελέγχου που διατηρεί ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου προϊόντος. Ο 

υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου προϊόντος σε συνεργασία µε τους υπευθύνους 

προµηθειών διαπραγµατεύεται µε τις προµηθεύτριες εταιρείες, µεταβιβάζει τις 

ανάγκες της αποθήκης προς τους προµηθευτές και επιβλέπει την υλοποίηση των 

παραδόσεων και συντονίζει το πρόγραµµα παραλαβών. Επίσης έχει την εποπτική 

ευθύνη για τη συντήρηση των µηχανηµάτων παραγωγής, ενώ ο υπεύθυνος 

συντήρησης οχηµάτων διακίνησης προϊόντος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας 

των µεταφορικών µέσων που διανέµουν τα προϊόντα στους πελάτες, σύµφωνα µε τις 

προκαθορισµένες διαδικασίες συντήρησης. 
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3.3.1.8. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές από την εφαρµογή του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας αναλύονται µε στατιστικές τεχνικές και 

γίνονται προτάσεις βελτίωσης από τον κάθε υπεύθυνο ώστε να αποδεικνύεται η 

καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ποιότητας.  

Η ανάλυση αυτών των δεδοµένων περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικές µε την 

ικανοποίηση ή µη των πελατών, την αποτελεσµατικότητα και την καταλληλότητα του 

Σ.∆.Π., τις συµµορφώσεις µε τις απαιτήσεις για το προϊόν ή τη διεργασία, τα 

χαρακτηριστικά και τις τάσεις των διεργασιών ή των προϊόντων 

συµπεριλαµβανοµένων ευκαιριών για προληπτικές ενέργειες, την απόδοση και 

αξιολόγηση των προµηθευτών και τον έλεγχο της ικανότητας της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 

 

3.3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 

 

3.3.2.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 9001:2008 ΚΑΙ 14001:2004 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι λειτουργίες του ISO 9001:2008 και του ISO 14001:2004 µπορούν να 

συνυπάρχουν στις επιχειρήσεις. Το ISO 14001:2004 δεν θέτει συγκεκριµένα όρια 

περιβαλλοντικών επιδόσεων ώστε να είναι εφαρµόσιµο από το σύνολο των 

επιχειρήσεων, καθιστώντας το συναφές και εύκολα συνδυαζόµενο µε το πρότυπο 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.  

Η συµβίωση των δύο προτύπων είναι σύνθετη και οφείλεται κυρίως στους 

στόχους που θέτει το κάθε σύστηµα ξεχωριστά, στην εξοικονόµηση των πόρων και 

στην µείωση του κόστους που δηµιουργείται από την εφαρµογή τους.  

 

 

3.3.2.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για τις επιχειρήσεις που 

διαθέτουν τµήµα παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης το επιλέγουν επειδή γνωρίζουν τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στο περιβάλλον όπως είναι η µόλυνση, η καταστροφή του φυσικού 

πλούτου, η µόλυνση της ατµόσφαιρας κλπ.  
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3.3.2.3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Οι πόροι περιλαµβάνουν το ανθρώπινο δυναµικό, την οργανωτική υποδοµή, την 

τεχνολογία και τους οικονοµικούς πόρους. Οι λόγοι διάθεσης των πόρων ποικίλλουν 

και αυτό οφείλεται στο σύνολο των επιχειρήσεων.  

 

 

3.3.2.4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγµατός 

µας διασφαλίζουν ότι παρέχουν την κατάλληλη µόρφωση, εκπαίδευση και εµπειρία 

σε κάθε άτοµο που εργάζεται στην / στις επιχείρηση / -εις.  

Ο υπεύθυνος προσωπικού ασχολείται µε θέµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης 

του προσωπικού και τήρηση των αντίστοιχων αρχείων εκπαίδευσης για κάθε 

εργαζόµενο. Σε θέµατα τεχνικής εκπαίδευσης προσωπικού συνεργάζεται µε το 

βοηθό του και τον υπεύθυνο παραγωγής.  

 

 

3.3.2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. καθορίζει έναν αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο 

εξασφαλίζεται η επικοινωνία εντός της επιχείρησης για θέµατα σχετικά µε την 

ποιότητα, τις απαιτήσεις του πελάτη, τους αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα 

και τους επιµέρους στόχους.  

Η σχεδίαση και εφαρµογή του ISO 14001:2004 διαθέτει δύο είδη επικοινωνίας, 

την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική επικοινωνία αφορά τους κώδικες 

επικοινωνίας εντός της επιχείρησης. Η εξωτερική επικοινωνία αφορά τους 

εξωτερικούς φορείς της επιχείρησης όπως είναι οι προµηθευτές, οι πελάτες και το 

καταναλωτικό κοινό για θέµατα σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού της διαχείρισης του 

περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις του πελάτη, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και τους 

περιβαλλοντικούς στόχους.  

 

 

3.3.2.6. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η διαχείριση ποιότητας περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες για την διασφάλιση 

της περιβαλλοντικής προστασίας από τις επιχειρήσεις. Το τµήµα διαχείρισης 

ποιότητας ελέγχει ουσιαστικά αν ακολουθείται η περιβαλλοντική πολιτική και αν  
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εκπληρώνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Στις λειτουργίες του ανήκει ο έλεγχος των 

εγγράφων του ISO 14001 

 

 

3.3.2.7.    ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Βάσει των συγκριτικών πινάκων στις λειτουργίες της διοίκησης ανήκουν οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις και οι ετήσιες ανασκοπήσεις.  

Οι ανασκοπήσεις µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν τα δεδοµένα εισόδου τα οποία 

είναι τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και των αξιολογήσεων 

συµµόρφωσης των διαδικασιών, την επικοινωνία µε τους εξωτερικούς φορείς της 

επιχείρησης π.χ. παράπονα πελατών, την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας, τον 

βαθµό ικανοποίησης των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, τον βαθµό του 

σχεδίου υλοποίησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, τα αποτελέσµατα 

των αποφάσεων από προηγούµενες ανασκοπήσεις που είχε διεξάγει η ∆ιοίκηση, τις 

όποιες αλλαγές αποφασίστηκαν, κυρίως αυτές που αφορούν την νοµοθεσία, τους 

κανονισµούς κλπ. και τις προτάσεις βελτίωσης.  

 

 

3.3.2.8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Η διαχείριση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ανήκει στην διοίκηση της 

επιχείρησης και στο τµήµα διαχείρισης ποιότητας. Στις καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης περιλαµβάνονται τα ατυχήµατα στο περιβάλλον, οι επιπλοκές στα ζητήµατα 

της εταιρείας όπως λύµατα σε τρεχούµενα νερά, φίλτρα στις καµινάδες των 

παραγωγικών µονάδων και άλλα.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί µε ISO 14001 είναι σε ετοιµότητα και 

µπορούν να ανταποκριθούν άµεσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για τυχόν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. βαθµολογείται στη 

µεσαία κλίµακα ετοιµότητας της να ανταποκριθεί πλήρως σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης.  
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4.1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γέννηση της ιδέας για την σχεδίαση και εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας 

πηγάζει από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να πετύχει τους στόχους της. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

καθορίζουν τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διοίκησης της ποιότητας όπου µια 

επιχείρηση α) θα πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να παράγει διαρκώς ένα 

προϊόν στα πλαίσια των απαιτήσεων του πελάτη και των ισχυόντων κανονισµών και 

β) να στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη µε εφαρµογή διεργασιών 

για συνεχή βελτίωση του συστήµατος και εξασφάλιση της οµοιοµορφίας για τον 

πελάτη καθώς και ανταπόκριση στους ισχύοντες κανονισµούς. Έτσι κρίθηκε 

αναγκαίο να παρατηρηθεί µέσω ερευνητικής διαδικασίας η σχεδίαση, εφαρµογή και 

καθιέρωση δύο προτύπων ποιότητας για τις επιχειρήσεις, το ISO 9001:2008 και το 

ISO 14001:2004 προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα δύο αυτά συστήµατα 

ανταποκρίθηκαν ή µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αρχικά της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που εξετάζεται και ύστερα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Επιπλέον πρέπει να διατυπώσουµε και τις προτάσεις µας για βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών, όπου ενδεχοµένως χρειάζεται.  

Οι προτάσεις βελτιστοποίησης είναι αποτέλεσµα προσωπικής αντίληψης 

βασισµένες στις επιστηµονικές γνώσεις της τετραετούς φοίτησης στο τµήµα 

Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων αλλά κα της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας της παρούσας πτυχιακής εργασίας.  

 

 

4.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

Το Σύστηµα Ποιότητας, όπως αυτό ορίζεται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης (ISO) στην σειρά προτύπων 9001, αναπτύχθηκε για να καλύψει τις 

προκλήσεις της αύξουσας διεθνοποίησης της αγοράς και έγινε ευρύτατα αποδεκτό. 

Ένα Σύστηµα Ποιότητας αποσκοπεί να ενοποιήσει όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν 

την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει µια επιχείρηση.  

