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                                                     Δπραξηζηίεο 

 

     Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε, ληψζσ ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε 

φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ απνπεξάησζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ηνλ θ. Γατηάλε 

Γεκήηξην θαη ηνλ θ. Σζαξνχρα Παλαγηψηε. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. 

Γντηζίλε Αιέμαλδξν, Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – 

Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη φιν ην πξνζσπηθφ απηήο ηεο ππεξεζίαο, γηαηί κε ππνδέρηεθάλ κε 

ηδηαίηεξε ραξά ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη είραλ κεγάιε πξνζπκία ζην λα κνπ παξέρνπλ φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Σππνπνίεζεο & Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ (logistics), γηαηί θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ, εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο κνπ πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, ηνπο γνλείο κνπ Παληφπηθν Νηθφιαν & 

Κεκεξίδνπ Διέλε, θαζψο θαη ηελ αδεξθή κνπ Παληφπηθνπ Ναηάζα, γηαηί είλαη νη άλζξσπνη πνπ 

είλαη πάληα δίπια κνπ θαη πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ζηεξίμνπλ θάζε φλεηξφ κνπ, ψζηε λα 

γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΗΗ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

          ηελ παξνχζα κειέηε αλαπηχζζεηαη έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θαζψο επίζεο θαη απνηππψλεηαη κία κειέηε 

πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά 

Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί απηή ε ππεξεζία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

 

     Ζ ζπγγξαθή απηήο ηεο κειέηεο , έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη αλαγλψζηεο ηεο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, λα πξνζθέξεη θίλεηξα ζην λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη άιιεο αληίζηνηρεο κειέηεο θαη έξεπλεο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, ψζηε λα αλαπηπρζεί 

πεξηζζφηεξν ν ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο θαη ηέινο, έρεη σο ζηφρν λα 

παξνηξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζην λα επελδχνπλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, 

λα εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, λα ηα ηεξνχλ πηζηά θαη λα θαηαθεχγνπλ ζε 

θαηλνηνκίεο θαη βειηηψζεηο πνηφηεηαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 

     Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε 

πξσηνγελήο ζπιινγή δεδνκέλσλ (εξσηεκαηνιόγηα, ζπλέληεπμε & παξαηήξεζε) θαη ε 

δεπηεξνγελήο ζπιινγή δεδνκέλσλ (βηβιία & άληιεζε πιεξνθνξηώλ από ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα απηήο ηεο κειέηεο).  

 

     Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα θαιχςνπλ 

θαη ην πξαθηηθφ πνπ είλαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

απαληήζεθαλ απφ ηελ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη απφ ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Απφ ηηο αλαιχζεηο απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα πξνθχςνπλ πίηεο 

θαη δηαγξάκκαηα, ηα νπνία ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ απφδνζε απηήο ηεο ππεξεζίαο ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη. Δπίζεο, απφ φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζα δηεμαρζνχλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο 

κειέηεο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά:  Πνηφηεηα, Γηαζθάιηζε – Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο & Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

     ηελ παξνχζα κειέηε αλαπηχζζεηαη έλα Δληαίν χζηεκα γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα.  

 

     Ζ πνηφηεηα, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε – δηαρείξηζή ηεο, απνηέιεζε απφ παιαηνηάησλ 

αθφκα ρξφλσλ θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί θαη ζηηο κέξεο καο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ ή κίαο επηρείξεζεο. Όζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί αλά ηνλ 

θφζκν ιεηηνχξγεζαλ, έρνληαο σο πιάλν ηνπο θαη σο απψηεξν ζηφρν ηνπο ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δελ νδεγήζεθαλ κφλν 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επηηπρία θαη ζηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

αιιά επηπιένλ δεκηνχξγεζαλ κία άιιε δηάζηαζε ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα, αθνχ 

πξνζέδσζαλ πνηφηεηα ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Ζ πνηφηεηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο 

απνβιέπνπλ ζηηο ζπλερείο βειηηψζεηο, θάηη πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ, νη 

νπνίεο πξνζδίδνπλ κία πξσηνπφξα πλνή ζε έλαλ πνιηηηζκφ.  

 

     Ζ πνηφηεηα θαη ε δηαρείξηζε – δηαζθάιηζή ηεο  δελ απαζρφιεζε κφλν ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο, αιιά ππήξμαλ δηαρξνληθά αλά ηνλ θφζκν θαη θάπνηνη ζπνπδαίνη 

κειεηεηέο πνπ αθηέξσζαλ ηε δσή ηνπο κειεηψληαο απηφλ ηνλ θιάδν θαη πξνζπαζψληαο λα 

θαηαζέζνπλ θαηλνχξγηεο ηδέεο θαη κεζφδνπο, ψζηε λα βειηησζεί θαη λα αλαπηπρζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Κάπνηνη απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο κειεηεηέο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο – δηαρείξηζήο ηεο, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην 1
ν
 θεθάιαην 

απηήο ηεο κειέηεο, είλαη νη εμήο: 

 

 Ο Walter A. Shewhart:  Δηζήγαγε ηελ πξφιεςε ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο (1924). 

 

 Ο Deming:  Δπηθεληξψζεθε ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο,   

                                παξνπζηάδνληαο ηνλ Σξνρφ Deming (1950). 

 

 Ο Juran:  Γεκηνχξγεζε ην Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνλ ρεδηαζκφ, ηνλ  

                             Έιεγρν θαη ηε Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (1951). 
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 Ο Crosby:  Τπνζηήξημε ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη  

                          αλέπηπμε ηηο Βαζηθέο Αξρέο ηεο Πνηφηεηαο (1979). θ.α. 

 

     Ζ παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο, κε ην 

νπνίν ζα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ελφο νξγαληζκνχ ή κίαο 

επηρείξεζεο (Πξνκεζεπηέο – Δπηρείξεζε ή Οξγαληζκόο – Πειάηεο), θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

θαηαγξαθή κίαο κειέηεο πεξίπησζεο, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε δεκφζηα ππεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο 

Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί, 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ε παξνχζα κειέηε ζα 

επηθεληξσζεί ιηγφηεξν ζηελ εθηεηακέλε αλάπηπμε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

Η παξνύζα κειέηε απνηειείηαη από ηα αθόινπζα 6 θεθάιαηα: 

 

Κεθάιαην 1
ν
:  Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο →  ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθεηαη ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο (ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ζηνλ 

Διιαδηθό ρώξν), νη κειεηεηέο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί (όπσο: 

Πξντόλ, Πνηόηεηα, Γ.Ο.Π., ηα 7 Δξγαιεία ηαηηζηηθνύ Διέγρνπ ηεο Γ.Ο.Π., θ.α.). Δπίζεο, ζε 

απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία ρεδηαζκνχ ηεο Πνηφηεηαο, ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ε δηαδηθαζία ηνπ Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο, ε 

Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Πξνκεζεπηέο & Πξνκήζεηεο – 

Παξαγσγή – Απνζήθεπζε – Δμππεξέηεζε Πειαηώλ) θαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο Καηλνηνκίαο κε 

ηελ Γηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ Πεξίιεςε ησλ 

Κεθαιαίσλ ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο – 

Απαηηήζεηο). 

 

Κεθάιαην 2
ν
:  Αληηθεηκεληθνί θνπνί →  Δδψ παξνπζηάδεηαη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο 

ζπγγξαθήο απηήο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο.  

 

Κεθάιαην 3
ν
:  Πεξηνρή Μειέηεο: Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ 

Δθαξκνγώλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο →  Δδψ παξνπζηάδεηαη ε 

Πεξηνρή Μειέηεο πνπ είλαη ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά 

Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  



3 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε ππεξεζία, ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο 

απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ 

εθαξκφδεη. 

 

Κεθάιαην 4
ν
:  Μεζνδνινγία →  Δδψ παξνπζηάδεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ε κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.   

 

Κεθάιαην 5
ν
:  Απνηειέζκαηα & πδήηεζε →   ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζε ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., θαζψο 

θαη νη απαληήζεηο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη πνιίηεο – παξαγσγνί πνπ 

είλαη νη δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη πίηεο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Κεθάιαην 6
ν
:  πκπεξάζκαηα  - Πξνηάζεηο →  ην παξφλ θεθάιαην απνηππψλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη νη 

πξνζσπηθέο κνπ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο – δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ κειέηε πεξίπησζεο, ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

      Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξίδεη ζεκαληηθφηεηαο, αθνχ έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ 

παξαθίλεζε ζην λα δεκηνπξγεζνχλ κειινληηθά θαη άιιεο κειέηεο αθαδεκατθνχ 

ραξαθηήξα, κε ην ίδην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο, ψζηε λα εμειηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν 

απηφο ν θιάδνο θαη επίζεο, έρεη σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο, ζην λα εθαξκφζνπλ θαη λα ηεξνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.  

 

     Σέινο, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε απηή ηε κειέηε, ζα κνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα 

λα εζηηάζσ ζε έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε δηαρξνληθά φιν ηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν, θαζψο 

θαη πνιινχο ζεκαληηθνχο κειεηεηέο θαη λα δηεπξχλσ ηνπο πλεπκαηηθνχο κνπ νξίδνληεο κε 

γλψζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ εηζηηήξην επηηπρίαο ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 :   ΑΝΑΚΟΠΖΖ  ΣΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

 

 

1.1   ΓΔΝΗΚΑ 

 

     ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο απηήο ηεο κειέηεο, έηζη 

ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπεη ζην πλεχκα ηεο δηαρείξηζεο- δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

λα θαηαλνήζεη θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα απηνχ ηνπ ζέκαηνο, πξνηνχ δεη ζηα επφκελα 

θεθάιαηα πσο εθαξκφδεηαη ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

 

     Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζην παξφλ θεθάιαην ζα θαηαγξαθεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, θαζψο θαη νη κειεηεηέο ηεο πνηφηεηαο, πνπ άθεζαλ δηαρξνληθά ν θαζέλαο 

απφ απηνχο ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ «ιηζαξάθη», ψζηε λα αλαπηπρζεί απηφο ν θιάδνο θαη 

λα απνθηήζεη ηδηαίηεξε αμία ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν. Δπίζεο, ζα θαηαγξαθνχλ θάπνηνη 

βαζηθνί νξηζκνί, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη ζην λα θαηαλνεζεί βαζχηεξα ε νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε (όπσο: πξντόλ, πνηόηεηα, δηνίθεζε νιηθήο 

πνηόηεηαο, θ.α.). Δπηπιένλ ζα απνηππσζεί ζπλνπηηθά ε πεξίιεςε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ  ΔΝ  ISO 9001:2008. 

 

     Όπσο ζα δηαπηζησζεί ζηελ ελφηεηα (ελόηεηα 1.2) ν θιάδνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαρείξηζήο ηεο απνηέιεζε πφιν έιμεο πνιιψλ ζεκαληηθψλ κειεηεηψλ πνπ αθηέξσζαλ ηε 

δσή ηνπο κειεηψληαο απηφλ ηνλ θιάδν θαη πξνζπαζψληαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ηνλ 

αλαπηχμνπλ. Γελ ήηαλ φκσο κφλν νη κειεηεηέο πνπ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο, αιιά νιφθιεξνο ν επηρεηξεζηαθφο κεραληζκφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν πνπ μεθίλεζε δεηιά, δεηιά, λα εθαξκφδεη ηελ  δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη έθηαζε ζην ζεκείν λα απνηειεί απηφο ν θιάδνο έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

     Ζ δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ 

Δθαξκνγώλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ, είλαη απηή πνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν πξνο  
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κειέηε ζε απηή ηελ έξεπλα, γηαηί ε πνηφηεηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο δελ απνηεινχλ απιά 

έλαλ ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ ηεο ζηφρν, αιιά είλαη ν θπξηφηεξνο ζηξαηεγηθφο ηεο ζηφρνο, 

αθνχ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ζηεξίδνληαη άκεζα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδεη. 

 

     Ο ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ κέξνπο κνπ ε αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνύζαο κειέηεο είλαη γηαηί ζεψξεζα φηη ε πξνζέγγηζε ζηνλ νξζφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ην εηζηηήξην ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ή κηαο 

ππεξεζίαο θαη φηη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε απηή ηελ κειέηε, ζα κπνξέζσ λα 

απνθνκίζσ ζεκαληηθέο γλψζεηο πάλσ ζε έλαλ θιάδν πνπ κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ ζπνπδαίσλ πξνζσπηθνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ απηήο ηεο κειέηεο, ζα κνπ 

δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαδείμσ ηε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ θιάδνπ θαη λα παξνπζηάζσ 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο, ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο / παξαγσγήο, πξνζθνξάο, 

αγνξάο θαη θαηαλάισζεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

 

1.2  ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ    

       ΣΖ  - ΜΔΛΔΣΖΣΔ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1.2.1   Ραγδαία πνξεία ζηελ εμέιημε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

           πεξαζκέλνπ αηώλα 

 

    Με ην πέξαζκα ηνπ 18
νπ

 αηώλα θαη ηνλ εξρνκφ ηνπ 19
νπ

 αηώλα εηζήρζε κία λέα 

δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο/ δηαρείξηζήο ηεο ζηνλ ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε παγθφζκην επίπεδν. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε πνηφηεηα θαη ν 

νξζφο ηξφπνο δηαζθάιηζεο/ δηαρείξηζήο ηεο, απνηέιεζαλ πιάλν θαη ζηφρν πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ. Πνιιέο ήηαλ εθείλεο νη επηρεηξήζεηο, κέζα ζε απηά ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα 

πεξίπνπ, πνπ θαηήξγεζαλ ηα μεπεξαζκέλα κνηίβα ζηξαηεγηθήο, πνπ είραλ σο απψηεξν 

ζηφρν ηνπο ην θέξδνο θαη άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ έλα πειαηνθεληξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

ζηφρεπε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, δειαδή: 
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♦ Πξνζθνξά πνηνηηθώλ πξντόλησλ ζηνπο πειάηεο, φπνπ ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ ζέηνπλ νη πειάηεο. 

 

♦ Υακειή ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

♦ Παξάδνζε ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζην ζσζηό ηόπν, ρξόλν θαη κε ηε δεηνύκελε 

πνζόηεηα, παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κία πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 

     Γελ ζα κπνξνχζε φκσο λα ραξαρηεί λέα ηξνρηά ηεο πνηφηεηαο, αλ δελ ππήξραλ θάπνηνη 

κειεηεηέο απηήο, νη νπνίνη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν κε ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

θαη ηηο εθαξκνζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηνπο, αθνχ φιεο απηέο νη ηδέεο ηνπο θαη νη πξνηάζεηο 

ηνπο πηνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ πνιιέο εηαηξίεο ζε φιν ην παγθφζκην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

     Αο κπνύκε ινηπόλ, ζην πλεύκα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα θαηαζέηνληαο όια ηα ρξνλνινγηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί.  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, σο ζηξαηεγηθή πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ήηαλ  ε ύπαξμε ελόο επηζηάηε, ν νπνίνο 

επηηεξνχζε ηηο κεγάιεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη δηαζθάιηδε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ. πλάκα, απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε «καδηθή 

παξαγσγή» θαη ε «ακνηβή κε ην θνκκάηη». Ο εξρνκφο απηψλ, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο εμ’ αηηίαο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ επηδίσθαλ νη 

εξγαδφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, 

αδηαθνξψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγαλ. Απηή 

ε θαηάζηαζε είρε σο αληίθηππν ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

εθάξκνδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, ιφγσ ηεο παξαγσγήο πςεινχ πνζνζηνχ θαθήο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ. 
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 Έιεγρνο – Δπηζεώξεζε  

 

                                         Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ιφγσ   

                                 θαθήο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ην έηνο 1875 ν   

                                 Frederick Taylor εηζήγαγε ηε κέζνδν ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο  

                                 (scientific management). χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ε παξαγσγηθή  

                                 δηαδηθαζία δηαηξέζεθε ζε επηκέξνπο εξγαζίεο,  

                                 θαηαξγψληαο έηζη ηνλ παξαγσγφ – ηερλίηε θαη  

                                 εηζάγνληαο ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία.  