Στην 3η ενότητα παρατηρήθηκε ότι από τις 30 επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην 

έρευνα οι είκοσι µία (21) εφαρµόζουν ISO. Από αυτές οι περισσότερες έχουν 

πιστοποιηθεί µε ISO 9001:2008 και κάποιες άλλες µε ISO 9001:2000 αλλά και µε 

άλλα πρότυπα ποιότητας όπως ISO 14001:2004, ISO 9000, ISO 1429:2008 και ISO 

1801:2008.  
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι το ISO 9001:2008 είναι πλέον το πιο κατάλληλο 

εγχειρίδιο για την διεκπεραίωση των λειτουργιών σε µια επιχείρηση. Η σχέση του 

ISO 9001:2008 µε την προηγούµενη έκδοση του ISO 9001:2000 είναι διαφορετική σε 

πολλά σηµεία. Από τα όσα προκύπτουν το διεθνές πρότυπο δεν εισάγει νέες 

απαιτήσεις συνεπώς δεν αλλάζει την αρχική φιλοσοφία του ISO 9001:2000 ωστόσο 

εισάγονται διευκρινίσεις στις απαιτήσεις που υπάρχουν στο παλαιό εγχειρίδιο 

ποιότητας βασισµένο στην εµπειρία των χρηστών κατά την διάρκεια των τελευταίων 

οχτώ ετών.  

Το ISO 9001:2008 είναι συµβατό κυρίως µε το ISO 9001:2000 και µε το ISO 

14001:2004. Με το πρώτο πρότυπο η διαφορά δεν είναι µεγάλη ωστόσο στην 

καινούργια έκδοση έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις και προσθήκες προκειµένου 

να γίνεται κατανοητό. Στη συµβατότητα µε τις διατάξεις του ISO 14001:2004 – 

Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης δόθηκε η δέουσα προσοχή προκειµένου να 

βελτιωθούν οι όποιες διαφορές υπήρχαν µεταξύ των δύο προτύπων, προς όφελος 

του συνόλου των χρηστών.  

Το ISO 9001:2008 δεν περιλαµβάνει ειδικές απαιτήσεις για άλλα συστήµατα 

ποιότητας, όπως διαχείριση της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας. Παρ’ όλα 

αυτά δίνει το δικαίωµα σε µία επιχείρηση να ενσωµατώσει και να ολοκληρώσει το 

σύστηµά του για τη διαχείριση της ποιότητας µε τις απαιτήσεις άλλων συστηµάτων.  

 

Προτάσεις Βελτιστοποίησης 

Οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ISO 9001:2000 πρέπει να µεταβούν εντός του 

τρέχοντος έτους στο νέο πρότυπο ISO 9001:2008. Η έναρξη εφαρµογής του νέου 

Συστήµατος Ποιότητας ξεκίνησε στις 15 Νοεµβρίου 2009 µε πολλές επιχειρήσεις και 

οργανισµούς να υιοθετούν το νέο σύστηµα. Οι επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν 

κάποιο Σύστηµα Ποιότητας είναι απαραίτητο να εφαρµόσουν διότι θα διευκολυνθούν 

στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων τους χωρίς να 

επιβαρύνονται οικονοµικά. Τα Συστήµατα Ποιότητας εφαρµόζονται σε όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και γεωγραφικής περιοχής.  

 

Στόχοι και Οφέλη των προτύπων ISO 9001:2000 και ISO 9001:2008 

Στόχος των δύο προτύπων είναι η διαδεδοµένη χρήση τους από τις επιχειρήσεις 

που επιθυµούν να αναπτύξουν συστήµατα τα οποία προχωρούν πέρα από τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ISO 9001. Επίσης τα δύο πρότυπα έχουν σχεδιαστεί κατά  
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τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρµόζονται σε όλα τα είδη των προϊόντων και σε όλους τους 

τοµείς της οικονοµίας.  

Η εφαρµογή των προτύπων της σειράς ISO 9001 προσκοµίζει σηµαντικά οφέλη 

στις εταιρείες, όπως αύξηση και βελτίωση του µεριδίου της εταιρείας στην αγορά, 

κατοχύρωση της εµπιστοσύνης των πελατών στην εταιρεία, διασφάλιση της 

ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας, µε αποτέλεσµα την άµεση 

αύξηση της αποδοτικότητας, ελαχιστοποίηση των απωλειών και του κόστους, 

ελάττωση του χρόνου και του κόστους εργασίας και αποφυγή επανάληψης των 

λανθασµένων κινήσεων, µέσω των διαδικασιών τεκµηρίωσης, ανάπτυξης, ενίσχυσης 

και βελτίωσης, των προµηθειών, της παραγωγικής διαδικασίας, των πωλήσεων και 

των υπηρεσιών και πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών καθώς και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, µεγιστοποίηση του κέρδους και του µεριδίου της 

στην αγορά καθώς και δυνατότητα επέκτασης στον διεθνή χώρο.  

 

 

4.3. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σε ένα σύστηµα δίνεται έµφαση στη σπουδαιότητα της κατανόησης και της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων, της εξέτασης των διεργασιών µε όρους 

προστιθέµενης αξίας, της επίδοσης των διεργασιών και της αποτελεσµατικότητας 

τους και της συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών, βάσει των αντικειµενικών    

µετρήσεων. 

 

 

4.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 

 

4.4.1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

δεσµεύονται τόσο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας, όσο και για την δηµιουργία ενός µηχανισµού παρακολούθησης και 

ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.  

Εποµένως προτείνουµε την δηµιουργία µιας πλατφόρµας πάνω στην οποία θα 

στηριχθούν οι εξής σηµαντικές λειτουργίες: η διενέργεια τακτικών ανασκοπήσεων 

από τη διοίκηση και ο έλεγχος των σχετικών εντύπων µε στόχο τη συνεχή βελτίωση, 

η γνωστοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη σε όλα τα τµήµατα της ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., η διασφάλιση της κατανόησης από όλο το προσωπικό της  
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σπουδαιότητας υπακοής στις απαιτήσεις των πελατών, των δηµόσιων υπηρεσιών, 

της νοµοθεσίας και του Κανονισµού Σκυροδέµατος, η υιοθέτηση της πολιτικής 

ποιότητας και η καθιέρωση αντικειµενικών σκοπών και στόχων µε στόχο την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας 

των αναγκαίων πόρων.  

 

 

4.4.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

 

4.4.2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Στο στάδιο της σχεδίασης παρατηρήθηκε ότι η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δεν 

έχει ορίσει ξεκάθαρα τους αντικειµενικούς σκοπούς (στόχους) για την ποιότητα. Οι 

στόχοι αυτοί πρέπει να είναι µετρήσιµοι και συνεπείς και να οδηγούν στην συνεχή 

βελτίωση του συστήµατος. 

Εποµένως προτείνουµε στην διοίκηση της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. να 

προγραµµατίσει και να κατευθύνει τον σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αντικειµενικοί σκοποί για την 

ποιότητα και το σύστηµα να παραµένει λειτουργικό µετά από οποιεσδήποτε αλλαγές 

συντελεστούν σε αυτό. Ανάλογα µε το είδος του σκοπού καθορίζεται και η διαδικασία 

µέτρησης, παρακολούθησης, ανανέωσης και αξιολόγησης του. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται στους εµπλεκόµενους είτε µέσω της διαδικασίας εσωτερικής 

επικοινωνίας είτε µέσω της έκδοσης ειδικών διαδικασιών ή οδηγιών εργασίας.  

 

 

4.4.3. ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

4.4.3.1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ανάθεση των ευθυνών και αρµοδιοτήτων στα κατάλληλα άτοµα ανήκει στα 

καθήκοντα της διοίκησης σε κάθε επιχείρηση. Είναι ευθύνη όλων των υπευθύνων 

των τµηµάτων να διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις του Εγχειριδίου Ποιότητας και 

των Λειτουργικών ∆ιεργασιών έχουν εφαρµοστεί πλήρως και διατηρούνται σε ισχύ. 

Εποµένως προτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το ISO 

9001:2008, πρώτον να ορίσουν υπευθύνους οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλο το προσωπικό κατανοεί τις απαιτήσεις των Λειτουργικών ∆ιεργασιών και των 

Οδηγιών Εργασίας που επηρεάζουν τα καθήκοντά τους και τις απαιτήσεις κάθε  
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συµβολαίου ή παραγγελίας πελάτη. Οι υπεύθυνοι πρέπει να διασφαλίσουν επίσης 

ότι τα µέλη του προσωπικού τους έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, δηλαδή 

διαδικασίες, περιγραφές θέσεων, εκπαίδευση, εργαλεία και εξοπλισµό, ώστε να 

εκτελούν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους.  

∆εύτερον κάθε εργαζόµενος πρέπει να φέρει την ευθύνη ότι εργάζεται πάντα 

σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχει η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης για όλους 

τους πελάτες, όλα τα συµβόλαια και όλες τις παραγγελίες. Σαν γενικό κανόνα όλοι οι 

υπεύθυνοι µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα των άµεσα υφισταµένων τους, µε 

την προϋπόθεση ότι έχουν την σχετική εµπειρία, εκπαίδευση ή γνώσεις.  

Τρίτον να περιγράφονται σε σχετικές καταστάσεις οι ευθύνες, οι σχέσεις και οι 

αρµοδιότητες των υπευθύνων και των τµηµάτων τους.  

Τέταρτον παρατηρώντας την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων για το ISO 

9001:2008 και το ISO 14001:2004 διαπιστώσαµε ότι στην επιχείρηση ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δεν λειτουργεί ανεξάρτητο τµήµα οικονοµικών οπότε προτείνεται η 

δηµιουργία ενός νέου τµήµατος το οποίο θα βοηθήσει στις οικονοµικές και λογιστικές 

δυσλειτουργίες της επιχείρησης.  

 

Τµήµα Οικονοµικών 

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 απαιτεί την δηµιουργία νέων 

τµηµάτων. Οι οικονοµικοί πόροι της επιχείρησης διαχειρίζονται από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο. Σύµφωνα µε το αντιπροσωπευτικό δείγµα της έρευνάς µας η επιχείρηση 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παρουσιάζει µια µικρή σχετικά ποιοτική υπεροχή και 

διαφορετικότητα σε αυτόν τον τοµέα έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.  

Προτείνουµε λοιπόν πρώτον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος έχει γνώσεις 

οικονοµικών, στην αντίστοιχη θέση του τµήµατος και δεύτερον να υπάρχει στενή 

συνεργασία µε τον υπεύθυνο του λογιστηρίου για την διεκπεραίωση των λογιστικών 

– οικονοµικών θεµάτων. 

Οι εργασίες που θα πρέπει να αναλάβει ο υπεύθυνος του τµήµατος οικονοµικών 

είναι ο έλεγχος του τρόπου εργασίας και η καθοδήγηση προς το προσωπικό του 

λογιστηρίου, η είσπραξη οφειλοµένων ποσών από τους πελάτες, η πληρωµή 

οφειλών προς τους προµηθευτές, ο συντονισµός και η καταγραφή των εισπράξεων 

και των πληρωµών, ο έλεγχος των πιστώσεων των πελατών και ο συντονισµός των 

διαφόρων εργασιών µε τις τράπεζες. Επιπλέον στις εργασίες του υπεύθυνου 

περιλαµβάνονται η σύνταξη του ισολογισµού και η συµπλήρωση των φορολογικών 

δηλώσεων, η σύνταξη συµβάσεων των εργαζόµενων και του προγράµµατος των  
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ωρών εργασίας τους και η επίλυση θεµάτων που αφορούν το προσωπικό. Τέλος 

γίνεται ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πάνω σε οικονοµικά θέµατα που 

αφορούν την πορεία της επιχείρησης, την κερδοφορία και την απόδοση των 

επενδύσεών της.  

Στο τµήµα λογιστηρίου ο υπεύθυνος ασχολείται µε θέµατα των προµηθευτών και 

των πελατών. Στις εργασίες του υπευθύνου είναι η διατήρηση αρχείων των 

παραστατικών των προµηθευτών ηλεκτρονικά και ο υπολογισµός των ωφελούµενων 

χρηµατικών ποσών προς αυτούς. Στο τοµέα των πελατών οι εργασίες του 

υπεύθυνου είναι η έκδοση των σχετικών παραστατικών µεταφοράς και πώλησης των 

προϊόντων της εταιρείας και της είσπραξης πληρωµών από τους πελάτες.  

Στις προτάσεις βελτιστοποίησης, η ∆ιοίκηση καλό θα ήταν να αναθέσει 

περισσότερες αρµοδιότητες στον υπεύθυνο λογιστηρίου µετά την πρότασή µας για 

την δηµιουργία του τµήµατος οικονοµικών. Επιπλέον προτείνουµε την µηνιαία 

έκδοση αναλυτικών στατιστικών για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις πωλήσεις της 

επιχείρησης και να ενηµερώνονται συνεχώς µε γραπτές αναφορές ο Πρόεδρος και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.  

 

Τµήµα Παραγωγής 

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρµόζεται στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παρουσιάζει µια σχετικά µικρή ποιοτική υπεροχή και 

διαφορετικότητα έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων στις λειτουργίες του τµήµατος 

παραγωγής.  

Από την αξιολόγηση των δεδοµένων παρατηρήθηκε ότι µόνο µία επιχείρηση από 

τις 30 του δείγµατος, η οποία εδρεύει στον Νοµό Πιερίας δεν εφαρµόζει γραµµή 

παραγωγής ωστόσο η επιχείρηση ασχολείται µε την κατασκευή δηµόσιων έργων 

δηλαδή αφορά επί τόπου εργασίες σε διάφορα µέρη – εργοτάξια. Οι υπόλοιπες 29 

επιχειρήσεις, ανάµεσα σ’ αυτές και η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., ακολουθούν 

επιτυχώς συγκεκριµένες γραµµές παραγωγής. 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει δηµιουργήσει από το 1995 µέχρι σήµερα έναν 

ολόκληρο µηχανισµό γραµµής παραγωγής όπου πάνω του στηρίζονται τα 

περισσότερα τµήµατα της επιχείρησης και οι αποφάσεις της ∆ιοίκησης. Η διαχείρισης 

κυρίως των προϊόντων εισάγεται µέσα από τις διαδικασίες του τµήµατος παραγωγής 

προτού διατεθεί στην αγορά.  

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι η καρδιά όλης της επιχείρησης βρίσκεται µέσα στο 

συγκεκριµένο τµήµα. Οι απαιτήσεις και οι αρµοδιότητες των υπευθύνων των  
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τµηµάτων όπως και οι αποφάσεις τους στηρίζονται σ’ αυτό το τµήµα και στον 

υπεύθυνό του.  

Εποµένως µε βάση τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω προτείνεται µια σωστή και 

επιτυχής παραγωγική διαδικασία σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως σε αυτές που δεν 

εφαρµόζουν ISO διότι αυτές είναι οι πιο εύθραυστες και δεύτερον, για την επιχείρηση 

που εξετάζουµε, προτείνεται καλύτερη και αρτιότερη διαχείριση του τµήµατος από 

πλευράς αρµοδιοτήτων. Στην προκειµένη περίπτωση καλό θα είναι να 

ξεκαθαριστούν οι αρµοδιότητες των υπευθύνων που συνεργάζονται µε το τµήµα 

παραγωγής και να µειωθούν κάποια από τα καθήκοντα τους όπως οι εργασίες του 

υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου και του υπευθύνου τεχνικής κάλυψης πελατών. Κατά 

την γνώµη µας ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να ασχολείται 

περισσότερο µε θέµατα που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων παρά µε τα 

προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν µε τους πελάτες.   

 

Τµήµα Προσωπικού 

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που εφαρµόζεται στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παρουσιάζει µια σχετικά µικρή ποιοτική υπεροχή και 

διαφορετικότητα έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων στις λειτουργίες του τµήµατος 

προσωπικού.  

Ευθύνη για την Ποιότητα φέρουν όλοι οι εργαζόµενοι µέσα στην εταιρεία. Ο 

καθένας πρέπει να εργάζεται πάντα σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχει θέσει η 

διοίκηση του οργανισµού για όλους τους πελάτες, όλα τα συµβόλαια και όλες τις 

παραγγελίες. Έτσι το προσωπικό χρειάζεται ειδική εκπαίδευση σε θέµατα ποιότητας 

ώστε να µπορέσουν να αφοµοιώσουν το σύστηµα.  

 

Προτάσεις Βελτιστοποίησης  

Οι µέθοδοι επισήµανσης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι η αξιολόγηση του 

προσωπικού, η ανάλυση εργασίας ή δραστηριότητας, η ανάλυση ικανοτήτων, η 

παρατήρηση, η ανάλυση στοιχείων σχετικά µε το βιογραφικό και τα προσόντα του 

κάθε εργαζόµενου, οι αλλαγές στην εργασία και οι προσωπικές συνεντεύξεις µεταξύ 

προϊσταµένων µε τους υφισταµένους τους. Ανάλογα µε την εκπαίδευση και την 

επιµόρφωση που θα λάβει ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να διατηρείται ανάλογο 

αρχείο στο οποίο µεταξύ των άλλων θα αναγράφονται η ηµεροµηνία, το όνοµα του 

εκπαιδευτή, το όνοµα του εκπαιδευόµενου και το είδος της εκπαίδευσης. 
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4.4.3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. πρέπει να καθορίσει έναν αποτελεσµατικό τρόπο µε τον 

οποίο θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία εντός της επιχείρησης για θέµατα σχετικά µε 

την Πολιτική Ποιότητας, τις απαιτήσεις του πελάτη, τους αντικειµενικούς σκοπούς για 

την ποιότητα και τους επιµέρους στόχους.  