Παξάιιεια, εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ν H. Ford εηζήγαγε ηε Γξακκή 

Παξαγσγήο, φπνπ ζχκθσλα κε απηήλ ππνζηεξίδεηαη ε καδηθή  

παξαγσγή απιψλ πξντφλησλ κηθξνχ θφζηνπο, έηζη ψζηε νη πειάηεο  

λα κελ έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 

    Σν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε αξρηθά ζε πξψην ζηάδην    

θπξίσο απφ ηηο Βηνκεραλίεο ησλ Η.Π.Α.  

 

     Βάζε απηψλ ησλ κεζφδσλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ αλσηέξσ, πξνζιήθηεθαλ νη πξψηνη 

ειεγθηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη θαη εληάρηεθαλ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ζηα 

κεγάια θαη ζχγρξνλα εθείλεο ηεο επνρήο εξγνζηάζηα. Ζ ελαζρφιεζε απηψλ αθνξνχζε ηνλ 

ζπζηεκαηηθφ έιεγρν πνηφηεηαο κέζσ επηζεσξήζεσλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξώηα 

ηκήκαηα πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζηηο δεθαεηίεο 1920 θαη 1930. Σα ηκήκαηα απηά 

ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγσγή θαη ήηαλ αξθεηά κεγάια, ψζηε λα 

δηνηθνχληαη απφ δηθνχο ηνπο επηζηάηεο. 

 

     πκπεξαζκαηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηνξηδφηαλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

ζηελ επηζθεπή ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο φκσο λα επεθηείλεηαη ζηνλ  

εληνπηζκφ θαη ζηε δηφξζσζε ησλ αηηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα.  

 

 ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Πνηόηεηαο    

 

     Σν 1924  ν Walter A. Shewhart, σο εξγαδφκελνο ζηελ εηαηξεία Bell Telephone 

Laboratories ζηηο Η.Π.Α., παξνπζίαζε έλα ζηαηηζηηθό δηάγξακκα, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα  

κπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ νη κεηαβιεηέο ηεο παξαγσγήο. Ο Shewhart ήηαλ ν πξψηνο πνπ  
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                                 εηζήγαγε ηελ πξόιεςε ζηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη είρε ηζρπξηζηεί   

                                 φηη ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνηφηεηαο (π.ρ. κηαο  

                                 δηάζηαζεο) είλαη αλαπφθεπθηε θαηά ηελ παξαγσγή, θαη φηη έλα κέξνο  

                                 ηεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηπραίεο, κε ειεγρφκελεο αηηίεο θαη έλα  

                                 άιιν κέξνο ηεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αίηηα  

                                (ζπζηεκαηηθέο κεηαβνιέο), ηα νπνία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

δηνξζσζνχλ. ηεξηδφκελνο ζε απηά, ζρεδίαζε απιέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη 

δηαγξάκκαηα ειέγρνπ θαη πξφηεηλε ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

αηηηψλ ησλ ζπζηεκαηηθψλ κεηαβνιψλ. 

 

     Ζ κέζνδνο ηνπ Shewhart απνηέιεζε κηα πξσηνπνξία, ε νπνία εθαξκόζηεθε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ιφγσ ηεο καδηθήο παξαγσγήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηφηε νη εηαηξείεο θαη ηεο αλάγθεο ηνπο λα αζθήζνπλ έλαλ πην απζηεξφ 

έιεγρν πνηφηεηαο, ν νπνίνο πήξε ηελ νλνκαζία σο ηαηηζηηθόο Έιεγρνο Πνηόηεηαο 

(Statistical Quality Control – S.Q.C.). Ο η εηαηξίεο εθείλεο ηεο επνρήο, πνπ απνθάζηζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηνλ ηαηηζηηθφ Έιεγρν Πνηφηεηαο, είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην θφζηνο 

παξαγσγήο απμαλφηαλ θαηαθφξπθα, φηαλ ε πνηφηεηα ειεγρφηαλ αλά ηεκάρην θαη απηφ δελ 

ήηαλ πάληα ηερληθά εθηθηφ.  

 

     Αθνινπζψληαο ν Harold Dodge θαη ν Harry Romig, αλέπηπμαλ δεηγκαηνιεπηηθά 

ζρήκαηα ειέγρνπ ζηηο παξηίδεο παξαγσγήο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Harold Dodge 

θαη ηνπ Harry Romig, ε απνδνρή ή ε απφξξηςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο παξαγσγήο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα πνπ ζα έρεη ε κηθξή πνζφηεηα δείγκαηνο, ε νπνία θαη ζα 

αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο νη ειεγθηέο εξγαιεία, φπσο ν 

δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο θαη ηα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ θαη επεθηείλνληαο ην εύξνο ησλ 

ειέγρσλ, θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηκήκαηα πνηνηηθώλ ειέγρσλ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη λα κεηώζνπλ ην 

θόζηνο παξαγσγήο, αθνχ ν έιεγρνο βαζηδφηαλ ζηε δεηγκαηνιεςία θαη φρη ζηνλ έιεγρν 

φισλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 

     Με ηνλ ηαηηζηηθφ έιεγρν φκσο, ππνβαζκίζηεθε ε ζεκαζία ηεο ζρεδίαζεο 

πνηνηηθώλ πξντόλησλ γηα ηνπο πειάηεο.  
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Γηα παξάδεηγκα:  Οη επηρεηξήζεηο παίξλνληαο σο κέηξν ή ζρήκα απνδνρήο κηαο 

παξηίδαο ην πνζνζηφ 5%, ηφηε έρνληαο παξάγεη ιηγφηεξα απφ 5% ειαηησκαηηθά 

πξντφληα, απνηειεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε. Οη πειάηεο πνπ 

ζα αλήθνπλ ζην 95%, έρνληαο αγνξάζεη έλα πνηνηηθφ πξντφλ, ζα είλαη πιήξσο 

ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ αγνξά ηνπο, φκσο δελ ζα ηζρχεη θαη ην ίδην γη απηνχο πνπ ζα 

αλήθνπλ ζην 5% θαη ζα έρνπλ θαηαβάιιεη ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ, 

αγνξάδνληαο έλα ειαηησκαηηθφ πξντφλ.   

 

     Μεηά ην πέξαο ηνπ Γεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νη Ζ.Π.Α. ζπλέρηζαλ λα 

αθνινπζνχλ έκπξαθηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Shewhart. Σν 1941 ζην 

παλεπηζηήκην Carnegie Institute of Technology θαη ην 1942 ζην παλεπηζηήκην Stanford 

University, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξώηα καζήκαηα ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη ην 1946 

δεκηνπξγήζεθε ε Ακεξηθάληθε Οξγάλσζε γηα ηνλ Πνηνηηθό Έιεγρν (American Society 

for Quality Control), ε νπνία πξνσζνχζε ηε δηάδνζε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

     Οπζηαζηηθά νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ησλ Ζ.Π.Α. ήηαλ νη κφλεο πνπ 

επσθειήζεθαλ θαηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο παγθνζκίσο, είραλ θαηαζηξαθεί ιφγσ ηνπ πνιέκνπ.  

 

 Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

 

                                      Καηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, νη Η.Π.Α. είραλ ζηείιεη  

                               ηνλ ζηξαηεγό Douglas Mac Arthur ζηελ Ιαπσλία, πξνθεηκέλνπ λα  

                               επηβιέςεη ηελ αλνηθνδφκεζή ηεο, ν νπνίνο θαη πξνζθάιεζε ζηελ  

                               Ηαπσλία ηνλ W. Edwards Deming θαη ηνλ Joseph Juran. Ο Deming   

                               θαη Juran είραλ πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνηόηεηαο ζηηο 

                                    ηαπσληθέο βηνκεραλίεο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο , πξνθεηκέλνπ λα 

αλνηθνδνκεζεί θαη λα εθζπγρξνληζηεί ε ηαπσληθή νηθνλνκία.  

     πγθεθξηκέλα ην 1950 0 W. E. Deming είρε δψζεη κηα ζεηξά δηαιέμεσλ ζηελ Ιαπσλία, 

απεπζπλφκελνο ζε Γηεπζπληέο Δπηρεηξήζεσλ θαη ζε Μεραληθνχο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ 

δηαιέμεώλ ηνπ αθνξνχζε ηνλ Πνηνηηθό Έιεγρν Παξαγσγήο. Καη φζνλ αθνξά ηνλ Juran,  
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εθείλνο είρε ζέζεη ηηο βάζεηο ηνπ Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο ζηελ Ιαπσλία. 

Καηάθεξε λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ παξαγσγήο.  

 

                                   Ο Deming είρε ηζρπξηζηεί φηη ε ζηφρεπζε ηεο κείσζεο ηνπ  

                             θφζηνπο ησλ  πξψησλ πιψλ, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα έρεη σο    

                             απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξντφλησλ κε πξνδηαγξαθέο πνπ λα κελ   

                             αληαλαθινχλ ηηο βιέςεηο ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ θαηαλαισηή.   

                             Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηνλ  ηξνρό ηνπ Deming: 

 

                                                                     

                             Δξω                                                           Σχεδηάδω 

 

 

 

              Ειέγχω                                               Πξαγκαηνπνηώ 

 

                                                            

                                            ρήκα 1.2.1.1 : Ο ηξνρφο ηνπ Deming 

 

 

 

                                    Ο Juran είρε δεκηνπξγήζεη ην Δγρεηξίδην Διέγρνπ Πνηόηεηαο ην   

                               1951. Δίρε ηζρπξηζηεί φηη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε  

                               λα επηηεπρζεί ιεηηνπξγώληαο ε εηαηξία σο ζύλνιν, πξνθεηκέλνπ λα  

                               παξαρζνχλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη εηδηθφηεξα ε  

                               εηαηξία λα ιεηηνπξγεί αλά ηνκέα. Ζ ζεσξία ηνπ Juran είρε σο βάζε 

ηεο ηνλ ζρεδηαζκό ηεο πνηόηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο. 

 

     Υάξε ζηνλ Deming θαη ηνλ Juran, νιφθιεξνο ν βηνκεραληθφο θφζκνο είρε 

αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηεο Ηαπσλίαο. 
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     Καηά ηε δεθαεηία 1950 ν Armand Feigenbaum παξνπζίαζε 

 ηνλ φξν Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (Γ.Ο.Π.). Ο φξνο ηεο Γ.Ο.Π.  

πηνζεηήζεθε απφ ηηο Ηαπσληθέο εηαηξίεο ηε δεθαεηία ηνπ 1960.  

χκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο Γ.Ο.Π. πνπ αλέπηπμε ν Feigenbaum,  

γηα λα θαηαζθεπαζηνύλ πνηνηηθά πξντόληα, ζα πξέπεη:  

 

 Ζ δηνίθεζε λα πξνβαίλεη ζε ζσζηό ζρεδηαζκό ηεο 

 πνηόηεηαο. 

 

 Να δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ, ε νπνία 

λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

 

 Ζ δηνίθεζε λα ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ νξγαλσηηθφηεηα, ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαιακβάλνληαο ηελ 

εθπαίδεπζε απηψλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ. 

 

     Καηά ηελ ίδηα δεθαεηία κε ηνλ Feigenbaum (1950), ν Ishikawa φληαο θαζεγεηήο 

κεραλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθην, ηζρπξίζηεθε φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζα 

έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα νκαδηθόηεηαο κέζα ζηελ εηαηξία, ην νπνίν έθξηλε 

απαξαίηεην γηα έλαλ επηηπρεκέλν πνηνηηθφ έιεγρν. Ο Ishikawa είρε παξνπζηάζεη έλα 

δηάγξακκα πνπ είρε ηε κνξθή ςαξνθφθαινπ θαη νλνκαδφηαλ δηάγξακκα αηηίαο & 

απνηειέζκαηνο ή ςαξνθφθαιν ή Γελδξφγξακκα ή Γέλδξν ή δηάγξακκα Ishikawa, βάζε 

ηνπ νπνίνπ ζα θαηέζηε δπλαηή ε εχξεζε ιαζψλ. 
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ρήκα 1.2.1.2 :  Γηάγξακκα αηηίαο & απνηειέζκαηνο 

 

 

 

                                                          Δπίζεο, ν Ishikawa ππνζηήξημε ηε βιέςε ησλ εηαηξηψλ        

                                                     ζε κία πειαηνθεληξηθή ηδενινγία – ηθαλνπνίεζε ησλ        

                                                     απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Ο Ishikawa ζπλέρηζε ηελ  

                                                     παξνπζίαζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ηνπ,  

                                                     εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα κνληέιν, ην νπνίν  

                                                     νλνκάζηεθε κνληέιν ηνπ Ishikawa θαη αθνξνχζε ηελ 

παξφηξπλζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζθέςεσλ ζηνλ εηαηξηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάζζνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη θαηλνχξγηεο ηδέεο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξίαο. 

 

     Αθνινπζνχλ ηα εθηά ρξήζηκα εξγαιεία πνπ θαηέγξαςε ν Ishikawa, ε εθαξκνγή ησλ 

νπνίσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη έλαο νξγαληζκφο πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά, εζηηάδνληαο ζηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν θαη ζε κηα θαιύηεξε δηαρείξηζε (ζα 

αλαπηπρζνύλ εθηελέζηεξα ζηελ ελόηεηα 1.3.5): 

 

1) Γηάγξακκα αηηίαο – απνηειέζκαηνο 

2) Αλάιπζε Pareto 

Πεξηβάιινλ 
 

Πξόβιεκα 
 

Μεζνδνινγία 
 

Πξώηεο ύιεο 
 

Πξνζωπηθό 
 

Εμνπιηζκόο 
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3) Γηαζηξσκάησζε 

4) Ηζηνγξάκκαηα 

5) Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ δηεξγαζηψλ 

6) Γηαγξάκκαηα δηαζπνξάο  

7) Φχιια ειέγρνπ 

 

                                       Αθφκε έλαο ζπνπδαίνο κειεηεηήο ηνπ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο   

                                  ππήξμε ν Crosby. Τπνζηήξηδε κε δπλακηζκφ φηη ε ζπκκόξθσζε  

                                  πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη πειάηεο, θαζηζηά ηελ πνηόηεηα  

                                  θαη ηε δηαρείξηζή ηεο κηα εληειώο δσξεάλ κέζνδνο/ δηαδηθαζία.  

                                  Σν 1979 ν Crosby πξνέβεζε ζηελ θαηάζεζε ησλ πέληε αλαγθαίσλ  

                                  πξνο εθαξκνγή   αξρώλ ηεο πνηόηεηαο: 

 

 Ζ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ. 

 

 Σν πην κείδνλ ζέκα κέζα ζε κηα επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη έλα πξόβιεκα 

πνηόηεηαο. 

 

 Δίλαη κεγαιχηεξν νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηελ εηαηξία ε επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε κηα δνπιεηάο από ηελ πξώηε θηόιαο θνξά. 

 

 Ωο κέηξν ηεο απόδνζεο πξέπεη λα είλαη κφλν ε πνηόηεηα (θόζηνο πνηόηεηαο – 

θόζηνο κε ζπκκόξθσζεο). 

 

 Ο κνλαδηθόο άμνλαο ζύγθξηζεο ηεο απόδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην Μεδεληθό 

Διάηησκα (Μ.Δ. , Zero Defect). Γηα λα επηηεπρζεί ην Μ.Δ. , ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζσζηά ε δνπιεηά από ηελ πξώηε θηόιαο θνξά, δειαδή ε εηαηξία λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηεο ζηελ πξόιεςε θαη φρη ζηε δηφξζσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ ή ησλ ιάζνο 

θαηαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ. 

 

     Λακβάλνληαο ρψξν φκσο θαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο είλαη επλφεην φηη είλαη 

αλαπφθεπθηα θάπνηα ιάζε, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απξνζεμίαο, ε νπνία δεκηνπξγεί θαθψο θείκελα.  
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     Ο Garvin, φληαο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην Harvard Business School, πξνψζεζε ηηο 

νθηώ δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο, όπνπ κε βάζε απηώλ είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο 

πνηόηεηαο: 

 

 ΓΗΑΣΑΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1 Απόδνζε 
Πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ιεηηνπξγίαο  

(π.ρ. θαηαλάισζε, ηαρχηεηα, κέγεζνο) 

2 Υαξαθηεξηζηηθά 
Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

πξντφληνο / ππεξεζίαο   (π.ρ. ηειερεηξηζηήξην) 

3 Αμηνπηζηία Φχζε & ζπρλφηεηα παξνπζηαδφκελσλ πξνβιεκάησλ 

4 πκκόξθσζε 
Πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο πξντφληνο πξνο ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο  

5 Γηάξθεηα δσήο Υξφλνο δσήο ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο 

6 Ηθαλόηεηα ππνζηήξημεο Σερληθή ππνζηήξημε (θφζηνο, αμηνπηζηία, ηαρχηεηα) 

7 Αηζζεηηθή Δκθάληζε (κέγεζνο, ρξψκα, ζρεδίαζε) 

8 
Αληηιακβαλόκελε 

πνηόηεηα 
Φήκε & απνδνρή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο  

 

Πίλαθαο 1.2.1.1 :  Οθηψ Γηαζηάζεηο ηεο Πνηφηεηαο (Αξβαληηνγηάλλεο, 2002) 

 

     Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

έρεη πνιπδηάζηαηε ζεκαζία θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ δηάθνξεο πηπρέο. 

 

     Δπίζεο, ν Garvin ην 1988 είρε αλαπηχμεη ηελ έλλνηα ησλ πέληε βάζεσλ ηεο πνηόηεηαο, 

νη νπνίεο είλαη: 

 

 Σν ππεξβαηηθφ ζηνηρείν 

 

 Σν πξντφλ 

 

 Ο ρξήζηεο 

 

 Ζ θαηαζθεπή 

 

 Καη ε αμία 
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1.2.2   Δίζνδνο ηεο πνηόηεηαο ζηελ Διιάδα 

 

     ε πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξηθήο  

εμέιημεο ηεο πνηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη  

ησλ ζπνπδαίσλ κειεηεηψλ ηεο πνηφηεηαο, νη νπνίνη κε ηηο  

παξεκβάζεηο ηνπο ράξαμαλ λέα πνξεία ζηνλ ηνκέα  

ηεο πνηφηεηαο. 

 

     Αμίδεη φκσο, πέξαλ ηνπ παγθφζκηνπ επηπέδνπ, λα γίλεη επηθέληξσζε  

ζην πσο έγηλε ε είζνδνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηεο θαη ζηε ρψξα καο, ηελ 

Διιάδα. 

 

     Σν 1970, γηα πξψηε θνξά, δηάθνξνη θνξείο θαη επηκειεηήξηα αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία 

ηεο ηππνπνίεζεο θαη πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία ειιεληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ πνηφηεηα 

θαη ε δηαρείξηζή ηεο απαζρφιεζε θαη ην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο ρψξαο καο θαη απηφ έγηλε 

θαλεξφ κε ηε ζέζε πνπ είρε ιάβεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ην νπνίν επηρείξεζε λα 

εηζάγεη ηελ ηδενινγία ηεο παξαγσγήο πνηνηηθώλ πξντόλησλ ζηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο. 

Αθνινχζεζε ε ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) ην 1976, ν 

νπνίνο ιεηηνχξγεζε σο εζληθόο θνξέαο ηππνπνίεζεο ζηελ Διιάδα θαη είρε αλαιάβεη ηελ 

έθδνζε ησλ ειιεληθώλ πξνηύπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νξγαληζκνχο CEN, CENELEC 

θαη ETSI, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε ηέηνηνπ είδνπο εθδφζεηο. Ο ΔΛΟΣ έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαζψο είρε αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία ησλ 

ειιεληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο λα δηαπξέςεη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνηφηεηαο, δελ θαηάθεξε σζηφζν λα δηαδψζεη ηα ειιεληθά πξφηππα πνηφηεηαο, 

θάηη ην νπνίν έθαλε ηελ Ηζπαλία λα ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα.  

 

     Σα επξέσο ζπλεζέζηεξα  ρξεζηκνπνηνύκελα πξόηππα πνηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ, θαηά ην παξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα νπνία θαη ζηεξίδνληαη ζηα δηεζλή θαη 

εζληθά πξφηππα, είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 ISO  9001:2000  →  χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

 

 ISO  14001   →  Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
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 EMAS   → Δίλαη επξσπατθφ πξφηππν. Δίλαη θάηη αληίζηνηρν κε ην ISO 14001, 

αιιά κε κηθξφηεξε έθηαζε.  

 

 HACCP → χζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ & θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηε κεηαπνίεζε, παξαγσγή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά & δηαλνκή/ 

δηαθίλεζε ηξνθίκσλ.  

 

 ISO 22000   → Δίλαη ην πην πξφζθαην πξφηππν πνηφηεηαο θαη δεκηνπξγήζεθε 

αληηθαζηζηψληαο ην ΔΛΟΣ 1416. Δθαξκφδεηαη ζηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο κε ην HACCP.  

 

 AGRO 2.1 & 2.2   → χζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηε γεσξγηθή 

πξαθηηθή. 

 

 Eurepgap – IFA (Integrated Farm Assurance)   →   Οινθιεξσκέλε δηαζθάιηζε 

ηεο θάξκαο. 

 

 BRC & IFS   → Βξίζθεη εθαξκνγή ζην ιηαληθφ εκπφξην. 

 

 OHSAS 18001   → Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πγηεηλήο & ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

1.3   ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 

 

1.3.1   Πξντόλ 

 

1.3.1.1  Οξηζκόο ηνπ πξντόληνο & νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ 

 

     Πξντόλ είλαη ην απνηέιεζκα κηα δηεξγαζίαο. Σν πξντφλ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

πιηθνχ/ αγαζνχ ή ηε κνξθή ππεξεζίαο. 

 

Σα πξντόληα θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: 

 

 Τιηθά:  Αληίιεςε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. 
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 Άπια:  Αληίιεςε εμσ-αηζζεηεξηαθή.  

 

 Αθαηέξγαζηα:  Πξψηεο χιεο. 

 

 Ηκηθαηεξγαζκέλα: Δλδηάκεζε θάζε κεηαμχ ηειηθνχ & αθαηέξγαζηνπ πξντφληνο. 

 

 Έηνηκν:  Πξντφλ ην νπνίν, αθνχ κεηαζρεκαηίζηεθε, είλαη έηνηκν πξνο πψιεζε. 

 

 Σειηθό:  Πξντφλ ην νπνίν σο έρεη κπνξεί λα ηθαλνπνηεί αλάγθεο. 

 

 Καηαλαισηά:  Ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο γηα κηα θνξά, θαη θαηφπηλ ηνχηνπ 

αρξεζηεχνληαη ή δελ πθίζηαληαη. 

 

 Ηκηδηαξθή:  Δλδηάκεζε θαηεγνξία κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη δηαξθψλ αγαζψλ. 

 

 Γηαξθή:  Ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 Καηαλαισηηθά:  Αγνξάδνληαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ αγνξαζηή ή άιισλ 

αηφκσλ κε ηα νπνία απηφο ζπλδέεηαη.  

 

 Βηνκεραληθά πξντόληα:  Πξντφληα ηα νπνία αγνξάδνληαη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ (όπσο: πξώηεο ύιεο, κεραλήκαηα, εξγαιεία, ππνινγηζηέο, 

θ.α.).  

 

 Δμαξηήκαηα:  Πξντφληα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έηνηκν πξντφλ φπσο είλαη, ή κε 

πνιχ κηθξή επεμεξγαζία. 

 

 Βηνκεραληθέο ππεξεζίεο:  Άπια αγαζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

                                                                                                       (Φσηηάδεο, 2005) 

 

1.3.1.2  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο 

 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πξντόληνο, πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε είλαη: ε 

απόδνζε, ε αμηνπηζηία, ην βάξνο, ε ρεκηθή ζύζηαζε θ.α., ηα νπνία θαη νλνκάδνληαη 

παξάκεηξνη πνηόηεηαο. Γηα λα είλαη ην πξντφλ θαηάιιειν γηα ρξήζε ζα πξέπεη θάζε έλα 

απ’ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα έρεη νξηζκέλε ηηκή, πνπ λα θπκαίλεηαη εληφο θάπνησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη ζρεδηαζηηθέο αλνρέο. Οη αλνρέο απηέο  
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απνηεινχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο θαη ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο. Χο πξνδηαγξαθή νξίδεηαη θάζε έγγξαθν ζην νπνίν δειψλνληαη ξεηά νη 

απαηηήζεηο.                                                                                                     

                                                                                                 

Καηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςηλ:  

 

 Οη αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

 

 Οη ξπζκηζηηθέο & θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο (λνκνζεζία ή άιιεο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο). 

 

 Οη δπλαηόηεηεο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο γηα ηελ επίηεπμε πξνζρεδηαζκέλσλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

 

 Σν θόζηνο (απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλεβάδνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο 

αδηθαηνιόγεηα ζα πξέπεη λα επαλεθηηκώληαη). 

 

 Η ζαθήλεηα: Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο, 

ψζηε λα απνθεχγνληαη άζθνπεο ελέξγεηεο πνπ αλεβάδνπλ ην θφζηνο. 

 

 ηνηρεία αληαγσληζηώλ (γηα απνθπγή αύμεζεο θόζηνπο ιόγσ αδηθαηνιόγεηα 

απζηεξώλ πξνδηαγξαθώλ ή γηα ηελ απόθηεζε εκπνξηθνύ πιενλεθηήκαηνο). 

 

     Όηαλ ε ηηκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο βξίζθεηαη εθηόο 

ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, ηφηε ιέκε φηη ην πξντόλ είλαη 

κε ζπκκνξθνύκελν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή ειαηησκαηηθό.  

 

     ε κηα παξηίδα πξντφλησλ ζπλήζσο καο ελδηαθέξεη ν αξηζκφο ή ην πνζνζηφ ησλ κε 

ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ. Ο αξηζκφο ή ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε 

βνήζεηα ελφο ζρήκαηνο δεηγκαηνιεςίαο.  

 

     Ζ απφθιηζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ή λα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ρξήζηε. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πξντόληνο κπνξνύλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε θιάζεηο, σο πξνο ηελ θξηζηκόηεηά ηνπο: 
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 Κξηζηκόηεηα θιάζεο 1: Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά κε άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία 

θαη αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε. 

 

 Κξηζηκόηεηα θιάζεο 2: Μείδνλνο ζεκαζίαο ή θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κε ζνβαξή 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξντόληνο. 

 

 Κξηζηκόηεηα θιάζεο 3:  Μηθξήο ζεκαζίαο ή δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξντφληνο θαη κπνξεί λα ππνβαζκίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζε ηηκέο εθηόο πξνδηαγξαθώλ. 

 

 Κξηζηκόηεηα θιάζεο 4:  Υαξαθηεξηζηηθά κε κηθξή ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπ πξντφληνο.  

 

     Γχν πξντφληα είλαη δπλαηφλ λα πξννξίδνληαη γηα ηελ ίδηα ρξήζε αιιά λα δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο (πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ πνηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε φηη 

ηα πξντφληα απηά δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ θιάζε ηνπο. Έρνπλ δειαδή δηαθνξεηηθή 

πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ.  

 

     Αληίζεηα δχν πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ίδηα ρξήζε θαη  έρνπλ ηελ ίδηα 

πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα παξαγσγήο  ηνπο, 

δειαδή σο πξνο ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο κε ηηο ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο.  

                                                                                                                      (Γατηάλεο, 2006) 

 

1.3.1.3  Ζ αμηνπηζηία ηνπ πξντόληνο 

 

     Ζ αμηνπηζηία ελόο πξντόληνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ  πηζαλφηεηα βιάβεο ζ’ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. Ζ αμηνπηζηία 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα δηαξθή θαη ζρεηηθά πνιχπινθα πξντφληα, φπσο νη νηθηαθέο 

ζπζθεπέο, ηα δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θ.α. 

 

Οη θχξηνη δείθηεο αμηνιόγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ελφο πξντφληνο είλαη νη εμήο: 

 

            Ο κέζνο ρξόλνο κέρξη ηελ πξώηε βιάβε. 

 

            Ο κέζνο ρξόλνο κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ βιαβώλ. 

(Γεξβηηζηώηεο, 2005) 
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1.3.2 Γηνίθεζε/ Γηαρείξηζε (Management) & Γηεπζπληηθά ηειέρε    

           (Managers) 

  

     Γηνίθεζε/ Γηαρείξηζε (Management) είλαη εθείλε ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαζηζηά δπλαηή ηελ εγθαζίδξπζε, αιιά θαη δηαηήξεζε ελφο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηέηνηνπ πνπ λα επηηξέπεη ζηα άηνκα λα εξγάδνληαη κέζα ζ’ απηφ απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά, κε άιια ιφγηα παξαγσγηθά, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ νξηζκέλνπο θνηλνχο 

(νκαδηθνύο) αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο.                                                (αξκαληώηεο, 2005) 

 

     Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο απαξηίδεηαη απφ ηα  δηεπζπληηθά (ή δηνηθεηηθά) ζηειέρε 

(managers). Σα Γηεπζπληηθά ηειέρε (Managers) είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζπληνλίδνπλ ηε 

ζσζηή ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο, δειαδή απηνί πνπ 

αζθνχλ ηε δηνίθεζε.                                                                             (αξκαληώηεο, 2005) 

 

Οη managers έρνπλ σο αληηθείκελα απαζρόιεζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε ηα αθόινπζα: 

 

         Σελ ζέζπηζε ησλ ζηόρσλ (παξαγσγήο, πσιήζεσλ, θ.α.). 

 

         Σε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

 

          Σνλ θαζνξηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 

 

          Σελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νκάδεο (ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

      επηρείξεζεο). 

 

          Σελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε εξγαδφκελν. 

  

          Σε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πξνζσπηθφ. 

 

          Σελ πξνζθνξά θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

       απνδνηηθνί (παξνρή βξαβείσλ, επηβξάβεπζε, θ.α.). 

 

         Σνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ην αλ νη ζηόρνη πνπ είραλ ζέζεη κπφξεζαλ λα 

εθπιεξσζνύλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεθαλ πξνβαίλνπλ ζηελ άκεζε 

δξαζηεξηνπνίεζε. 
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1.3.3   Πνηόηεηα   

 

1.3.3.1  Οξηζκόο ηεο πνηόηεηαο – Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πνηόηεηα;  

 

     Καηά θαηξνχο δφζεθαλ δηάθνξνη νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο, ηεο γηα παξάδεηγκα, ν νξηζκφο 

ηνπ Juran (1964) «Πνηόηεηα είλαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο/ ηεο ππεξεζίαο γηα 

ρξήζε» & ην (1968) «Πνηόηεηα είλαη ε ζπκκόξθσζε ηεο ζηηο πξνδηαγξαθέο», ηνπ Crosby 

(1979) «Πνηόηεηα είλαη ε ζπκκόξθσζε ηεο ζηηο απαηηήζεηο/ πξνδηαγξαθέο», ηνπ Deming 

(1986) «Πνηόηεηα είλαη ε θάιπςε ησλ ησξηλώλ αλαγθώλ/ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ, ε 

πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ θαη κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο», 

θ.α. 