Εποµένως προτείνεται η ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων και ο 

προγραµµατισµός συσκέψεων ώστε να επιτευχθεί καλύτερα και πιο οργανωµένα η 

επικοινωνία του προσωπικού και η συµµετοχή του στην άµεση βελτίωση της 

επιχείρησης.  

 

 

4.4.4. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το τµήµα ποιότητας είναι ένα από τα σηµαντικότερα και πιο νευραλγικά τµήµατα 

µια επιχείρησης και γι’ αυτό επιλέξαµε να το τοποθετήσουµε ως ξεχωριστό κοµµάτι 

από τα υπόλοιπα τµήµατα κατά την ανάλυση των ευθυνών και αρµοδιοτήτων.  

Σύµφωνα µε τους πίνακες 8α και 8β παρατηρήσαµε ότι στον πρώτο πίνακα η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί σπουδαιότατο τον ρόλο του υπευθύνου 

διαχείρισης ποιότητας ενώ µία και µοναδική επιχείρηση που ανήκει στον κλάδο των 

κατασκευών – δοµικών έργων θεωρεί ότι αυτή η αρµοδιότητα δεν είναι εξίσου 

σηµαντική όσο είναι κάποιες άλλες. Στο σχήµα 1 παρατίθεται η άποψη των εταιρειών 

για τον ρόλο του διαχειριστή ποιότητας.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ∆ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Σχήµα 1: Συγκριτική ανάλυση επιχειρήσεων για τον τρόπο έκφρασης της 

σηµαντικότητας του ρόλου του υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας (Προσωπική 

επεξεργασία δεδοµένων). 

 

Στον πίνακα 8β της 3ης ενότητας παρατηρήσαµε τους λόγους σπουδαιότητας του 

υπευθύνου του τµήµατος ποιότητας. Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις θεωρούν ότι η σηµαντικότερη εργασία του υπευθύνου είναι η βελτίωση 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

Εποµένως προτείνεται η επίβλεψη του τµήµατος διαχείρισης ποιότητας από έναν 

υπεύθυνο ο οποίος θα βοηθάει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία του Συστήµατος Ποιότητας µέσα στην επιχείρηση.  

 

 

4.4.5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

 

4.4.5.1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Ο µεγαλύτερος αριθµός των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαχείριση και διάθεση 

των πόρων γίνεται κυρίως για λόγους ολοκλήρωσης της επιχείρησης. Όλες οι 

επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την επάρκεια των πόρων που απαιτούνται για την 

εφαρµογή της στρατηγικής και την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών τους.   

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια πόρων ωστόσο 

αναζητά διαδικασίες που θα µπορέσουν να τους αξιολογήσουν µε πιο αποδοτικές 

µεθόδους. 

Προτείνουµε λοιπόν στην ∆ιοίκηση της επιχείρησης να γίνονται ανασκοπήσεις 

των διαθέσιµων πόρων κατά τις συναντήσεις της µε το διοικητικό συµβούλιο και  
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τους υπευθύνους των τµηµάτων και επίσης κατά την αποδοχή νέων συµφωνιών που 

µπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που διατίθενται οι υπάρχοντες πόροι. Οι 

διαθέσιµοι πόροι και η χρήση τους ζητείται να παρακολουθούνται συνεχώς έτσι ώστε 

να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσµατα θα είναι σύµφωνα µε τους στόχους της 

επιχείρησης ενώ συγχρόνως να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

πελατών.  

Επιπλέον προτείνουµε η πιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας να παρέχεται µέσω 

ενός σχεδιασµένου προγράµµατος εσωτερικών επιθεωρήσεων, και όπου χρειάζεται, 

να συµπεριληφθούν πρόσθετα βήµατα ελέγχου στις Λειτουργικές ∆ιεργασίες έτσι 

ώστε να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας πριν από την τελική πιστοποίηση.  

 

 

4.4.6. ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

Για το ISO 9001:2000 ο όρος υποδοµή περιλαµβάνει κτίρια, χώρους εργασίας, 

εξοπλισµό, λογισµικό, υπηρεσίες κοινής ωφελείας και υπηρεσίες όπως µεταφορές 

και επικοινωνίες. Στο ISO 9001:2008 έχουν προστεθεί στις υπηρεσίες που ένας 

οργανισµός ή µία υπηρεσία πρέπει να διασφαλίζει ώστε να ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις του προτύπου και τα συστήµατα πληροφορικής. 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. φροντίζει έτσι ώστε να παρέχει και να διατηρεί την 

απαραίτητη υποδοµή που χρειάζεται για την επίτευξη της συµµόρφωσης µε τις 

απαιτήσεις για το προϊόν ή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Υπό τον όρο υποδοµή 

περιλαµβάνονται 1) τα γραφεία και οι χώροι εργασίας των µονάδων παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος, αδρανών και τσιµεντοπροϊόντων και 2) εργαστηριακός, 

µηχανολογικός και λογισµικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση 

των διεργασιών. 

Εποµένως οι προτάσεις βελτιστοποίησης όσον αφορά τις υποδοµές είναι να  

καθοριστεί έµπειρο και εκπαιδευµένο προσωπικό πάνω στα πληροφοριακά 

συστήµατα όπως προγράµµατα CRM, ERP κλπ. 

 

 

4.4.7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο ISO 9001:2008 γίνεται σαφές ότι ο όρος περιβάλλον εργασίας αναφέρεται 

στις συνθήκες εργασίας. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι φυσικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες καθώς και συνθήκες όπως ο θόρυβος, η θερµοκρασία, η υγρασία, ο 

φωτισµός και οι καιρικές συνθήκες.  
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Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. έχει καθορίσει και διαχειρίζεται αυτούς τους 

φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες που χρειάζονται για την επίτευξη της 

συµµόρφωσης του προϊόντος µε τις απαιτήσεις των πελατών. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι οι επίσηµα καταγεγραµµένες, εγκεκριµένες και ελεγχόµενες Λειτουργικές 

∆ιεργασίες, πρόσθετες οδηγίες εργασίας, λίστες ελέγχου, αρχεία, κλπ όπου 

χρειάζεται, η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων καθώς και ο θόρυβος, η 

καθαριότητα, η υγρασία και ο εξαερισµός.  

Στις προτάσεις βελτιστοποίησης έχουµε να προτείνουµε τα εξής: 1) πριν την 

εκπόνηση των τεχνικών έργων ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και οι αρµόδιοι 

υπεύθυνοι που έχουν οριστεί για τα τεχνικά έργα θα πρέπει να συµβουλεύονται 

αρχικά τις προβλέψεις της εθνικής µετεωρολογικής υπηρεσίας., 2) να υπάρχει 

σωστός εξαερισµός και φωτισµός σε όλους τους χώρους της επιχείρησης και 3) να 

δηµιουργηθεί ξεχωριστά ειδική αίθουσα καπνιζόντων για τους καπνιστές 

εργαζοµένους και να ακολουθείται συγκεκριµένο ωράριο για τον συγκεκριµένο χώρο 

ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στις εργασίες της επιχείρησης.  

 

 

4.4.8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

4.4.8.1. ΠΕΛΑΤΕΣ 

Οι πελάτες αποτελούν κοµµάτι της υλοποίησης του προϊόντος (έλεγχος 

απαιτήσεων πελάτη, έλεγχος απαιτήσεων σχετικά µε το προϊόν και την επικοινωνία 

µε το πελάτη). 

Σύµφωνα µε το παλαιό πρότυπο έπρεπε να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις των 

πελατών και µετά την παράδοση σε αυτούς του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

παρέχει ο οργανισµός ή η επιχείρηση. ∆εδοµένου ότι δεν ήταν σαφές το τι σηµαίνει 

“µετά την παράδοση”, το νέο πρότυπο προσπαθεί να διευκρινίσει αυτή τη «γκρίζα 

περιοχή». Σύµφωνα λοιπόν µε το πρότυπο ISO 9001:2008, στις απαιτήσεις 

παράδοσης περιλαµβάνονται έννοιες όπως διατάξεις εγγύησης, συµβατικές 

υποχρεώσεις, όπως π.χ. συντήρηση µετά την πώληση, καθώς και συµπληρωµατικές 

υπηρεσίες, όπως π.χ. η ανακύκλωση συσκευασιών µετά την κατανάλωση.  

Έτσι στο τµήµα πωλήσεων της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. ο σκοπός είναι να 

διασφαλιστεί ότι οι πελάτες θα παραλάβουν τα προϊόντα εντός του χρονικού ορίου 

που απαιτείται. Εποµένως στις προτάσεις βελτιστοποίησης έχουµε την ενηµέρωση 

του υπεύθυνου από τους πελάτες για τυχόν παράπονα ή προβλήµατα κατά την  
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παράδοση των προϊόντων. Ο ίδιος πρέπει να ενηµερώνει µε την σειρά του τον 

σχετικό υπεύθυνο µέσα στην εταιρεία. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται αυστηροί 

κανόνες για τους οδηγούς µεταφορών διότι αυτοί είναι οι άµεσα υπεύθυνοι για τις 

παραδόσεις των προϊόντων προς τους πελάτες. Έτσι καλό θα ήταν να γίνονται 

γρήγορες και σωστές παραδόσεις και να επιβάλλεται σωστή συντήρηση και 

καθαριότητα των φορτηγών. 