 

     Σεο γεληθόο νξηζκόο πνπ ζα κπνξνύζε δνζεί γηα ηελ πνηόηεηα είλαη :  

 

     Πνηόηεηα είλαη ε πξνζθνξά ηoπ είδνπο (πξντόληνο/ ππεξεζίαο) πνπ ηθαλνπνηεί ή 

μεπεξλάεη ηεο απαηηήζεηο/ πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε αμία ζηνλ 

πειάηε γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ θαη κε ηελ αλάινγε επλντθή ηηκή/ θφζηνο γηα 

ηνλ πειάηε θαη ζηνλ ζσζηφ ηφπν, ρξφλν θαη πνζφηεηα πνπ δεηείηαη.  

 

     Ζ ηηκή ηεο πξντφληνο ή κηα ππεξεζίαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο 

ή ηεο ππεξεζίαο (δει. δηαθνξεηηθή πνηόηεηα αλακέλεηαη από έλα πιπληήξην πνπ θνζηίδεη 

1000 € θαη δηαθνξεηηθή πνηόηεηα από έλα πνπ θνζηίδεη 350€). Αθφκε κία παξάκεηξνο πνπ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ είλαη ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ πειάηε έπεηηα απφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηα ρξεηάδεηαη είλαη εληειψο άρξεζηα, φζν θαη αλ ζπκθσλνχλ κε ηεο απαηηήζεηο 

ηνπ.  

 

     Έηζη γηα λα κπνξεί λα δηαηεζεί έλα πξντόλ ζηελ αγνξά θαη λα ζπλαγσληζηεί κε άιια 

νκνεηδή πξντόληα, ζα πξέπεη: 

  

 Να ηθαλνπνηεί ηεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Να είλαη φζν ην δπλαηφλ θηελφηεξν. 

 Να παξαδίδεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηνλ ηφπν πνπ δεηείηαη.  

(Απισλίηεο, 2003) 
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Η πνηόηεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

 

                                   
E

P
Q  

 

όπνπ: 

Q:  Δίλαη ε πνηφηεηα.                                                      Όηαλ Q > 1 , ηόηε ν θαηαλαισηήο  

P:  Δίλαη ε απφδνζε                                                                    είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 

E: Δίλαη νη πξνζδνθίεο/ απαηηήζεηο 

 

     Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο έρεη ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά, δηφηη ε απφδνζε 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ελψ νη πξνζδνθίεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

θαηαλαισηή. 

(Απισλίηεο, 2003)  

     Δπνκέλσο ε πνηφηεηα είλαη έλα κεηξήζηκν θαη δηαρεηξίζηκν κέγεζνο. Μέζσ ηεο 

πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη ε κείσζε ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ, κεγαιύηεξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη αύμεζε ηε δήηεζεο. Με ηελ πνηφηεηα δχλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ππάξμεη θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη απηφ λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο 

ζπαηάιεο ησλ πφξσλ, κείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ πιηθψλ θαη ζπλεπψο 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Έηζη είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί 

αύμεζε ηε αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο πηζαλόηεηαο επηβίσζεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

δχλαηαη ε δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο.     (Γατηάλεο & Καξαβαγγέιεο, 2007) 

 

1.3.3.2  Οξηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο & ηνπ πζηήκαηνο      

                             Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) 

 

     Γηαρείξηζε ηεο Πνηόηεηαο (Quality Management) είλαη φιεο εθείλεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο πνηφηεηαο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επζπλψλ 

θαη απηφο ν θαζνξηζκφο γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη ζηελ 

πνξεία εθαξκφδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 
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     ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) είλαη ην ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε. 

 

1.3.3.3  Ση είλαη πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ & πσο επηηπγράλεηαη; 

 

     Χο πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ νξίδεηαη ε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ επηζπκηψλ ηνπ πνιίηε. 

 

     Ζ ηήξεζε απηνύ ηνπ νξηζκνύ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αμηφπηζηεο θαη αλζξσπνθεληξηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία ζα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηαρχηεηά 

ηεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, απφ επειημία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, απφ ζπλερή 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο, απφ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε 

ζπλερή επηθνηλσλία, απφ εκπηζηνζχλε, ζπλεξγαζία θαη απφ πξνζπάζεηα γηα θάιπςε ησλ 

αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 

     Δπίζεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη έλα βήκα κπξνζηά απφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ πνιίηε, λα γλσξίδεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θνηλσληθήο, 

πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θχζεσο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο άκεζα ζηελ πνιηηηθή εγεζία, ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πνιίηεο.  

 

     Με ηελ ηήξεζε φισλ απηψλ, ε δεκφζηα δηνίθεζε ζα κπνξεί λα πξνέβε ζε βειηηψζεηο 

πνπ ζα ηελ αλαδείμνπλ σο ηζφηηκε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

     Γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αμηνπηζηία απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, απαηηείηαη ε ύπαξμε πνιηηηθήο βνύιεζεο, ε 

εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ management θαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρώλ ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηόηεηαο. 

 

     Ζ παξνρή πνηνηηθώλ πξντόλησλ από ηε δεκόζηα δηνίθεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ βαζηθώλ βεκάησλ: 

 

 Αιιαγή λννηξνπίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

 Οκαδηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ζε φιε ηε δηνηθεηηθή ππξακίδα. 
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 Δθαξκνγή κεζφδσλ πνπ ζα βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

πνπ ζα ππάξρνπλ σο πξφηππα νη κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ πιηθψλ, άυισλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 

 Απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπλδπάδνληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη δεκηνπξγψληαο ηθαλφηεηεο. 

 

 Δπίηεπμε εθηθηψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαλνεηνί απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο (άηνκα ή θνξείο). 

 

 Βειηίσζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

 Δθαξκνγή εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

θαη φρη ηνλ εθθνβηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

1.3.3.4   Γηαθνξνπνίεζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ &   

              ησλ ππεξεζηώλ 

 

     Δπεηδή ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ησλ πιηθψλ πξντφλησλ δηαθέξεη απφ ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ, είλαη ινγηθφ ε αμηνιφγεζε απηψλ σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα λα δηαθέξεη. Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

ΠΑΡΟΥΖ  ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΟΥΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ 

Σν πξντφλ έρεη πιηθή κνξθή. 
 

Ζ ππεξεζία έρεη άπιε κνξθή. 
 

Έλα πξντφλ πξψηα παξάγεηαη & κεηά 

θαηαλαιψλεηαη. 
 

Ζ παξαγσγή & ε θαηαλάισζε κίαο 

ππεξεζίαο γίλεηαη ηαπηφρξνλα. 
 

Ζ γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο παξαγσγήο 

κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία ηεο θαηαλάισζεο. 
 

Ζ παξαγσγή & ε θαηαλάισζε ησλ 

ππεξεζηψλ γίλνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 
 

Ζ παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πξντφληνο. 
 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο 

ππεξεζίαο εκπιέθνληαη ηαπηφρξνλα & ν 

παξαγσγφο & ν θαηαλαισηήο 
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(πλέρεηα πίλαθα) 

ΠΑΡΟΥΖ  ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΟΥΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ 

Ζ επαθή ηνπ παξαγσγνχ κε ηνλ πειάηε 

κπνξεί λα είλαη έκκεζε  
 

Ζ επαθή ηνπ παξαγσγνχ κε ηνλ πειάηε 

είλαη άκεζε. 
 

Σν πξντφλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε 

κεζάδνληεο θαη ζε άιια ζεκεία δηάζεζεο.  
 

Οη ππεξεζίεο δελ γίλεηαη λα κεηαθεξζνχλ 

ζε άιιν ρψξν. 
 

Σν πξντφλ κπνξεί λα ειεγρζεί πξηλ ηελ 

αγνξά ηνπ. 
 

Ζ ππεξεζία δελ πθίζηαηαη πξηλ ηελ αγνξά 

ηεο. 

Τπάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ ηεο παξαγσγήο & ηεο πψιεζεο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. 
 

Γελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγήο & ηεο 

πψιεζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε.  

Σν πξντφλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηεξεζεί ζε κνξθή απνζέκαηνο. 
 

Οη ππεξεζίεο δελ δηαηεξνχληαη ζε κνξθή 

απνζέκαηνο. 

Σν πξντφλ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί ζε άιινλ 

πειάηε. 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο δελ ηίζεηαη ζέκα κεηαπψιεζεο. 

 

Πίλαθαο 1.3.3.4.1 :   Γηαθνξέο παξερφκελσλ πξντφλησλ & ππεξεζηψλ 

 

 

1.3.4   Οιηθή πνηόηεηα & νη βαζηθέο αξρέο ηεο  

 

     Ζ Οιηθή Πνηόηεηα είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο, ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ αγαζψλ ή πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ κειώλ ζε κηα αιπζίδα δηαδηθαζηώλ θαη αηόκσλ (πξνκεζεπηέο, πειάηεο & 

όιν ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο επηρείξεζεο), ηε κέηξεζε ηεο απόδνζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα ππάξμεη κέγηζηε απφδνζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ (νη 

"πειάηεο" κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο), φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ (νη αγνξαζηέο ησλ πξντόλησλ/ ππεξεζηώλ) θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία.  

 

     Πξνηνχ απνθαζίζεη κία επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο έλα ζχζηεκα 

Οιηθήο Πνηφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε ε απνδνρή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο 

ηφζν απφ ηε δηνίθεζε, φζν θαη απφ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. 
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 Οη Βαζηθέο αξρέο ηεο νιηθήο πνηόηεηαο είλαη: 

 

 Η δέζκεπζε ηεο εγεζίαο:  Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο έρεη σο 

αληηθείκελφ ηεο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε νξακάησλ, ησλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

θαη ηελ παξαθίλεζε θαη επηβξάβεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ δέζκεπζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, εμαξηάηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο, λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ππνκνλή θαη επηκνλή, λα αλαιακβάλνπλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο, λα 

πξνζπαζνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ ηδενινγία ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο κε ηελ 

έλλνηα θαη ηελ νξνινγία ηεο πνηφηεηαο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα θέξεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πνηφηεηα λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπζθέςεσλ θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 

 Η έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνύ & εμσηεξηθνύ πειάηε:  Ζ έλλνηα ηνπ πειάηε 

απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο, ηνλ εζσηεξηθφ πειάηε θαη ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε. 

Δμσηεξηθόο πειάηεο είλαη απηφο πνπ απνδέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ηειηθφ πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία. Δζσηεξηθόο πειάηεο είλαη ν απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ ππεξεζηψλ ή 

ησλ κέζσλ, ηα νπνία ηνλ βνεζάλε λα νινθιεξψζεη ηε δηθή ηνπ εξγαζία κέζα ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Όζεο επηρεηξήζεηο δελ ππνιφγηζαλ ηνπ 

εζσηεξηθνχο πειάηεο ηνπο (ηνπο εξγαδόκελνύο ηνπο), είραλ σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αδξαλνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο. 

 

 Η ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή:  Απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αξρή ηεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. ηεξηδφκελε ζε απηήλ ηελ αξρή κηα επηρείξεζε, ηεο δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνβεί ζε αιιαγέο ζε νιφθιεξν ηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν ηεο, θαζψο επίζεο θαη λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο, ζηνλ εμνπιηζκφ 

ηεο, ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζηα πξντφληα / ππεξεζίεο ηεο.  

 

 Η θηινζνθία ησλ κεδέλ ιαζώλ:  Ζ εθκεδέληζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο ελφο άξηζηα εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη ζε ηαρχο ξπζκνχο ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη λα θαηαθεχγεη ζηελ άκεζε επίιπζή ηνπο. 
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 Η ζπλερήο εθπαίδεπζε:  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο, είλαη ε βαζηθφηεξε κέζνδνο γηα ηελ αιιαγή λννηξνπίαο κέζα ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, είηε εθηφο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Ζ αιιαγή 

λννηξνπίαο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα επηθέξεη κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βειηίσζε ζε φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο.  

 

 Η ζπλερήο βειηίσζε:  Ζ Οιηθή Πνηφηεηα απνζθνπεί ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ 

ηερλνινγία, ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ζηηο θεξδνθφξεο βειηηψζεηο ζε θάζε δηαδηθαζία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θχθινπ Deming πνπ έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

(ρεδίαζε – Δθάξκνζε – Έιεγμε – Δλέξγεζε).  

 

 

1.3.5   Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο  (Γ.Ο.Π.)  

 

1.3.5.1  Οξηζκόο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (Γ.Ο.Π.)  

 

     Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο/ Γ.Ο.Π. (Total Quality Management / T.Q.M.) είλαη 

έλαο ηξφπνο δηνίθεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο, ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή θαη νκαδηθφηεηα φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

1.3.5.2  Οη Γεληθέο Αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (Γ.Ο.Π.) 

 

     Γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο επηηπρεκέλν, 

είλαη απαξαίηεηε ε απνδνρή θαη ε ηήξεζε θάπνησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο απφ φια ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 

 

Οη γεληθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο είλαη νη εμήο: 
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 1η ΑΡΧΗ:  Η αλώηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ελεξγά, λα ππάξρεη πιήξε 

ζπκκεηνρή όισλ όζσλ ηελ απαξηίδνπλ θαη λα ζέηεη σο πξώηε ηεο πξνηεξαηόηεηα ηελ 

πνηόηεηα θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο →  Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα 

εθαξκφδεη ην ζπκβαηηθφ management, δίλνληαο έηζη πξνηεξαηφηεηα ζην θφζηνο, 

ηνπνζεηψληαο ζε δεχηεξε κνίξα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ζε ηξίηε κνίξα ηελ 

πνηφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπκβαηηθφ management ζηνρεχνπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα 

ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο γηα έγθαηξε παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ, εηο βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο, επηηξέπνληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζθάξησλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είλαη ε ρακειή πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ν 

πεξηνξηζκφο θαη ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ management 

νιηθήο πνηφηεηαο, ην νπνίν ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πνηφηεηα, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο,  θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, κε ην νπνίν θαη 

ζπλεπάγεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηψλ.  

 

     Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά έλαο πίλαθαο κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ζέηεη ην 

ζπκβαηηθό management θαη ηη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ management νιηθήο πνηόηεηαο. Ο 

πίλαθαο απηόο βαζίδεηαη ζε όζα έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ.  

 

 

Πίλαθαο 1.3.5.2.1  :     Ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζπκβαηηθνχ management θαη ηνπ   

                        management νιηθήο πνηφηεηαο 

 

 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
ΤΜΒΑΣΗΚΟ 

MANAGEMENT 

 

MANAGEMENT 

ΟΛΗΚΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

1η Κφζηνο Πνηφηεηα 

2η 
Έγθαηξε παξάδνζε ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ  

3η Πνηφηεηα Κφζηνο  
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 2η ΑΡΧΗ:  Δζηίαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ → Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη επηηπρψο θαη 

δηαρξνληθά ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο ζα πξέπεη: 

 

 Να γλσξίδεη ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

 Να γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

 Να γλσξίδεη ηηο πξνζδνθίεο/ απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ/ ππεξεζία. 

 

     Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη δξαζηηθά θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, 

πξαγκαηνπνηψληαο έξεπλεο θαη έξρνληαο ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο. Ζ δηνίθεζε 

νιηθήο πνηφηεηαο ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο (ηα 

ζηειέρε & όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο) φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζή ηεο σο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο, ψζηε λα κελ αληηκεησπίδνληαη κε αδηαθνξία θαη πεξηθξφλεζε.  