 

 

4.4.9. ΑΓΟΡΕΣ 

 

4.4.9.1. ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ 

Οι πρώτες ύλες που προµηθεύεται η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. επηρεάζουν 

άµεσα την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων της. Για αυτό το λόγο, η επιλογή 

των προµηθευτών και των υπεργολάβων έχει µεγάλη σπουδαιότητα για την εταιρεία.  

Εξίσου σπουδαίο είναι να καθορίζονται ακριβώς από το προσωπικό οι 

προδιαγραφές των απαιτούµενων υλικών.  

Προτείνουµε λοιπόν οι διεργασίες που καθορίζουν τον τρόπο επιλογής των 

προµηθευτών και τον τρόπο εκτέλεσης των παραγγελιών προµήθειας να είναι 

υποχρεωτικές για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επηρεάζουν άµεσα την 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας. 

 

 

4.4.9.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 

Η φύση της αγοράς στην οποία λειτουργεί η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. είναι 

τέτοια που δεν επιτρέπει να γίνονται γραπτές παραγγελίες προµήθειας σε όλους 

τους προµηθευτές.  

Εποµένως προτείνουµε όταν οι εντολές προµήθειας δίνονται τηλεφωνικά να 

καταγράφονται στο αρχείο παραγγελιών προµήθειας ενώ όταν δίνονται γραπτά να 

κωδικοποιούνται µε αύξοντα αριθµό µε τέτοιο τρόπο ώστε η παραγγελία να είναι 

ευδιάκριτη και να ορίζει τον προµηθευτή και τις απαραίτητες λεπτοµέρειες του 

προµηθευόµενου προϊόντος. Ένα αντίγραφο της εντολής προµήθειας πρέπει να 

διατηρείται στο αρχείο παραγγελιών προµήθειας.  
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4.4.9.3. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. διατηρεί το δικαίωµα να εξετάζει τις πρώτες ύλες 

που προµηθεύεται όσο αυτές είναι ακόµα στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Οι 

πελάτες της επιχείρησης δεν ζητάνε συνήθως να εξετάσουν τις πρώτες ύλες που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή των προϊόντων που έχουν 

παραγγείλει όσο αυτές είναι στις εγκαταστάσεις των προµηθευτών. 

Για αυτό το λόγο προτείνουµε λοιπόν να γίνεται µια συµφωνία µε τον προµηθευτή 

ή µε τον υπεργολάβο και η οποία θα επιβεβαιώνεται είτε µε επιστολή είτε πάνω στην 

Εντολή Προµήθειας.  

Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνονται ανεξάρτητοι έλεγχοι των πρώτων υλών 

από κάποιον πελάτης στις εγκαταστάσεις της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. τότε αυτό 

να γίνεται µετά από προηγούµενη συµφωνία έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι κάποιος 

αρµόδιος της επιχείρησης είναι διαθέσιµος, η εργασία της επιχείρησης και των 

υπαλλήλων δεν πρέπει να διακόπτεται ή να καθυστερεί και οποιαδήποτε στοιχεία 

που αφορούν τις παραγγελίες και παραδόσεις άλλων πελατών της επιχείρησης να 

παραµένουν εµπιστευτικά.  

 

 

4.4.10. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών της µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης 

υπολογίστηκαν βάσει των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.  

Από το διάγραµµα 2 της 3ης ενότητας παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη ποιοτική 

υπεροχή και διαφορετικότητα µεταξύ της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγµατος.   

Εποµένως προτείνουµε σε όλες τις επιλεγµένες επιχειρήσεις να εφαρµόζουν τις 

διαδικασίες του ISO που εκείνες κρίνουν απαραίτητες για την βελτίωση της 

λειτουργίας και απόδοσής τους.  

 

 

4.4.11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

4.4.11.1. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών είναι πολύ σηµαντική για όλες της 

επιχειρήσεις του δείγµατός µας. Οι µετρήσεις γίνονται µε διάφορους τρόπους όπως 

π.χ. απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες, αποστολή ερωτηµατολογίων,  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 116 - 

 

παράπονα πελατών κλπ. Μέσω αυτών οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοκληρωµένη 

άποψη για την γνώµη που έχουν οι πελάτες τόσο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

όσο και για την συνολική εικόνα των επιχειρήσεων.  

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι δεν υπάρχει µεγάλη ποιοτική υπεροχή και 

διαφορετικότητα µεταξύ της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του ερευνητικού δείγµατος.  

Στις προτάσεις βελτιστοποίησης καλό θα ήταν να σηµειώσουµε ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να χρησιµοποιήσουν και άλλες τρόπους παρακολούθησης και µέτρησης 

πελατών όπως να διεξάγονται σφυγµοµετρήσεις και να µελετώνται οι συνήθειες των. 

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν τυχόν αδύνατα σηµεία και 

ευκαιρίες για βελτίωση.  

 

 

4.4.11.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Το πρότυπο ποιότητας του ISO 9001:2008 που εφαρµόζεται στην ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. παρουσιάζει µεγάλη ποιοτική υπεροχή και διαφορετικότητα έναντι των 

υπολοίπων επιλεγµένων επιχειρήσεων.  

Οι βασικότεροι λόγοι διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων είναι για την 

βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και για τον εντοπισµό µη 

συµµορφώσεων. Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν Συστήµατα 

Ποιότητας θα πρέπει να συντάσσουν ετήσιο πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων 

αναφέροντας τους λόγους που θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο και οι εσωτερικές 

επιθεωρήσεις να διενεργούνται ανά διεργασία µε τους κατάλληλους εσωτερικούς 

επιθεωρητές. Τα ευρήµατα θα πρέπει να καταγράφονται και να συνυπογράφονται 

από τον επιθεωρούµενο µαζί µε τις διορθωτικές ενέργειες.  

 

 

4.4.11.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρακολούθησης και µέτρησης των διεργασιών 

έγινε φανερό ότι ορισµένες επιχειρήσεις του δείγµατός µας δεν εφαρµόζουν 

στατιστικές αναλύσεις. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να εφαρµόζονται εντατικοί 

έλεγχοι για την παρακολούθηση και µέτρηση των διεργασιών και να αναφέρονται οι 

λόγοι που πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. 

Όσον αφορά την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για την παρακολούθηση και 

µέτρηση των διεργασιών απαιτείται ένα είδος δειγµατοληψίας κατά τον έλεγχο της  
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ποιότητας των εισερχόµενων πρώτων υλών όπως επίσης και κατά τη δειγµατοληψία 

του νωπού σκυροδέµατος. Η στατιστική ανάλυση θα χρησιµοποιείται µέσω της 

παρακολούθησης της τυπικής απόκλισης των θλιπτικών αντοχών του έτοιµου 

σκυροδέµατος. 

 

 

4.5.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 

Το ISO 14001:2004 σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί 

από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το µέγεθος και τον κλάδο της. Το 

συγκεκριµένο πρότυπο έχει αναθεωρηθεί το 2004 (η έκδοση του 1996 δεν 

χρησιµοποιείται πλέον) για να γίνει περισσότερο φιλικό στον χρήστη και περισσότερο 

συµβατό µε το πρότυπο ISO 9001. 

Παρατηρήθηκε, από τα αποτελέσµατα της 3ης ενότητας, ότι το 74% των 

επιχειρήσεων του δείγµατός µας δεν εφαρµόζουν ISO 14001:2004. Ανάµεσα σ’ 

αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται και η επιχείρηση που εξετάζουµε, η ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η εφαρµογή του προτύπου είναι ιδιαιτέρως 

δαπανηρή και πολύπλοκη για τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρµοστούν. 

Προτείνουµε λοιπόν στις επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν ISO 14001:2004 να 

πιστοποιηθούν άµεσα διότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξοικονοµήσουν πόρους 

οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι για το «στήσιµο» και την συµβατότητα µε το ISO 

9001:2000 και ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 118 - 

 

 

Σχήµα 2: Βήµατα πιστοποίησης ISO 14001:2004 (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2004). 

 

Προτάσεις Βελτιστοποίησης για την συνύπαρξη ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004 στις λειτουργίες των επιχειρήσεων 

Η συµβατότητα των δύο Συστηµάτων Ποιότητας είναι ευρέως γνωστή. Το ISO 

9001:2008 είναι αποδεκτό και εφαρµόζεται σχεδόν από όλες. Από την άλλη µεριά για 

την έκδοση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης οι περιβαλλοντικές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες 

περιβαλλοντικές διατάξεις.  