 

     Αιιάδνληαο λννηξνπία ε επηρείξεζε θαη ηνπνζεηψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο, ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο/ πξνζδνθίεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο (νη ηειηθνί ρξήζηεο ησλ πξντόλησλ/ 

ππεξεζηώλ), αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο. Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο, ν θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ εξγαδφκελν ζηελ επφκελε ζέζε 

ή ζην επφκελν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο σο πειάηε, ηνπ νπνίνπ νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο 

ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ. Έηζη ε επηρείξεζε βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο ηεο ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή θαη απνδνηηθή ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο.  

 

 3η ΑΡΧΗ:  Πξνζήισζε ζηηο ζπλερείο βειηηώζεηο  →  χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, 

είλαη αλαγθαία ε θαηάξγεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ κνηίβνπ πνπ αθνξά ηελ χπαξμε – 

ηνπνζέηεζε θάπνησλ εηδηθψλ νκάδσλ ζε θάζε δηαδηθαζία ή ηκήκα κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

νη νπνίεο έρνπλ σο αξκνδηφηεηά ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο έξεπλαο 

αγνξάο, ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο ζρεδίαζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θ.α. 

Αθνινπζψληαο απηή ηελ ηαθηηθή παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ/ ηκεκάησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε,  
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απμάλεηαη ην θφζηνο, παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη 

πιεζαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο. Ζ Γ.Ο.Π., έρνληαο σο θηινζνθία ηεο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ, ππνζηεξίδεη 

ηελ χπαξμε κηθηψλ νκάδσλ, νη νπνίεο ζα απαξηίδνληαη απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ/ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη αθόκα θαη νη 

πξνκεζεπηέο ηεο) θαη ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ή κηα 

ηερλνινγίαο θαη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζψληαο απηή ηελ ηαθηηθή, ειαρηζηνπνηείηαη 

αηζζεηά ν ρξφλνο απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα έλα λέν πξντφλ/ ηερλνινγία, κέρξη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά, κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θαη βειηηψλεηαη ε 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.  

 

 4η ΑΡΧΗ:  πλνιηθή & ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ  →   

Ζ παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ θαζηζηά ηνπο εξγαδνκέλνπο ακέηνρνπο ή ζπκκεηέρνληεο 

αιιά κε πεξηνξηζκνχο, σο πξνο ηελ πνηφηεηα νδεγεί ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα 

εηδηθεπκέλν ηκήκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηνπο ειέγρνπο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο, αλεμάξηεηνπο κε απηνχο ηεο παξαγσγήο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα δηαθξίλνληαη απφ εθεζπραζκφ, αθνχ έρνπλ ζηελ 

ζπλείδεζή ηνπο, φηη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ζα εληνπηζηνχλ απφ ηνπο εηδηθνχο θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο. Δπίζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ, κέρξη 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ηνπο εηδηθνχο, θαζηζηά δχζθνιε ηε δηάγλσζε ησλ αηηηψλ πνπ 

πξνθάιεζαλ ην πξφβιεκα. Ζ αξρή απηή αληηθξνχεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξαδνζηαθή 

ζηξαηεγηθή θαη ππνζηεξίδεη ηελ παξνρή επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ, ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα, ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλνπλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απνθπγή ησλ ειαηησκαηηθψλ – ζθάξησλ. Έηζη,. Σν 

εηδηθφ ηκήκα ειέγρνπ πνηφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ δελ είλαη 

ηερληθά εθηθηφο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παίδεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα λα 

ππάξμνπλ βειηηψζεηο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο γηα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο.  
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 5η ΑΡΧΗ:  Λήςε απνθάζεσλ ζηεξηδόκελε ζηε δηαρείξηζε αληηθεηκεληθώλ 

ζηνηρείσλ/ δεδνκέλσλ  →  Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία/ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ/ ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα:   

 

 Σνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Σελ νξζή αλάιπζε & επεμεξγαζία ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ην 

πξφβιεκα. 

 

 Σε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

     Σν management, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη γεγνλφηα, απαηηεί 

ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή εθπαίδεπζε, ε νπνία πξέπεη: 

 

 Να αξρίδεη απφ ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο. 

 

 Να κελ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε κεκνλσκέλα ζπκβάληα/ γεγνλφηα, 

αιιά ζε γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηάζεηο.  

 

 Καη λα αληηκεησπίδεη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα κηαο αλάιπζεο, σο 

επθαηξία γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ηελ θαηακέηξεζε 

ησλ επζπλψλ ζε πξφζσπα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.  

 

 

1.3.5.3  Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο  Γ.Ο.Π. 

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο Γ.Ο.Π. είλαη: 

 

 Ζ πιήξεο θαη δηαρξνληθή ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

πειαηψλ. 

 

 Ζ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Ζ άκεζε αληαπφθξηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 
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 Ζ ηαρεία πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 

 Ζ επίηεπμε ηνπ κηθξφηεξνπ δπλαηνχ θφζηνπο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμάιεηςεο ρξνλνβφξσλ εξγαζηψλ, πνπ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία ζην αγαζφ/ ππεξεζία. Απηφ θέξλεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο.  

 

 Ζ βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ 

γίλεηαη εθηθηφ δίλνληαο ηελ επθαηξία ε δηνίθεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα εξγαζηνχλ 

πην ιεηηνπξγηθά θαη ππεχζπλα θαη παξέρνληαο ζε απηνχο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε.  

 

 Ζ βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνηνκηψλ. 

 

 Ζ ηθαλφηεηα επειημίαο θαη άκεζεο πξνζαξκνγήο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

 Ζ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

 Ζ επίηεπμε ηεο απφθηεζεο κηαο ζηαζεξήο λννηξνπίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηφ 

ζα απνξξέεη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, σο κηα θπζηνινγηθή έθθξαζε ηεο νξγαλσηηθήο 

θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

1.3.6   Σα 7 εξγαιεία ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο Γ.Ο.Π. & ηα λέα   

           εξγαιεία ηεο Γ.Ο.Π. 

 

     Όπσο έρεη γίλεη αλαθνξά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (ελ. 1.2.1), ηα 7 εξγαιεία 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα. 

 

     Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα απνθαιχςνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα 7 

εξγαιεία ηεο Γ.Ο.Π. ρξεζηκεύνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη είλαη ηα αθόινπζα: 
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        Γηάγξακκα αηηίαο & απνηειέζκαηνο ή ςαξνθόθαιν ή δηάγξακκα Ishikawa  

      

     Σν δηάγξακκα απηφ έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ην πξφβιεκα/ απνηέιεζκα θαη ηηο 

πηζαλέο αηηίεο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ . Βξίζθεη εθαξκνγή απφ ηα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ, 

φπνπ κε ζηφρν ηνπο ηελ πνηφηεηα, πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ έλα πξφβιεκα θαη λα 

εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη ην πξφβιεκα κε ηηο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο αηηίεο 

πνπ ην πξνθάιεζαλ.  

 

     Γηα παξάδεηγκα, έλα ηέηνην δηάγξακκα κπνξεί λα ζπλδέεη ηα ηπρφλ παξάπνλα ησλ 

πειαηψλ κε ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθάιεζαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

     Σν δηάγξακκα αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο έρεη ηε κνξθή ζθειεηνύ ςαξηνύ, φπνπ ζηελ 

θνξπθή απηνχ βξίζθεηαη ην απνηέιεζκα θαη ζηα πιάγηα ηα πηζαλά αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ 

ην απνηέιεζκα. Σν δηάγξακκα αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο έιαβε ηελ νλνκαζία θαη σο 

δηάγξακκα Ishikawa (βι. ελ. 1.2.1.), επεηδή ν θαζεγεηήο  Ishikawa ήηαλ εθείλνο πνπ ην 

εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηαπσλία ην 1943, φπνπ κε ηελ παξνπζίαζε απηνχ ζηφρεπε 

ζηελ βειηίσζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  1.3.6.1 :  Γηάγξακκα αηηίαο & απνηειέζκαηνο  (Cause – Effect Diagram)             (Κέθεο, 2005) 

 

 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 

Κύξηα αηηία 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 

Κύξηα αηηία Κύξηα αηηία 

Απνηέιε- 

ζκα 

Κύξηα αηηία Κύξηα αηηία Κύξηα αηηία 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 

Γεπηεξεύνπζα 

αηηία 

………………

. 
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        Γηάγξακκα Αλάιπζεο Pareto ( Pareto Αλάιπζεο)  

 

     Σν δηάγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ λα 

ηεξαξρήζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, 

μεθηλψληαο απφ ην δπζθνιφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν θαη θαηαιήγνληαο ζην επθνιφηεξν θαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Σν δηάγξακκα αλάιπζεο Pareto εηζήρζε απφ ηνλ Ηηαιφ 

Οηθνλνκνιφγν Vilfredo Pareto, ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε φηη: 

 

«Σα πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα νθείινληαη ζε ζρεηηθά ιίγα αίηηα»  (Κέθεο, 2005) 

 

     Δπνκέλσο, ηα ζηειέρε αθνινπζψληαο ηελ ηαθηηθή λα επηιχζνπλ πξψηα ηα πξνβιήκαηα 

κεγάιεο ζεκαζίαο θαη κεηά λα θαηαθχγνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ βξαρππξφζεζκα. 

 

Σα δηαγξάκκαηα Pareto έρνπλ ηε κνξθή Ιζηνγξάκκαηνο, όπνπ: 

 

 ηνλ άμνλα Υ βξίζθνληαη νη παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο, νη νπνίνη ζρεδηάδνληαη κε 

κεηνχκελε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

 

 ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα αξηζηεξά, αλαπαξηζηάηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. 

 

 ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα δεμηά, αλαπαξηζηάηαη ε αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ζε πνζνζηφ %  (βι. ζρήκα 1.3.6.2). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ρήκα 1.3.6.2 :           

                                                                                                                                    Γηάγξακκα Pareto                          

                                                                                                                                   (Απισλίηεο, 2003) 
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        Γηάγξακκα Ρνήο ή Γηαζηξσκάησζε  

 

     ε έλα δηάγξακκα ξνήο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα κηαο δηαδηθαζίαο. Σν δηάγξακκα 

ξνήο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ. Καηά ηελ αλαπαξάζηαζε 

ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο, ηα ζηάδηα κηαο δηαδηθαζίαο ζπλδένληαη κε βέιε.  

 

     Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα δηάγξακκα ξνήο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνησλ ζπκβφισλ. 

Αθνινπζεί ε απνηχπσζε ησλ πην βαζηθώλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζπκβόισλ ελόο 

δηαγξάκκαηνο ξνήο: 

  

                               Αξρή                                                                                                 

                                           

    Γξαζηεξηφηεηα                                                                         

    

  Έγγξαθν/ έληππν 

 

   εκείν απφθαζεο/ επηινγήο 

                                                                                              

 

  Ρνή                                                                   

 

                         πλέρεηα αιινχ 

 

                           Σέινο 

 

 

 

 

     Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο ξνήο, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ ζχκβνια ζηελ 

πξάμε. 
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Γξαζηεξηόηεηα:             Ρνή:             Τπεύζπλνο: 

 

Αξρή                                                     

 

Τπνδνρή πειάηε                                                                                εξγαδφκελνο Α 

 

Γηεξεχλεζε αλαγθψλ πειάηε                                                             εξγαδφκελνο Α 

 

Δλεκέξσζε πειάηε                                                                            εξγαδφκελνο Α 

 

Λήςε παξαγγειίαο                                                                             εξγαδφκελνο Α 

 

Γπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο παξαγγειίαο                                          εξγαδφκελνο Β 

 

Πξφηαζε πξνζθνξάο                                                                          δηνίθεζε 

 

Απνδνρή πξνζθνξάο                                                                           πειάηεο 

 

Οηθνλνκηθή δηεπζέηεζε παξαγγειίαο                                                 εξγαδφκελνο Α 

 

Σέινο  

 

 

ρήκα 1.3.6.3 :    Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο ξνήο:  Γηαδηθαζία ιήςεο παξαγγειηψλ 

(Γατηάλεο, 2010) 

 

 

        Ιζηόγξακκα ή Γηάγξακκα Γηαζπνξάο Σηκώλ Μεηαβιεηήο 

 

     Καηά ηελ πνηφηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζε θάζε κεηξήζηκν κέγεζνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε απηήλ, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε έληνλε κεηαβιεηόηεηα. Ζ 



κεηαβιεηφηεηα παξαηεξείηαη θαηά ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ζηηο δηαδνρηθέο κνλάδεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο/ πξντφληνο.  
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     Ζ κεηαβιεηόηεηα θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα απεηθνληζηεί θαη λα 

παξαηεξεζεί κε έλα δηάγξακκα νλφκαηη σο Ιζηόγξακκα. Παξαηεξψληαο κε ην 

ηζηφγξακκα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειεγρζεί ε ηθαλφηεηα 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην λα ηθαλνπνηεί ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

 

     Με ην ηζηφγξακκα, ζην νπνίν θαηαλέκνληαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, θαζψο θαη λα παξαηεξεζνχλ 

νη δηαθπκάλζεηο ηνπο.  

 

     Δπνκέλσο, Ιζηόγξακκα είλαη έλα δηάγξακκα πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

εθαπηφκελσλ νξζνγψλησλ παξαιιειφγξακκσλ πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηνλ νξηδφληην 

άμνλα  (άμνλαο Υ). Σν χςνο ησλ νξζνγσλίσλ είλαη αλάινγν κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ ηηκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (βι. ζρήκα 1.3.6.4 &1.3.6.5).                  (Γατηάλεο, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                  ρήκα 1.3.6.4 :  Δλδεηθηηθή κνξθή ελφο Ηζηνγξάκκαηνο      (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ρήκα 1.3.6.5 :    

                                                                                                                                                Παξάδεηγκα    

πρλόηεηα 

Μεηαβιεηήο 

Τ 

Σηκή Μεηαβιεηήο  Υ 

Υ1    Υ2    Υ3    Υ4    Υ5    Υ6    Υ7    Υ8 



                                                                                                                                                Ηζηνγξάκκαηνο           

                                                                                                                                                 (Απισλίηεο, 2003) 
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        Γηάγξακκα (ή Υάξηεο) Διέγρνπ Γηεξγαζηώλ 

 

     Χο ράξηεο ειέγρνπ νξίδεηαη κία γξαθηθή παξάζηαζε, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη θάπνην 

θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο, θαζψο θαη νη δηαρξνληθέο δηαθπκάλζεηο απηνχ. Με ηε 

ρξήζε ελφο ράξηε ειέγρνπ επηηπγράλεηαη ν εληνπηζκόο ησλ εηδηθώλ αηηηώλ (βι. νξηζκό 

εηδηθώλ αηηηώλ παξαθάησ) πνπ πξνθάιεζαλ ππεξβνιηθά κεγάιεο απνθιίζεηο θαη νδήγεζαλ 

ζηελ χπαξμε ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ ελφο είδνπο/ πξντφληνο.  

 

     Οη δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο 

δηαρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Κνηλέο δηαθπκάλζεηο:  Δίλαη νη ηπραίεο θαη αλαπφθεπθηεο δηαθπκάλζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα θνηλά αίηηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη θαηά ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο (π.ρ. 

ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία, εθπαίδεπζε θαη ηθαλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα πιηθά). Οη δηαθπκάλζεηο απηέο εληνπίδνληαη κέζα ζε έλα 

αλακελφκελν εχξνο ηηκψλ (θαζνξηζκέλσλ νξίσλ: Αλώηαην όξην ειέγρνπ & Καηώηαην 

όξην ειέγρνπ), κε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.   

 

 Δηδηθέο δηαθπκάλζεηο:  Πξφθεηηαη γηα δηαθπκάλζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

απξφβιεπηεο θαη δεκηνπξγνχληαη έμσ απφ ηα θπζηθά φξηα (π.ρ. θαθή ξύζκηζε κηαο 

κεραλήο, ρξήζε παξηίδαο κε κεγάιν πνζνζηό ειαηησκαηηθώλ εμαξηεκάησλ, αλεπαξθήο 

εθπαίδεπζε θάπνηνπ ρεηξηζηή κεραλήο, αληίμνεο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο – 

θαθόο θσηηζκόο, αθαηάιιειε ζέξκαλζε, πγξαζία, θ.α.). 