Άρα για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν ISO 14001:2004, όπως είναι η 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., πρέπει να το εντάξουν άµεσα και να το προσαρµόσουν 

σύµφωνα µε τις λειτουργίες του ISO 9001:2008 που τρέχουν µέσα στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 
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4.5.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

4.5.1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική θέτει τις απαιτήσεις, τις προθέσεις και τις δεσµεύσεις 

της επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον. Για να οριστεί αυτή η πολιτική 

λαµβάνονται υπόψη και τα ποιοτικά κριτήρια που υπάρχουν σε τυχόν άλλα 

εγκατεστηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης (ISO 9001, ISO 22000 κλπ). Βάσει της 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεσµεύονται έναντι όλων των 

άµεσα ή έµµεσα εµπλεκοµένων (προσωπικό εταιρείας, πελάτες, προµηθευτές, 

συνεργάτες, Αρχές) για διαδικασίες που θέτουν στόχους βελτίωσης της λειτουργίας 

της σε σχέση µε το περιβάλλον.  

Εποµένως για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να εφαρµόσουν το ISO 

14001:2004 προτείνουµε να οριοθετήσουν ενέργειες που θα µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν, προκειµένου η επιχείρηση να βρίσκεται εντός των Νοµοθετικών 

πλαισίων, ενώ πρέπει να προβλέπεται και ειδική µέριµνα στην περίπτωση που αυτά 

αναβαθµιστούν. Σηµειώνεται ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική των εταιρειών, µετά την 

ολοκλήρωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµη προς όλους τους ενδιαφερόµενους. 

 

 

4.5.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ISO 14001:2004 

Η σχεδίαση ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει την 

αναγνώριση όλων των πιθανών αλληλεπιδράσεων των επιχειρήσεων µε το 

περιβάλλον (περιβαλλοντικές πλευρές), τις νοµικές και άλλες θεσµικές υποχρεώσεις 

καθώς και τους περιβαλλοντικούς σκοπούς, στόχους και τα προγράµµατα.  

Παίρνοντας ως βάση µας τις επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν ISO 14001:2004, 

και όχι αυτές που εφαρµόζουν διότι δεν συγκεντρώθηκαν αρκετές πληροφορίες, 

έχουµε να προτείνουµε ότι κατά την πρώτη φάση της σχεδίασης, δηλαδή κατά την 

αναγνώριση όλων των πιθανών αλληλεπιδράσεων της επιχείρησης µε το 

περιβάλλον, θα πρέπει να προβλέπονται όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις και να 

καταγράφονται στα αρχεία ώστε να αποφευχθούν µελλοντικά. Στην δεύτερη φάση 

του σχεδιασµού θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποδελτίωση των νοµικών και άλλων 

θεσµικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.  
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Στην τελευταία φάση της σχεδίασης θα πρέπει να διαµορφωθεί µια συγκεκριµένη 

πολιτική – η κάθε επιχείρηση θα αποφασίσει αναλόγως – η οποία θα εξειδικεύεται µε 

την µορφή συγκεκριµένων προγραµµάτων διαχείρισης και θα περιλαµβάνονται οι 

γενικοί (objectives) και ειδικοί (targets) στόχοι, τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης 

των στόχων, οι ρόλοι για την υλοποίηση των στόχων, τα απαιτούµενα µέσα πέραν 

του ανθρώπινου δυναµικού για την υλοποίηση των στόχων, οι κίνδυνοι κατά την 

υλοποίηση και τα εναλλακτικά σχέδια (contingencies) (Σακκάς, 2004). 

 

 

4.5.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

4.5.3.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

οι διαδικασίες των λειτουργιών του για το ερευνητικό µας δείγµα σε σχέση µε την 

επιχείρηση που εξετάζουµε, την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., παρουσιάζει µικρή 

ποιοτική υπεροχή και διαφορετικότητα στους λόγους διάθεσης των πόρων έναντι 

των υπόλοιπων επιλεγµένων επιχειρήσεων.  

Οι απαιτούµενοι πόροι είναι οι οικονοµικοί, ο χρόνος και το ανθρώπινο δυναµικό 

ενώ οι βασικοί λόγοι διάθεσης τους είναι για την βελτίωση της επιχείρησης και για την 

σωστή διαχείριση του συστήµατος ποιότητας. 

Εποµένως επειδή η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης είναι ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου προτύπου, προτείνουµε το ετήσιο 

κόστος που απαιτείται και τα διάφορα κόστη του προτύπου να λαµβάνονται σοβαρά 

υπ’ όψιν στον ετήσιο προϋπολογισµό.  

 

 

4.5.3.2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το τµήµα προσωπικού αναλαµβάνει την εκπαίδευση των εργαζοµένων για την 

κατάρτιση και επιµόρφωση τους σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. δεν παρουσιάζει 

καµία ποιοτική υπεροχή και διαφορετικότητα έναντι των υπολοίπων επιλεγµένων 

επιχειρήσεων στα θέµατα επαγγελµατικής επάρκειας, εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Εποµένως προτείνουµε στις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τις λειτουργίες του ISO 

14001:2004 να επιλέξουν κατάλληλα προγράµµατα επιµόρφωσης των εργαζοµένων.  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 121 - 

 

Τα πιο δηµοφιλή είναι συµµετοχή σε ηµερίδες και συνέδρια µε θέµα το περιβάλλον, 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και στενή συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, η 

εκπαίδευση πρέπει να είναι σχεδόν ίδια µε αυτή που είχε γίνει κατά την διάρκεια της 

σχεδίασης και εφαρµογής του ISO 9001:2008.  

 

 

4.5.3.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η απαίτηση για κοινοποίηση στο ευρύ κοινό των δραστηριοτήτων της κάθε 

επιχείρησης σχετικά µε τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και τους στόχους που θέτει 

αποτελεί θεµελιακό χαρακτηριστικό των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

οι διαδικασίες των λειτουργιών του για το ερευνητικό µας δείγµα σε σχέση µε την 

επιχείρηση που εξετάζουµε, την ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., παρουσιάζει σηµαντική 

ποιοτική υπεροχή και διαφορετικότητα σε θέµατα επικοινωνιακής πολιτικής έναντι 

των υπολοίπων επιλεγµένων επιχειρήσεων.  

Εποµένως συνιστούµε την επικοινωνία µε τους εξωτερικούς φορείς. Αυτό πρέπει 

να γίνεται κυρίως για λόγους στρατηγικής. Επιπλέον πρέπει να ακολουθείται η ίδια 

ακριβώς διαδικασία που ορίζεται και στο ISO 9001:2008.  

 

 

4.5.3.4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Από τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος 18 στην 3η ενότητα διαπιστώνουµε ότι 

υπάρχει σηµαντική ποιοτική υπεροχή και διαφορετικότητα ανάµεσα στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και στις υπόλοιπες επιλεγµένες επιχειρήσεις σχετικά µε 

την ετοιµότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί µε ISO 14001 είναι σε ετοιµότητα και 

µπορούν να ανταποκριθούν άµεσα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για τυχόν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. βαθµολογείται στη 

µεσαία κλίµακα ετοιµότητας της να ανταποκριθεί πλήρως σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης.  

Εποµένως η επιχείρηση εφόσον γνωστοποιήσει ότι επιθυµεί να εφαρµόσει το 

σύστηµα θα πρέπει να ανταποκριθεί άµεσα σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και 

σε ατυχήµατα για να προλάβει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η 

επιχείρηση για να ακολουθήσει τέτοιου είδους διαδικασίες θα πρέπει να εφαρµόσει 

πρακτικές για την πρόληψη πάσης φύσεως ατυχηµάτων (π.χ. διαρροή).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το ερευνητικό θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί στην σχεδίαση 

και εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 

14001:2004 στην επιχείρηση ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερη διότι µελετήθηκαν οι λειτουργίες του ISO 

9001:2008 µέσα στην επιχείρηση ενώ έπρεπε να σχεδιαστεί το ISO 14001:2004 µε 

βάση τις εµπειρίες και γνώσεις που αποκτήθηκαν από το πρώτο πρότυπο και να 

συλλειτουργήσει µε τις απαιτήσεις του ISO 9001. 

Η µεθοδολογία έρευνας που χρησιµοποιήθηκε για την συγγραφή αυτής της 

εργασίας στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στα πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, καθώς επίσης και σε 

διάφορα επιστηµονικά συγγράµµατα της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, σε 

σηµειώσεις του τµήµατος Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων και σε 

ηλεκτρονικές και διαδικτυακές πηγές. Ακόµη έγινε χρήση ερωτηµατολογίων σε 

επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών – δηµόσιων έργων, της παραγωγής 

έτοιµου σκυροδέµατος / τσιµέντου, των µηχανηµάτων – εξοπλισµού, της µελέτης και 

επίβλεψης µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της εµπορίας και 

τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακού υλικού και των µηχανολογικών κατασκευών. 

Επίσης διεξήχθησαν δύο συνεντεύξεις στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού 

Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Εν συνεχεία, στην τρίτη και µεγαλύτερη ενότητα της πτυχιακής εργασίας 

εξετάζονται και καταγράφονται σε πίνακες και διαγράµµατα τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων σχετικά µε τις διαδικασίες µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης για 

το ISO 9001:2008 και τις λειτουργίες των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

για το ISO 14001:2004.  