 

     Οη ράξηεο ειέγρνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

κέζσ απηψλ εμαθξηβψλεηαη αλ νη κεηαβνιέο είλαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ.  

 

Έλαο ράξηεο ειέγρνπ απνηειείηαη από  (βι. ρήκα 1.3.6.6):  

 



 Μηα θεληξηθή γξακκή, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη πξνο εμέηαζε/ έιεγρν.  
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 Μία γξακκή νλφκαηη σο Αλώηαην Όξην Διέγρνπ, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ κέγηζηε 

απφθιηζε πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, πάλσ 

από ηελ επηζπκεηή ηηκή. Αλ ππάξρεη έζησ θαη κία κνλάδα εθηφο απηνχ ηνπ νξίνπ (απηήο 

ηεο γξακκήο), ηφηε ην πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο ειαηησκαηηθφ.  

 

 Μία γξακκή νλφκαηη σο Καηώηαην Όξην Διέγρνπ, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ κέγηζηε 

απφθιηζε πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, θάησ 

από ηελ επηζπκεηή ηηκή. Αλ ππάξρεη έζησ θαη κία κνλάδα εθηφο απηνχ ηνπ νξίνπ (απηήο 

ηεο γξακκήο), ηφηε ην πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη σο ειαηησκαηηθφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.3.6.6 :  Υάξηεο Διέγρνπ γηα πνζνζηφ ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ πξντφληνο 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

        Γηάγξακκα Γηαζπνξάο ή Γηάγξακκα Γηαζθόξπηζεο ή Γηάγξακκα πζρέηηζεο       

        Μεηαβιεηώλ  

 

     Όηαλ εθαξκφδνληαη έιεγρνη, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα ππάξμνπλ θάπνηεο κεηαβνιέο. Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα είλαη: 

 

 Όηαλ κεηαβάιιεηαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ε κεηαβνιή απηή επεξεάδεη έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο.  

UCL 

LCL 



 

 Όηαλ κεηαβάιιεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο θαη θέξεη σο αληίθηππν ηε 

κεηαβνιή θάπνηνπ άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνηφηεηαο. 
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     Ζ Γ.Ο.Π. πξέπεη λα έρεη σο κέιεκά ηεο ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη λα ην 

επηηπγράλεη κε γξήγνξν θαη απιντθφ ηξφπν. Ο πην απινχζηεξνο ηξφπνο είλαη ε γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ ζεκείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δεχγε ηηκψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ελδηαθέξεηαη ε Γ.Ο.Π.  

 

     Έλα Γηάγξακκα Γηαζπνξάο παξνπζηάδεη ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ θαη πσο επεξεάδνληαη αλαινγηθά κεηαμχ ηνπο (βι. ρήκα 1.3.5.7 ). 

 

     ηνλ νξηδόληην άμνλα ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο πνπ 

ειέγρνπκε ( Άμνλαο Υ : Σηκέο επεξεάδνπζαο κεηαβιεηήο) Καη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή πνπ παξαηεξήζεθε γηα ην θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο (Άμνλαο ς: Σηκή επεξεαδόκελεο κεηαβιεηήο). 

 

     Όζν πην πνιύ επζπγξακκηζκέλα είλαη ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθά 

δεύγε παξαηεξήζεσλ, ηόζν πην δπλαηή είλαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. 

 

     Όηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεπγψλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο – ησλ ζεκείσλ είλαη 

αλαινγηθή (δει. φηαλ κεηαβάιιεηαη κία κεηαβιεηή, απηνκάησο κεηαβάιιεηαη ην ίδην θαη ε 

άιιε), ηφηε ε ζπζρέηηζε απηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθή. Αλ δελ ππάξρεη αλαινγία 

κεηαμχ ηνπο, ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθή θαη ππφ δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο απξνζδηόξηζηε.  

 

     Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο, φπνπ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο Θεηηθή (ρήκα 1.3.6.7 ). 

 

 Η κεηαβιεηή ζηνλ νξηδόληην άμνλα ρ είλαη:  Σν πάρνο επίζηξσζεο κε πιαζηηθφ 

ηνπ ραξηνληνχ γηα ηε ζπζθεπαζία θάπνηνπ πγξνχ.  

 

 Η κεηαβιεηή ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ς είλαη:  Σν πνζνζηφ ησλ θνπηηψλ ρσξίο 

δηαξξνέο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
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ρήκα 1.3.6.7 :  Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα δηαζπνξάο – δηάγξακκα ζπζρέηηζεο ειεγρφκελνπ 

                                ραξαθηεξηζηηθνχ κηαο δηαδηθαζίαο κε επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 

     Ζ ρξήζε ελφο δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαγξάκκαηνο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, αθνχ κε ην δηάγξακκα δηαζπνξάο είλαη δπλαηφλ 

λα εληνπηζηνχλ ηα αίηηα ελφο ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο – απνηειέζκαηνο.  

 

        Φύιια Διέγρνπ ή Λίζηεο Διέγρνπ ή Καηάινγνη Διέγρνπ (Check Lists) 

 

     Γηα λα κπνξέζεη ε Γ.Ο.Π. λα πάξεη νξζέο απνθάζεηο ζε δεηήκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ, 

ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη θάπνηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαηεξήζεηο 

γεγνλφησλ. Θα πξέπεη δειαδή ε Γ.Ο.Π. λα ζπιιέμεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ λα 

πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ.  

 

     Σα θύιια ειέγρνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θφξκεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαγξαθεί 

ε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνηφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 



ή ππεξεζία. Σα κεηξνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη ζηα θύιια 

ειέγρνπ είλαη: νη κεηαβιεηέο, ην βάξνο, νη δηαζηάζεηο, νη ηδηφηεηεο, θ.α. 
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                                                      Ζ δηαρξνληθή εθαξκνγή ησλ 7 ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ ζε    

                                               δηάθνξνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ, πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα         

                                               ζε απηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο,   

                                               βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηά ηνπο. Ο νμχο αληαγσληζκφ φκσο,    

                                               ελεξγνπνίεζε ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο Γ.Ο.Π. λα   

                                               δεκηνπξγήζεη λέεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο, πνπ ζα ηελ 

επέηξεπαλ λα αληηκεησπίζεη πνιύπινθα πξνβιήκαηα πνηόηεηαο. 

 

            Σα λέα εξγαιεία ηεο Γ.Ο.Π. είλαη: 

 

 

 Σν δηάγξακκα ζπλάθεηαο (Affinity Diagram)  

 

     Σν δηάγξακκα ζπλάθεηαο είλαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε, ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη 

ηκήκαηα – θνπηηά. Μέζα ζε απηά ηα θνπηηά ηαμηλνκνχληαη νη πξψηεο – αξρηθέο ηδέεο, 

γλψκεο θαη απφςεηο πνπ έρεη ε δηνίθεζε γηα έλα πνιχπινθν ζέκα πνπ ηελ απαζρνιεί, 

θαζψο επίζεο θαη παξαηεξείηαη ε ζπλάθεηα κεηαμχ απηψλ ησλ ηδεψλ (βι. ρήκα 1.3.6.8). 

 

     Έλα δηάγξακκα ζπλάθεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα 

έλα ζέκα πνπ ηελ πξνβιεκαηίδεη, θάηη ην νπνίν δελ ζα ζπλέβαηλε αλ πξνζπαζνχζε λα 

ιχζεη έλα ζέκα πνπ ηελ απαζρνιεί κε ηελ παξαηήξεζε ελφο ραψδεο ζπλφινπ αξηζκεκέλσλ 

ηδεψλ ζε έλαλ θαηάινγν, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ αθφκε πην δχζθνιν γηα έλα επείγνλ ζέκα 

πνπ ζα έπξεπε λα παξζνχλ γξήγνξα απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο.  

 

     πγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί ιόγνη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάγξακκα ζπλάθεηαο είλαη 

νη εμήο: 

 

 Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ελφο πνιχπινθνπ ζέκαηνο, ιφγσ κεγάινπ ζπλφινπ ηδεψλ 

θαη απφςεσλ, θαη πνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.  

 

 Ζ επηκνλή ηεο δηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη νκνθσλία απφςεσλ θαη ηδεψλ. 



 

 Ο ειάρηζηνο δηαζέζηκνο ρξφλνο αληηκεηψπηζεο ελφο ζέκαηνο. 
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ρήκα 1.3.6.8 :  Ζ γεληθή κνξθή ελφο Γηαγξάκκαηνο πλάθεηαο 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

     Παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα Γηαγξάκκαηόο πλάθεηαο  ζε κία επηρείξεζε ή ζε 

κία δεκφζηα ππεξεζία, φπνπ ε δηνίθεζε κε ηε ζρεδίαζε απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ήζειε λα 

εληνπίζεη ηνπο ιφγνπο πνπ νθεηιφηαλ ε ρακειή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ή 

πνιηηψλ (βι. ρήκα 1.3.6.9 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ρήκα 1.3.6.9 :   Γηάγξακκα πλάθεηαο γηα ιφγνπο ρακειήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο  πειαηψλ                                                                

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 
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 To Γηάγξακκα πζρέηηζεο (Interrelationship Diagram or Digraph)    

 

     Με ην Γηάγξακκα πζρέηηζεο παξαηεξνχληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πνιχπινθνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ γίλεηαη γηα λα εληνπηζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αίηηα ελφο απνηειέζκαηνο – πξνβιήκαηνο.  

 

     Δπνκέλσο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην δηάγξακκα ζπζρέηηζεο είλαη παξφκνην κε ην 

δηάγξακκα ςαξνθφθαιν, αθνχ νπζηαζηηθά κε απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αηηηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Σν Γηάγξακκα πζρέηηζεο ρξεζηκνπνηείηαη:  

 

 Όηαλ δελ ππάξρεη δηαθάλεηα θαη δηνξαηηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην απνηέιεζκα – πξφβιεκα. 

 

 Όηαλ ε δηνίθεζε επηδηψθεη νη ελέξγεηεο λα γίλνληαη κε ζσζηή ζεηξά. 

 

 Όηαλ ππάξρεη δηραζκφο γηα ην πνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αίηηα θαη πνηα 

       είλαη απιψο ηα ζπκπηψκαηα.  

 

(Σν δηάγξακκα ζπζρέηηζεο εθαξκόδεηαη ζπλήζσο κεηά από ην δηάγξακκα ζπλάθεηαο) 

 

 Γηάγξακκα Γέλδξνπ ή Γελδξόγξακκα (Tree Diagram)   

 

     Σν Γηάγξακκα Γέλδξνπ ζθηαγξαθεί φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ επίιπζε ελφο πνιχπινθνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ 

ζηφρνπ (βι. ρήκα 1.3.6.10 ). 

 

Σν Γηάγξακκα Γέλδξνπ ρξεζηκνπνηείηαη: 

 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα γεληθφ ή δχζθνια θαηαλνεηφ θαη πνπ γηα λα γίλεη 

εθηθηή ε δηεθπεξαίσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ή ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, 

απαηηείηαη ε θαηαγξαθή κε ζσζηή ζεηξά φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.  

 



 Όηαλ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά φιεο εθείλεο νη πηζαλέο αηηίεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ην πξφβιεκα. 
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 Όηαλ πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν πξφβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα αθηεξσζεί ρξφλνο 

γηα ηελ επίιπζή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ρήκα 1.3.6.10 :  Γεληθή κνξθή ελφο Γηαγξάκκαηνο Γέλδξνπ 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 

 

 

     Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα Γηαγξάκκαηνο Γέλδξνπ. ε απηφ απεηθνλίδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Έηζη, βάζε απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο, κία επηρείξεζε κπνξεί λα 

κεηψζεη ηνλ ρξφλν εμππεξέηεζεο (βι. ρήκα 1.3.6.11  ). 
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ρήκα 1.3.6.11 :    Γηάγξακκα Γέλδξνπ ελεξγεηώλ γηα κείσζε ρξόλνπ εμππεξέηεζεο πειαηώλ                                                                    

                                                                                                                                      (Γεξβηηζηώηεο, 2005) 

 

 

 Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ Έξγνπ (Activity Network Diagram)  

 

     Χο Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ Έξγνπ νξίδεηαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα λα νινθιεξσζεί έλα πνιχπινθν έξγν. 

πγθεθξηκέλα, ζην δηάγξακκα απηφ παξνπζηάδεηαη ην πιήξεο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ην πνιχπινθν έξγν (βι. ρήκα 1.3.6.12).  

 

     Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί 

έλα κεγάιν έξγν ή κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, φπνπ απνηεινχληαη απφ πνιιέο 



δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη ηνλ 

έιεγρν γηα ηε βειηίσζε.  
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ρήκα 1.3.6.12 :  Γεληθή κνξθή γηα δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ έξγνπ 

                                                                                                                               (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 

1.3.7  Κόζηνο πνηόηεηαο 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο πνηόηεηαο βαζίδεηαη ζηελ αθόινπζε ζρέζε: 

 

 

                                               =                                  +                                       

                                 

  

 

            Σν θόζηνο απνθπγήο ειαηησκαηηθώλ θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 Κόζηνο πξόιεςεο ειαηησκαηηθώλ: Πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ 

αηηηψλ θαθήο πνηφηεηαο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο 

ΤΝΟΛΗΚΟ  

ΚΟΣΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Κόζηνο  απνθπγήο 

ειαηησκαηηθώλ 
Κόζηνο 

ειαηησκαηηθώλ 



επηρείξεζεο, ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ/ πιεξνθνξηψλ/ ζηνηρείσλ, νη 

κειέηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θ.α. 
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 Κόζηνο αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο: Πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ εηζεξρφκελσλ παξηίδσλ απφ ηξίηνπο 

(πξνκεζεπηέο) θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

κνλάδσλ . Δπίζεο, ην θφζηνο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη απφ ηελ θαηά θαηξνχο ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.  

 

 

             Σν θόζηνο ησλ ειαηησκαηηθώλ θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 Δζσηεξηθό θόζηνο ειαηησκαηηθώλ:  Πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ, ηα νπνία θαη εληνπίδνληαη φηαλ απηά είλαη εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ην εζσηεξηθφ θφζηνο ειαηησκαηηθψλ νθείιεηαη ζην θφζηνο 

παξαγσγήο άρξεζησλ πξντφλησλ, ζην θφζηνο επηδηφξζσζεο ειαηησκαηηθψλ,  

ζην θφζηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδηνξζσκέλσλ, θ.α. 

 

 Δμσηεξηθό θόζηνο ειαηησκαηηθώλ:  Πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο πνπ  

νθείιεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ζηελ  

αγνξά απηψλ απφ ηνπο πειάηεο. πγθεθξηκέλα ην θφζηνο απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

θφζηνο απφ ηελ επηζηξνθή ειαηησκαηηθψλ ζηελ επηρείξεζε, ζην θφζηνο αληηκεηψπηζεο 

παξαπφλσλ, ζην θφζηνο εγγχεζεο, ζην θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζίαο, θ.α. 

 

 

1.3.8   Γηαπίζηεπζε 

  

     Γηαπίζηεπζε (accreditation) είλαη ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα 

εμνπζηνδνηεκέλν ζψκα (νξγαληζκόο) έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ αλαγλψξηζε φηη έλαο 

θνξέαο ή έλα πξφζσπν είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 



     Ζ ίδξπζε ησλ νξγαληζκψλ δηαπίζηεπζεο είλαη δπλαηή ζε πνιιέο ρψξεο, φκσο είλαη 

πάληα βαζηζκέλε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο εθάζηνηε πνιηηείαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα 

επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο. Ζ δηαπίζηεπζε, κέζσ ηεο  
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ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη επηηήξεζεο, εμαζθαιίδεη ζηελ πνιηηεία, ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ζηνπο πειάηεο φηη νη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

αλεμάξηεηνη θαη ηερληθψο ηθαλνί ζην λα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

     Γηα λα ζηγνπξεπηνχλ νη ρξήζηεο ηεο πηζηνπνίεζεο φηη ζα γίλνπλ δέθηεο θαιψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα επηιέμνπλ, κπνξνχλ λα ην 

εμαθξηβψζνπλ, αλ βεβαησζνχλ φηη ν νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο πνπ επέιεμαλ έρεη 

δηαπηζηεπηεί απφ έλαλ θνξέα δηαπίζηεπζεο (θαη θαηά πξνηίκεζε έλαλ θνξέα δηαπίζηεπζεο 

πνπ είλαη κέινο ηεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο ηνπ IAF/ International 

Accreditation Forum, ηεο EA/ European Accreditation, ή άιισλ αληίζηνηρσλ δηεζλώλ 

ζπκθσληώλ).  

 

     Μηα δηαπίζηεπζε βαζηζκέλε ζε δηεζλέο ζπκθσλίεο, φπσο είλαη ε IAF θαη ε EA, 

δηαβεβαηψλεη ηνπο ρξήζηεο πηζηνπνίεζεο φηη ν θνξέα δηαπίζηεπζεο, ηνπ νξγαληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο πνπ επέιεμαλ, είλαη αλεμάξηεηνο, ηθαλφο θαη παξέρεη ππεξεζίεο κε 

ακεξφιεπην θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 

     Έλαο θνξέαο δηαπίζηεπζεο έρεη σο αξκνδηόηεηά ηνπ ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

νξγαληζκώλ πηζηνπνίεζεο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο γηα ην αλ 

δηεμάγνπλ επηζεσξήζεηο. Βαζηδφκελνο ζε απηά έλαο θνξέαο δηαπίζηεπζεο, κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη όηη ν νξγαληζκόο πηζηνπνίεζεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, είλαη ηθαλνί ζην λα 

παξέρνπλε ζπκκνξθνύκελεο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο. Οη νξγαληζκνί δηαπίζηεπζεο, 

απαηηνύλ από ηνπο νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο, πνπ δηαπηζηεύνπλ, λα κελ εκπιέθνληαη 

ζε ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ θαη λα κελ επεξεάδνληαη από ζπκθέξνληα πνπ κπνξεί λα 

επσθειεζνύλ από κηα απόθαζε πηζηνπνίεζεο.  

 

1.3.9   Πηζηνπνίεζε 

 



     Χο Πηζηνπνίεζε (certification) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαιακβάλεη έλαο 

αλεμάξηεηνο θαη ηθαλφο ηξίηνο θνξέαο, ν νπνίνο θαη πξαγκαηεχεηαη ζην λα πηζηνπνηήζεη 

φηη έλα πξντφλ, κηα ππεξεζία, έλα ζχζηεκα, κηα δηεξγαζία ή έλα πιηθφ ηθαλνπνηεί θαη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο/ θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο.  

 

Σα πην επξέσο δεκνθηιή ζε παγθόζκην επίπεδν παξαδείγκαηα πηζηνπνίεζεο είλαη: 
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           Σν πξόηππν ISO 9001: χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. χκθσλα κε απηφ ην 

πξφηππν έρνπλ πηζηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 επηρεηξήζεηο ζε 158 ρψξεο αλά ηνλ 

θφζκν. 

 

          Καη ην ISO 14001: χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. χκθσλα κε απηφ ην 

πξφηππν έρνπλ πηζηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 50.000 επηρεηξήζεηο ζε 94 ρψξεο αλά ηνλ 

θφζκν. 

 

     Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο  ISO (International Organization for 

Standardization) αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε ησλ πξνηχπσλ. Ζ νλνκαζία ISO πξνήιζε κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο, ν νπνίνο επέιεμε λα δψζεη 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «ίζν», θαζηεξψζεθε ην 

ISO, πνπ ζπκβνιίδεη ην ζθνπφ ηεο παγθφζκηαο ηππνπνίεζεο (= ηζόηεο). Έηζη, ην ISO σο 

νλνκαζία ηζρχεη ζε φιεο ηηο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Σν 2006 θαηαγξάθηεθε φηη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 800 νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο παγθνζκίσο.  

 

     ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν ISO δελ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο. Απηά εθδίδνληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ISO θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ. 

 

     Ο IAF απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ δηαπηζηεχνληαη απφ κέιε ηνπ 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο δηεζλήο νδεγνχο ISO/ IEC 62,65 ή/ θαη 66 θαζψο θαη 

κε ηε ζρεηηθή θαζνδήγεζή ηνπ γη’ απηνχο ηνπο νδεγνχο.  

 

     Οη νδεγνί ηνπ ISO/ IEC θαη ηνπ IAF ζρεδηάδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη 

νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο είλαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία πνπ αλαιακβάλνπλ θαη 

φηη είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ.  
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1.4  ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1.4.1  Γεληθά 

 

     Γηα κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ είλαη πνιχ σθέιηκν ην λα πξαγκαηνπνηεί 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ηα νπνία 

επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Μηα ζσζηή ηαθηηθή ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ αζθάιεηα 

θαη πνηφηεηα. 

 

     Κακία επηρείξεζε ή νξγαληζκφο δελ πξέπεη λα ππνηηκάεη, λα ππνβαζκίδεη θαη λα αγλνεί 

ηελ ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο, γηαηί απνηειεί ην πξψην 

ζεκαληηθφ ζηάδην, φπνπ ε επηηπρία ή ε απνηπρία ηνπ, ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επηηπρία ή ηελ απνηπρία φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πνξεία 

απφ ηελ επηρείξεζε.  

 

     ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαπηπρζεί έλα γεληθφ πιάλν γηα ην πψο κπνξεί λα γίλεη έλαο 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο πνηφηεηαο θαη ζε πηα ζεκεία ζα πξέπεη λα ζηαζεί θαη δψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ε επηρείξεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα 

θάλεη κηα θαιή «πξνεηνηκαζία», πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ησλ 

κεηέπεηηα δηαδηθαζηψλ ηεο. 

 

1.4.2  Οη ζθνπνί ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο 

 

Οη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο/ ΓΟΠ είλαη: 

 

 

1)                                                                                3) 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνηφηεηαο 

 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

 



2)                                                                               

                                                                                                                                       

     Η πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο ΓΟΠ ζεσξείηαη όηη είλαη ν ζρεδηαζκόο ηεο 

πνηόηεηαο, επεηδή ππάξρεη ε αλάγθε ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ ζσζηνχ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, 

ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, θαη επεηδή  
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ε θάζε ζρεδίαζεο ελφο πξντφληνο θαιχπηεη ην 70% ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο, αθνχ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη δηαδηθαζίεο, ράξε ζηηο νπνίεο 

ζα κπνξέζεη λα παξαρζεί.  

 

     Οη ζθνπνί ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηελ δηεμαγσγή θάπνησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηελ ΓΟΠ: 

 

        Να εληνπίζεη ηνπο πειάηεο, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην πξντφλ/ ππεξεζία. 

 

        Να εληνπίζεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηώλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κε ηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, πνπ ζα ηνπο παξέρεη ε 

επηρείξεζε. 

 

        Να δηακνξθώζεη ζσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο/ πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

 

        Να ζρεδηάζεη ζσζηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε θαηά ην ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο λα θαηαζθεπάδνληαη πξντφληα κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο θαη ρξφλν.  

 

1.4.3  ρεδηαζηήο & Παξαγσγόο πνηνηηθώλ πξντόλησλ 

 

     Ο ρεδηαζηήο ελφο πξντφληνο είλαη απηφο πνπ ζα νξίζεη ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη ην ηειηθφ πξντφλ. Γηα λα κπνξέζεη ν ζρεδηαζηήο λα θάλεη έλαλ νξζφ 

ζρεδηαζκφ, είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη: 

 



       Σηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία ζα δηαηεζεί 

ην πξντφλ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζα αθνξνχλ ηα θπζηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο. 

 

       Σελ ηηκή αγνξάο/ απόθηεζεο ηνπ πξντόληνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

δηακνξθσκέλε έηζη, ψζηε λα ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πσιήζεηο.  

 

       Σνλ ρξόλν, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ην πξντφλ. 
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       Σηο δπλαηόηεηεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 

 

       Σηο δπλαηόηεηεο γηα αμηνιόγεζε θαη γηα έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 

     Ζ γλψζε φισλ φζσλ θαηαγξάθηεθαλ παξαπάλσ, ζα βνεζήζνπλ ηνλ ζρεδηαζηή λα 

ζρεδηάζεη ην πξντφλ, λα επηιέμεη ηηο πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη λα απαηηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ.  

 

     Ο θαηαζθεπαζηήο είλαη απηφο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή/ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ πιαηζηώλνπλ έλαλ θαηαζθεπαζηή είλαη: 

 

       Ο εληνπηζκόο ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Γηα λα 

είλαη ηδαληθή κηα κέζνδνο παξαγσγήο, ζα πξέπεη νη ιεηηνπξγίεο ηεο παξαγσγήο λα είλαη 

απινπνηεκέλεο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη παξάιιεια λα 

δεκηνπξγνχληαη πνηνηηθά πξντφληα. 

 

       Η αγνξά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. 

 

       Η πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ πξντόλησλ. 

 

       Η πξόζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 

 

       Η εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο πνηνηηθνύ ειέγρνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ δηάζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 

 

1.4.4   Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο 



 

1.4.4.1   Φάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο 

 

     Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην κία επηρείξεζε λα πνξεχεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί 

βαζηδφκελε ζε θάπνηεο θάζεηο/ ζηάδηα, ηα νπνία ζα ηε βνεζήζνπλ ζην λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή. 
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Οη θάζεηο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο είλαη:  

 

                              1)  Πξνζδηνξηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ & ησλ εμσηεξηθώλ πειαηώλ 

 

 Καηάινγνο πειαηψλ 

 Σαμηλφκεζε πειαηψλ 

 

                              1)  Πξνζδηνξηζκόο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 

 

 Αλάγθεο 

 Πξνζδνθίεο 

 

                               2)  Ιεξάξρεζε αλαγθώλ 

 

 

1) Πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ ζε κεηξήζηκα  

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επηρείξεζε   

 

2) πζρέηηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ κε ηηο δπλαηόηεηεο   

πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα πινπνηήζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο 

 

`                              1)  ρεδίαζε ησλ πξντόλησλ εμππεξέηεζεο 

 

 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

                                  1)  ρεδίαζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ΦΑΖ  1 : 

ΦΑΖ  2 : 

ΦΑΖ  3 : 

ΦΑΖ  4 : 

ΦΑΖ  5 : 



 

 Δμνπιηζκφο 

 Λνγηζκηθφ 

 Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο 

 

     Όζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ θάζεηο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο είλαη απαξαίηεην λα αληηιεθηνύλ όηη: 
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 Τπάξρεη άκεζνο ζπζρεηηζκόο ηεο επηζπκεηήο πνηόηεηαο γηα ην πξντόλ κε ηελ 

απαηηνύκελε πνηόηεηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. Έλα απηνθίλεην πνπ έρεη 

θαζνξηζκέλα πςειά ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο όπσο είλαη ε Ferrari, δελ κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία είλαη 

δηακνξθσκέλε έηζη, ώζηε λα έρεη δπλαηόηεηεο θαηαζθεπήο κηθξόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

πνηόηεηαο, όπσο απηά ηεο Fiat).   

 

 Σν πνζνζηό ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ ζηελ παξαγσγή (δει. ην πνζνζηό 

ησλ πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε πξνδηαγξαθέο κηθξόηεξεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ), 

απνηειεί ην βαζηθό κέηξν ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδερηεί 

ν αγνξαζηή κηα ζπγθεθξηκέλε παξηίδα πξντόλησλ, θαζώο επίζεο απνηειεί θαη έλαλ 

δείθηε ηεο πνηόηεηαο γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όηαλ ην πνζνζηφ ησλ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ είλαη κεγάιν, ηφηε δχζθνια ην απνδέρεηαη ν αγνξαζηήο. Όηαλ 

ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ παξάγεη κία επηρείξεζε δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ παξάγνπλ νη αληαγσληζηέο, ηφηε απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα λα δπζθνιεχεηαη ε επηρείξεζε λα επηβηψζεη ζε έλα νμχηαην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Αλ κία επηρείξεζε θηάζεη ζε κία ηέηνηα δεηλή ζέζε, ηφηε ε κφλε δίνδφο ηεο 

ζα πξέπεη λα είλαη ν 100%  έιεγρνο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο. Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα 

πνπ ζα εηζπξάμεη κία επηρείξεζε εθαξκφδνληαο θάηη ηέηνην είλαη φηη ζα κεηψζεη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηελ δηάζεζε ειαηησκαηηθψλ ζηελ αγνξά, φκσο ην αξλεηηθφ ζα είλαη φηη ην 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ δελ ζα θηάλεη ζηελ αγνξά ζα ην επηβαξχλεηαη ε 

επηρείξεζε κε ην θφζηνο παξαγσγήο (δει. από ηηο ώξεο εξγαζίαο, ιεηηνπξγίαο κεραλώλ, 

πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, θ.α.) θαη κε ηελ κε δεκηνπξγία εζφδσλ (γηαηί ηα 

ειαηησκαηηθά δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε). Μία ηέηνηα θαηάζηαζε νδεγεί ζηελ 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 



1.4.4.2   ρεδηαζκόο ηεο πνηόηεηαο πξνζδηνξίδνληαο ηνπο πειάηεο 

 

     Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπο πνηφηεηαο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πειαηψλ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα κία επηρείξεζε πνπ παξάγεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ν ιφγνο 

είλαη φηη φηαλ κία επηρείξεζε έρεη άγλνηα γηα ην πνηνη είλαη νη πειάηεο ηεο, ηφηε ζα είλαη 

αδχλαηνλ γη’ απηήλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπλάκα λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη  
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θαη ζα έρεη αδπλακία ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο/ πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

  

     Δπνκέλσο, γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα δηαζέηεη πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνβεί ζε 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλνληαη ηα πξντφληα/ 

ππεξεζίεο ηνπο. 

 

Οη πειάηεο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: 

 

 Δμσηεξηθνί πειάηεο 

 

 Δζσηεξηθνί πειάηεο 

 

 Καη ελαιιαθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

     ε πξνεγνχκελν θεθάιαην είρε δνζεί ν βαζηθφο νξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ. ηελ παξνχζα θάζε ζα απνηππσζεί ν βαζχηεξνο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ πειαηψλ απηψλ, γηαηί ην απαηηεί ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο. 

 

 

          Δμσηεξηθνί πειάηεο 

 

Οη εμσηεξηθνί πειάηεο δηαθξίλνληαη ζηνπο: 

 

 Σειηθνύο πειάηεο/ ρξήζηεο:  Δίλαη ηα κεκνλσκέλα άηνκα ή νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

αγνξάζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. Ο ηειηθφο 

ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο είλαη νη ηειηθνί πειάηεο/ ρξήζηεο, φπνπ νη αλάγθεο ησλ νπνίσλ ζα 



πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, αγνξάδνληαο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη παξέρνληαο ζ’ ηνπο 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε. Παξαδείγκαηα ηειηθψλ πξντφλησλ είλαη: 1) Οη 

θαηαλαισηέο αγαζψλ (ηξνθίκσλ, ελδπκαζίαο, απνξξππαληηθώλ, θ.α.), 2) Μηα επηρείξεζε 

πνπ ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα αμηνινγήζεη έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία, πνπ ζα αγφξαδε  

απφ κηα άιιε επηρείξεζε (ηνπο: computer,κεραληθόο εμνπιηζκόο, θ.α.), 3) Οη ηνπξίζηεο 
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 ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ, νη νπνίνη ζα αμηνινγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ 

αγφξαζαλ (ηνπο: ηε κεηαθνξά ηνπο, ηε δηαλπθηέξεπζή ηνπο, ηελ μελάγεζή ηνπο, ην θαγεηό 

ηνπο, θ.α.). 