Στην τέταρτη ενότητα συζητούνται τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων και 

παρατίθενται οι προτάσεις µας για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. και στις 

υπόλοιπες επιλεγµένες επιχειρήσεις.  

Τα κύρια ευρήµατα της παρούσας έρευνας για την εφαρµογή των Συστηµάτων 

Ποιότητας τόσο στην επιχείρηση που εξετάζουµε όσο και στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις εν ολίγης είναι: 1) η βελτίωση των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν ISO 

9001:2000 και οι προτάσεις για την µετάβασή τους στο νέο πρότυπο του ISO, 2) η 

ανάγκη καθιέρωσης του ISO 14001:2004 στις επιχειρήσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, 3) η ανάγκη καθιέρωσης στην διοίκηση της ERGOBETON  
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Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µιας πλατφόρµας στήριξης του µηχανισµού των σηµαντικών 

λειτουργιών της ∆ιοίκησης, 4) η σχεδίαση για την ποιότητα θέτοντας αντικειµενικούς 

σκοπούς, 5) η ανάγκη ανάθεσης ευθυνών και αρµοδιοτήτων σε κατάλληλα πρόσωπα 

µέσα στην επιχείρηση, 6) η δηµιουργία περισσότερων και µε πιο αποδοτικά κριτήρια 

τµηµάτων µέσα στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. όπως τµήµα οικονοµικών, τµήµα 

παραγωγής και τµήµα προσωπικού, 7) η εξασφάλιση επικοινωνίας στην 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. µε τα κριτήρια που ορίζονται από το εγχειρίδιο 

ποιότητας του ISO 9001:2008, 8) η σηµαντικότητα ύπαρξης του τµήµατος ποιότητας 

και του αντίστοιχου υπεύθυνου σε όλες τις επιχειρήσεις, 9) οι προτάσεις για τον 

τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των πόρων τόσο µέσα στην ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 10) οι προτάσεις βελτιστοποίησης 

για την υποδοµή και το περιβάλλον εργασίας της ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., 11) η 

διαπίστωση ότι πρέπει να γίνουν σωστοί χειρισµοί σε θέµατα διαχείρισης και 

ικανοποίησης πελατών και αγοράς προϊόντων ή υλικών, 12) οι προτάσεις 

συλλειτουργίας του ISO 9001:2008 και του ISO 14001:2004 µέσα στις επιχειρήσεις 

προκειµένου να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, 13) οι προτάσεις 

βελτιστοποίησης για τις απαιτήσεις του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

14) οι τρόποι διαχείρισης της εφαρµογής και λειτουργίας του ISO 14001:2004 από τις 

επιχειρήσεις.   

Η συµβολή της παρούσας πτυχιακής εργασίας εστιάζεται στο γεγονός ότι έδωσε 

αξία στις δραστηριότητες της διοίκησης της κάθε επιχείρησης που το ζητούσε, 

βελτιώνοντας διαρκώς την απόδοση µέσω της επικέντρωσης των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν, στις βασικές διεργασίες της επιχείρησης ή 

του οργανισµού και παράλληλα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών που 

αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο σχεδιάζονται αυτά τα συστήµατα.   

Οι περιορισµοί και οι αδυναµίες της παρούσας έρευνας εστιάζεται στο γεγονός ότι 

ορισµένες από τις λειτουργίες των δύο προτύπων ποιότητας δεν είχαν την 

δυνατότητα να εφαρµοστούν λόγω του «ύφους» της επιχείρησης ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. κυρίως όσον αφορά το ISO 14001:2004 που δεν εφαρµόζεται στην 

εταιρεία. Μία άλλη αδυναµία είναι ότι δεν υπήρξαν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές 

και διαδικτυακές πληροφορίες για το ISO 9001:2008 πράγµα για το οποίο κατέστη 

δύσκολη η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για ένα διάστηµα. Επίσης µία ακόµα 

αδυναµία είναι ότι δεν είχαµε την δυνατότητα επιλογής µεγάλου δείγµατος 

επιχειρήσεων που να εφαρµόζουν ή να έχουν γνώσεις πάνω στο ISO 14001:2004 

λόγω της ευρείας αποδοχής και εφαρµογής µόνο του ISO 9001:2008. Έτσι ο αριθµός 

των επιχειρήσεων που µπόρεσαν να απαντήσουν είναι µικρός.  
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Ως προτάσεις για µελλοντική έρευνα προτείνεται η δηµιουργία ευαισθητοποίησης 

και παροχής υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις για την εφαρµογή συστηµάτων 

ποιότητας που θα βοηθήσουν στην διεκπεραίωση των λειτουργιών µε ευκολότερο, 

αποδοτικότερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο. Όσο για την ERGOBETON 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. προτείνεται µελλοντικά να εξετάσει τις λειτουργίες εφαρµογής του ISO 

9001:2008 δίνοντας της βοήθεια για µεγαλύτερη ακρίβεια στις απαιτήσεις του ISO µε 

σωστή διαχείριση πόρων και λειτουργία περισσότερων απαιτήσεων του εγχειριδίου. 

Επιπλέον πρέπει να εφαρµόσει οπωσδήποτε τις λειτουργίες του ISO 14001:2004 και 

να δώσει προσοχή στις υπάρχουσες στατιστικές µελέτες για το περιβάλλον βάσει 

των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της.  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

ISO = International Organization for Standardization 

EMS = Environmental Management Systems 

EMAS = Environmental Management Audit Scheme 

BSI = British Standards Institute  

BS = British Standards 

Benchmarking  = Συγκριτική Αξιολόγηση 

Company  Image = Εικόνα Επιχείρησης 

Quality Management Systems and Requirements  = Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας και Απαιτήσεις 

Internet  = ∆ιαδίκτυο 

Enterprise Resources Planning (ERP)  = ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικών Πόρων 

Customer Relationship Management (CRM)  = ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Σ.∆.Π. = Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Σ.Π.∆. = Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

ΕΛ.Ο.Τ. = Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

Ε.Π. = Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Σ.∆. = Σχέδιο Ποιότητας 

Τ.∆.Π. = Τµήµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. = Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Τεχνική Εταιρεία Θράκης 

∆.Ε.Η. = ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

Ο.Τ.Ε. = Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

∆.Σ.Ε.Θ. = ∆ίκτυο Συµβούλων Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

  
  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

- 129 - 

  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 

  
  

1. Κατασκευή και ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και την νοµοθεσία.  

2. Αµεσότητα στην εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη των πελατών µετά την πώληση 

(after sales service) τόσο επιτόπια όσο και τηλεφωνικά.  

3. Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και της αγοράς για την 

προώθηση του προϊόντος.  

4. Παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας για την κατά το δυνατόν 

µείωση των λαθών.  

5. Συνεχής προσπάθεια για µείωση του κόστους κατασκευής µέσω της οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας και της βέλτιστης διαχείρισης των αποθεµάτων.  

6. ∆έσµευση για συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των πελατών, των νοµικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων.  

7. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ποιότητας που τίθενται και ανασκοπούνται ετησίως µε 

στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης και της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.  

8. ∆ιάχυση και εµπέδωση της φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας σε όλο το φάσµα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.   

9. ∆έσµευση της εταιρείας ότι σε οποιοδήποτε κοινοπρακτικό σχήµα ή όµιλο εταιρειών 

στο οποίο θα συµµετέχει θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του συστήµατος ISO 9001:2008.  

  

  

Ο Πρόεδρος 

 

................... 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ISO 9001:2008 
 
  
1. Ως επιχείρηση ανεξαρτήτως αριθµού απασχόλησης εργαζοµένων, 

εφαρµόζετε κάποιο πρότυπο ποιότητας; 

 
Ναι  �            Όχι  � 

 
Αν Ναι, ποιο πρότυπο ποιότητας εφαρµόζετε; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Σε ποιον από τους παρακάτω κλάδους δραστηριοποιείται η επιχείρησή 

σας; 

� Τροφίµων – Ποτών 

� Προϊόντων Καπνού 

� Κλωστοϋφαντουργίας 

� Είδη ένδυσης – υπόδησης 

� Χηµικών 

� Κατασκευών – ∆οµικών Έργων 

� Φαρµάκων 

� Μηχανηµάτων – Εξοπλισµού 

� Προϊόντων από µη ορυκτά υλικά 

� Μεταλλικών Προϊόντων 

� Ελαστικών – Πλαστικών Υλών 

� Άλλο:_____________________________________________ 

 

3. Πόσο σηµαντικό είναι για µια επιχείρηση να θέτει σε εφαρµογή τις 

διαδικασίες παρακολούθησης, µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης για τη 

σωστή λειτουργία της; 

� Πολύ Σηµαντικό 

� Αρκετά Σηµαντικό 

� Μέτρια 
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� Λιγότερο Σηµαντικό 

� Καθόλου 

 

4. Θεωρείτε αρκετά σηµαντική την γνώµη των πελατών σας; 

 

�  Ναι           �  Όχι 

 

5. Ποιες από τις παρακάτω πηγές λαµβάνετε υπόψη σας για την µέτρηση 

ικανοποίησης του πελάτη; 

� Αποστολή ερωτηµατολογίων 

� Παράπονα πελατών (Κυτίο παραπόνων) 

� Σφυγµοµετρήσεις 

� Μελέτες παρακολούθησης των συνηθειών των πελατών 

� Απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες 

 

6. Γιατί κατά τη γνώµη σας θεωρείτε σηµαντικό τον έλεγχο των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001:2008; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Σ’ αυτήν την περίπτωση πιστεύετε ότι είναι σηµαντικός ο ρόλος του 

υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

Γιατί; (Απαντάτε για όποια από τις 2 επιλογές επιλέξετε) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8. Ποιες από τις παρακάτω επιθεωρήσεις πραγµατοποιείτε στην επιχείρησή 

σας; (Έχετε το δικαίωµα να απαντήσετε µόνο τη 1 από τις 3 επιλογές 

που σας δίνονται) 

� Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό της    

επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς 

� Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από πελάτες της επιχείρησης ή 

από άλλα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασµό ενός πελάτη σας 

� Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς και 

ανεξάρτητους οργανισµούς επιθεωρήσεων (π.χ. ΕΛΟΤ). 

 

9. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις αξιολογούν τη συµµόρφωση του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας προς τις απαιτήσεις του ISO 9001:2008; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

10. Υπάρχει κάποια διαδικασία που να περιγράφει τις υπευθυνότητες και τις 

απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων; Με ποιο τρόπο; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11. Πόσο συχνά παρακολουθείτε και ελέγχετε τις διεργασίες του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζεται στην επιχείρηση σας; 

� 2 φορές την εβδοµάδα 

� Κάθε εβδοµάδα  

� 1 φορά τον µήνα 

� Κάθε 6 µήνες 

� Κάθε χρόνο 

 

12. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και µέτρησης των διεργασιών 

διεξάγετε αυστηρό έλεγχο; 

�  Ναι           �  Όχι 
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Για ποιο λόγο; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

υπηρεσιών µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων 

µπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη της; 

� Πάρα πολύ 

� Πολύ 

� Αρκετά 

� Λίγο 

� Σχεδόν Καθόλου 

 

14. Είναι ορθό για µια εταιρεία να διατηρούνται οι αποδείξεις συµµόρφωσης 

προς τα κριτήρια αποδοχής των προϊόντων/ υπηρεσιών της; 

� Πιστεύω πως ναι εφόσον οι συµµορφώσεις αυτές αναγράφονται 

µέσα στους όρους της σύµβασης 

� Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο 

� Όχι εφόσον δεν απαιτείται άµεσα 

 

15. Είναι ορθό για µια εταιρεία να διατηρούνται αρχεία σχετικά µε τον έλεγχο 

των υπηρεσιών; 

� Πιστεύω πως ναι εφόσον αυτός δεν παραβαίνει τα όρια ελέγχου 

� Ναι, άσχετα αν δεν υπάρχει µέσα στις συµβάσεις µε 

προµηθευτές ή πελάτες της εταιρείας 

� Όχι, αν δεν απαιτείται άµεσα 

 

16. Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχει µία επιχείρηση µπορούν 

να υπάρξουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν 

ικανοποιήσει όλα τα κριτήρια; 

� Ναι 
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� Ελάχιστα 

� Όχι, δεν υπάρχει κάτι που να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία 

 

17. Σε ποιους από τους παρακάτω τοµείς θεωρείται ότι πρέπει να µείνετε 

ικανοποιηµένος / η από µία επιχείρηση; 

� Ταχύτητα εξυπηρέτησης  

� Χρόνοι παράδοσης 

� Εµπειρία 

� ∆ιαθεσιµότητα προσωπικού 

 

18. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ο έλεγχος εύρεσης ελαττωµατικών 

παρτίδων βοηθάει µια εταιρεία να βελτιωθεί περισσότερο; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

19. Η επιχείρηση σας διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισµό µη 

συµµορφούµενων προϊόντων ή υπηρεσιών; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

Αν απαντήσατε «Ναι», πόσο συµβαίνει αυτός ο έλεγχος; 

� 2 φορές την ηµέρα 

� Κάθε ηµέρα 

� Κάθε εβδοµάδα 

� Κάθε µήνα  

� 2 φορές τον µήνα 

� 1 φορά στους 6 µήνες 
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20. Υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία που να διασφαλίζει ότι το προϊόν ή η 

υπηρεσία που δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις, αναγνωρίζεται 

και ελέγχεται έγκαιρα ώστε να προλαµβάνεται η µη σκοπούµενη χρήση ή 

παράδοση του/ της; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό; (Η επερώτηση θεωρείται ως διευκρινιστική 

και απαντάται εφόσον απαντήσατε Ναι) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

21. Για ποιες από τις παρακάτω επιλογές η επιχείρησή σας ζητά ανάλυση 

των δεδοµένων; (Έχετε το δικαίωµα να επιλέξετε µέχρι 3 

απαντήσεις) 

� Καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας 

� Ικανοποίηση του πελάτη 

� Προϊόντα 

� Υπηρεσίες 

� Προµηθευτές 

� Συµµόρφωση προϊόντων                  

� Συµµόρφωση υπηρεσιών 

� Έρευνα αγοράς 

� Παραγωγικότητα 

� Οικονοµικά µεγέθη εταιρείας 

 

22. Η επιχείρηση, στην οποία απασχολείστε, σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις 

απαραίτητες διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας; 

� Ναι, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

� Όχι παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
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� Σπάνια 

� Ποτέ 

 

23. Η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων για τη συµβολή στη συνεχή βελτίωση του συστήµατος 

διαχείρισης ποιότητας; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

24. Η επιχείρησή σας προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που παράγει; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

25. Η επιχείρηση σας προβαίνει σε προληπτικές ενέργειες για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που παράγει; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ISO 14001:2004  

Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

(Συµπληρωµατικό Ερωτηµατολόγιο µε βάση το ISO 14001:2004) 

 

1. Εφαρµόζετε το ISO 14001:2004 (Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης) στην επιχείρησή σας; 

�  Ναι           �  Όχι 
 

2. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η συνύπαρξη των προτύπων ISO 9001:2008 

και ISO 14001:2004 µπορούν να βοηθήσουν στην εξέλιξη της 

επιχείρησης σας; 

� Πάρα πολύ 
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� Πολύ 

� Λίγο 

� Καθόλου 

 

3. Γνωρίζοντας για τα προβλήµατα που υπάρχουν στο περιβάλλον (µόλυνση 

περιβάλλοντος, καταστροφή φυσικού πλούτου, µόλυνση υδάτων κλπ), θα 

µπορούσατε να εφαρµόσετε ένα πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης 

στην επιχείρησή σας; Πείτε µας τη γνώµη σας. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Λαµβάνετε όλα τα µέτρα προστασίας για το περιβάλλον σύµφωνα µε αυτά 

που απαιτούνται από το ISO 14001:2004; 

� Μερικώς 

� Λαµβάνω όλα τα µέτρα 

� ∆εν λαµβάνω κανένα µέτρο, διότι δεν εφαρµόζω αυτό το πρότυπο 

 

5. Γιατί θεωρείτε ότι η διοίκηση µιας επιχείρησης πρέπει να διαθέτει όλους 

τους πόρους της ώστε να καθιερωθεί ένα σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Η επιχείρησή σας τι είδους εκπαίδευση παρέχει για την κατάρτιση των 

υπαλλήλων σχετικά µε τα όσα διατάσσει το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. Υπάρχει επικοινωνία µε εξωτερικούς φορείς για την εφαρµογή του 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης; 

�  Ναι           �  Όχι 

 

8. Πόσο συχνά διενεργείται έλεγχος των εγγράφων του συστήµατος; 

� Κάθε εβδοµάδα 

� ∆ύο φορές τον µήνα                  

� Κάθε µήνα                                 

� Κάθε έξι µήνες 

� Κάθε χρόνο 

 

9. Στην επιχείρησή σας υπάρχει ετοιµότητα και ανταπόκριση σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ώστε να µην υπάρχουν τυχόν επιπτώσεις 

στο περιβάλλον; 

� Τίποτα 

� Λίγο 

� Μέτρια 

� Καλά 

� Πολύ καλά 

 

10. Σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων για το 

συγκεκριµένο σύστηµα, τι συµπεράσµατα βγάζετε ή τι περιµένετε από 

αυτά; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11. Πόσο σηµαντική είναι η ανασκόπηση που διεξάγεται από τη διοίκηση για 

την πρόοδο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης; 

� Πολύ, διότι η διαδικασία διασφαλίζει µε αυτόν τον τρόπο την 

καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητά του 
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� Μέτρια, παίρνοντας ως γνώµονα τα αποτελέσµατα των 

εσωτερικών επιθεωρήσεων 

� Καθόλου, δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 

ανασκοπήσεων σε µια επιχείρηση / οργανισµό 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