 

 Δλδηάκεζνη πειάηεο:  Δίλαη φινη εθείλνη πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ δηαλνκή θαη ηε 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ (δει. νη γεληθνί αληηπξόζσπνη, νη εηζαγσγείο, θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο). Γηα  ηηο επηρεηξήζεηο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ 

πειαηψλ/ ρξεζηψλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ πειαηψλ έρεη αθξηβψο ηνλ ίδην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (π.ρ. επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ super markets θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ). Απηφ 

πνπ ζα πξέπεη γεληθφηεξα λα ιάβεη ζνβαξά ππφςηλ ηεο ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη 

νη αλάγθεο πνπ ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζε θάζε απφ ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, έηζη 

ψζηε λα κε δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε κία πεξίπησζε (π.ρ. ηειηθνί ρξήζηεο) θαη 

παξακειήζεη ηε δεχηεξε πεξίπησζε (π.ρ. ελδηάκεζνη πειάηεο). 

 

          Δζσηεξηθνί πειάηεο 

 

     Δίλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, είηε κε άκεζν ηξφπν  (θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία), είηε κε έκκεζν ηξφπν  (θαηά ηνπο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο). 

 

     Πεξηιακβάλνληαο ν φξνο πειάηεο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο/ ρξήζηεο θαη φινπο 

φζνπο έρνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πειαηψλ. Δθεί πνπ δηαθνξνπνηνχληαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο απφ 



ηνπο εζσηεξηθνχο είλαη φηη νη εμσηεξηθνί πειάηεο δεκηνπξγνχλ έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο πνπ δεκηνπξγνχλ έμνδα, ηα νπνία επεξεάδνπλ 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

     Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ 

πειαηώλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ ή ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πειάηε. 

Ο ηξφπνο απηφο είλαη ρξήζηκνο ζηνλ εληνπηζκφ φισλ φζσλ επεξεάδνληαη πξηλ θαη  
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κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ζα 

εθπιεξψζεη φια ηα παξαπάλσ, δειαδή ζα ζθηαγξαθήζεη απφ πνηνπο πεξλάεη θαη απφ πνην 

ζηάδην ην ηειηθφ πξντφλ ή ν εμππεξεηνχκελνο πειάηεο θαη πνπ θαηαιήγεη.  

 

 

          Δλαιιαθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηώλ 

 

     Υξεζηκνπνηψληαο σο θχξην άμνλα ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ νη εμσηεξηθνί πειάηεο ην πνζνζηφ αμίαο 

ησλ πσιήζεσλ, αγνξάδνληαο πξντφληα θαη ηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ νη εζσηεξηθνί 

πειάηεο ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, βάζε φισλ απηψλ ινηπφλ, 

πξνθχπηνπλ αθφκε δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ, νη νπνίεο είλαη: 

 

 Οη πνιύηηκνη ιίγνη: Δίλαη έλαο κηθξφο αξηζκφο αγνξαζηψλ, πνπ γηα κηα επηρείξεζε έρεη 

κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, αθνχ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αμίαο ησλ 

πσιήζεσλ. Κάπνηα παξαδείγκαηα ησλ πνιχηηκσλ ιίγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ 

είλαη:  

 

 Μηα άιιε επηρείξεζε ή βηνκεραλία, ε νπνία ζα ζεσξείηαη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηελ νπνία ζα πσινχληαη θάπνηα πξντφληα πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ (π.ρ. εμαξηήκαηα, πξώηεο ύιεο, θ.α.). 

 

 Σα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα, ηα νπνία αγνξάδνπλ/ πξνκεζεχνληαη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπο. Κάπνηα απφ 

απηά ηα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα κπνξεί λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηελ πνηφηεηα θαη λα θαζνξίζνπλ ηνπο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηνπο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ. 

 



 

 Οη ρξήζηκνη πνιινί: Δίλαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγψληαο αηνκηθά θαη αγνξάδνληαο κηθξέο πνζφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ν 

θαζέλαο ηνπο, αζθνχλ κηθξή επηξξνή ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 

Όηαλ ηνπο κία επηρείξεζε ππνινγίζεη ηνπο πειάηεο κε ην αζξνηζηηθφ ζχλνιφ ηνπο, ηφηε ζα 

δηαπηζηψζεη φηη νη πειάηεο απηνί θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ  
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πσιήζεσλ. Κάπνηα παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ γηα ηνπο 

ρξήζηκνπο πνιινχο είλαη: 

 

 Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη κία βηνκεραλία, νη 

νπνίνη κπνξεί λα γίλνπλ ρξήζηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο γηα κηα κφλν θνξά ή λα πξνβνχλ 

ζε επαλαιεπηηθέο αγνξέο απηνχ ηνπ πξντφληνο.  

 

 Σα κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία αγνξάδνπλ/ πξνκεζεχνληαη κηθξέο πνζφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπ. 

 

     Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνύο πειάηεο, νη νπνίνη εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, δηαθξίλνληαη απφ ηνπο πνιχηηκνπο ιίγνπο, δειαδή ηα 

αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο/ 

δηαδηθαζίεο ηνπο επηρείξεζεο (π.ρ. παξαγσγή, απνζήθεπζε, marketing), θαη απφ ηνπο 

ρξήζηκνπο ιίγνπο, δειαδή νη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο (π.ρ. παξαγσγή, θ.α.). 

 

 

1.4.4.3   ρεδηαζκόο ηεο πνηόηεηαο πξνζδηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ 

 

     Αθνχ κηα επηρείξεζε νινθιεξψζεη ηε θάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηεο, ην 

επφκελν ζηάδην πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηψζεη είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ/ 

αλαγθψλ/ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ ηεο. Καηά ην ζηάδην απηό, κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα αθόινπζα: 

 

Θα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηηο αθξηβείο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη φρη ηηο 



εθηηκήζεηο ηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

Θα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ηφζν σο πξνο ην 

ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, φζν θαη σο πξνο ην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ηελ ςπρνινγία, ηε λννηξνπία θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ πειαηψλ. 
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     Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη νξζά ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, 

ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζηε ζεσξία ηνπ Theodore Levitt, ν νπνίνο ππήξμε θαζεγεηήο ζην 

Harvard. Ζ ζεσξία ηνπ Levitt νλνκάδεηαη «ε έλλνηα ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο» θαη 

ζχκθσλα κε απηήλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο απεηθνλίδνληαη κε δηαδνρηθνχο 

νκφθεληξνπο θχθινπο. Ο θάζε θχθινο απ’ απηνχο θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο νξίδεηαη σο 

αθεηεξία ν θεληξηθφο θχθινο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.4.4.3.1: Έλλνηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο 

 

Βαζηθό Πξντόλ   Δίλαη απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο άθξσο βαζηθέο 

απαηηήζεηο/ αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη γηα λα γίλεη απηφ φηαλ νινθιεξσζεί θαη 

ηειεηνπνηεζεί ην βαζηθφ πξντφλ, ζα πξέπεη λα έρεη ηα πην απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, κε 

ηα νπνία ζα θαιχβνληαη  νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Αλ ην βαζηθφ πξντφλ δελ πεξηιακβάλεη 

θάπνην απφ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε δελ ζα ζεσξείηαη εκπνξεχζηκν είδνο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ Πξντφληνο 

Σν Γπλεηηθφ Πξντφλ 

Σν Γηεπξπκέλν Πξντφλ 

Σν Αλακελφκελν Πξντφλ 

Σν Βαζηθφ Πξντφλ 



Αλακελόκελν πξντόλ  Δίλαη απηφ πνπ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη θάπνηα άιια επηπιένλ, κε ηα νπνία θαιχβνληαη νη θπζηθέο 

πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα:  

 

 Πξντφλ/ ππεξεζία κε ηελ θαηάιιειε ηηκή. 

 

 Δμππεξέηεζε θαη ζπληήξεζε κεηά ηελ πψιεζε. 

 

 Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο. 
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     Όηαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη πειάηεο ζπλερίδνπλ ζπζηεκαηηθά λα επηζπκνχλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, ηφηε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά παίξλνπλ άιιε ηξνπή θαη απφ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαλ 

πξηλ, ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηα βαζηθά/ απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Απηφ 

είλαη θάηη πνπ θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο ζε βειηηψζεηο θαη 

ζηελ εχξεζε πεξηζζφηεξσλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα θάλνπλ ην πξντφλ λα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην βαζηθφ πξντφλ θαη απφ ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

Παξάδεηγκα κε ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη: Ο θιηκαηηζκόο θαη νη αεξόζαθνη ελόο απηνθηλήηνπ, θ.α. 

 

Γηεπξπκέλν Πξντόλ  Δίλαη απηφ πνπ πεξηιακβάλεη θάηη επηπξφζζεην/ επηπιένλ απφ απηφ 

πνπ πεξίκελε λα δερηεί ν πειάηεο. Όηαλ κία επηρείξεζε εθαξκφδεη απηά ηα έμηξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηεο, απνζθνπεί ζην λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ ηεο. Έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επηθέξεη έλα δηεπξπκέλν πξντφλ είλαη ην λα αληηκεησπίζεη ν πειάηεο ηα έμηξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο δεδνκέλα θαη ην ίδην ην δηεπξπκέλν πξντφλ σο αλακελφκελν 

πξντφλ. Απηφ πνπ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα βειηηψλνληαη ζπλερψο είλαη ε πίεζε πνπ 

δέρνληαη απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ, νη νπνίνη επηζπκνχλ έληνλα λα ηνπο πξνζθέξνληαη 

πξντφληα κεγαιχηεξεο αμίαο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα απμάλνπλ ζπλερψο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. Παξάδεηγκα δηεπξπκέλνπ πξντόληνο: Η δσξεάλ ρξήζε ζάνπλαο ζηνπο πειάηεο ελόο 

γπκλαζηεξίνπ. 

 

Γπλεηηθό Πξντόλ   Αλαθέξεηαη ζε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δχλαηαη λα 

έρεη έλα πξντφλ/ ππεξεζία θαη ηα νπνία ζα ζηφρεπαλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ, φκσο απηά δελ ζα πξνζθέξνληαη αθφκα. Σα δπλεηηθά πξντφληα ζηνρεχνπλ 



ζηελ ηθαλνπνίεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη νη 

πειάηεο φηη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο αλάγθεο. Σα δπλεηηθά πξντφληα 

απνηεινχλ έλα είδνο θαηλνηνκίαο, αθνχ νη αληαγσληζηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηνπο. Απηήλ ε θαηλνηνκία είλαη 

ηθαλή ζην λα δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο θαη λα πξνζειθχζεη λένπο. Σφζν ε 

δηνίθεζε, φζν θαη νη εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο δπλεηηθνχ πξντφληνο, φκσο πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνεγείηαη κία έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο ην  
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ππάξρνλ πξντφλ, ηφζν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

Παξάδεηγκα δπλεηηθνύ πξντόληνο: Η ύπαξμε ελόο εηδηθνύ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα 

θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ πειαηώλ ελόο μελνδνρείνπ, όηαλ ζα 

έρεη ιήμεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηακνλήο ηνπο. 

 

1.4.4.4   ρεδηαζκόο ηεο πνηόηεηαο θαηαγξάθνληαο κεζόδνπο εληνπηζκνύ ησλ   

              απαηηήζεσλ/ αλαγθώλ-πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ 

 

     Ο νξζφο εληνπηζκφο ησλ απαηηήζεσλ/ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ. Γηα λα επηιέμνπλ ηα αξκφδηα πξφζσπα 

κηαο επηρείξεζεο ηελ θαηάιιειε κέζνδν, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηάζνπλ δύν ζεκαληηθνύο 

παξακέηξνπο: 

 

 Σνλ ρξόλν πνπ ζέινπλ λα δηαζέζνπλ γηα λα εληνπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπο. 

 

 Καη ηελ δαπάλε πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνδερηνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηήλ ε 

δηαδηθαζία. 

 

     Γχν πνιχ απινί θαη κε κηθξό θόζηνο κέζνδνη εληνπηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο θαη κε 

φζνπο πξνκεζεχνληαη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (π.ρ. 

θαηαζηήκαηα θαη αληηπξνζσπίεο). 



 

 Όηαλ ν παξαγσγφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο απνθαζίδεη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πειάηεο θαη λα γίλεη  ν «δνθηκαζηήο - ρξήζηεο» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, έηζη 

ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ απηφ ην πξντφλ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ (π.ρ. Όια όζα 

πεξηιακβάλεη ε δηακνλή ζε έλα μελνδνρείν -  θαζαξηόηεηα, θαγεηό, θ.α.). 

 

     ε πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηα επηρείξεζε επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κία έξεπλα 

εηο βάζνο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, ηφηε ζα είλαη 

απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη κία ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηελ αγνξά (αλά ρξνληθά  
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δηαζηήκαηα) κε ηελ νπνία ζα είλαη ηθαλή ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, (όπσο γηα παξάδεηγκα: ηελ απόδνζε, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αζθάιεηα) θαη ηηο επηβαξχλζεηο ησλ πειαηψλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο, σο πξνο ηνλ 

ρξφλν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ην θφζηνο ηνπ, θαζψο θαη λα ζπγθξίλεη ην πξντφλ ηεο κε ηα 

νκνεηδή πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 

     Γηα κηα επηρείξεζε πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ ηεο, κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη λα εθαξκφζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο 

εληνπηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο. Οη πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνη κέζνδνη 

εληνπηζκνύ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ, είλαη νη αθόινπζνί: 

 

 Σα εξσηεκαηνιόγηα ή ηα εηδηθά έληππα → Απηά δίλνληαη ζηνπο πειάηεο κε ζθνπφ ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο θαη ηα ζηνηρεία απηά πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε 

κία έξεπλα ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ απηψλ νη πειάηεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κεηά ηε ρξήζε ηνπο.  

 

 Οη εηδηθέο νκάδεο→ Δίλαη έλα ζχλνιν αληηπξνζσπεπηηθψλ πειαηψλ (Focus Groups), 

νη νπνίνη βαζηδφκελνη ζε θάπνηνλ θαιά εθπαηδεπκέλν ζπληνληζηή (Facilitator), 

πξνβαίλνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  

 

 Η άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο → Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

είηε ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επηρείξεζε (ε νπνία αλαιακβάλεη 

ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ζε κία εηδηθή επηρείξεζε) λα θαηαγξάςεη ην θαιψο εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηεο, ηηο εληππψζεηο ησλ πειαηψλ.  

 



 Η αμηνιόγεζε ησλ παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ → Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο έγθαηξεο αλάιπζήο ηνπο.  

 

 Η εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ → Όηαλ κία επηρείξεζε απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ηφηε δχλεηαη απηνκάησο ζηε δηνίθεζε ε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ζεκεία δηάζεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαη λα 

παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο πσιήζεηο ηνπ, λα εληνπίδεη ε επηρείξεζε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζηηο πξαγκαηηθέο αγνξέο ηνπο εθαξκφδνληαο ζηαηηζηηθέο 

έξεπλεο αγνξάο κε εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο θαη ηελ νξζή θαη άκεζε πιεξνθφξεζε ηεο  
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δήηεζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ζε 

φιν ην κήθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ εθνδηαζκνχ (supply chain).  

 

     Δκπλεπζηήο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ππήξμε ν Ηάπσλαο θαζεγεηήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθην Kano, ν νπνίνο επεξεαζκέλνο απφ ηηο έξεπλεο ηνπ 

Ακεξηθαλνχ Herzberg κε ζέκα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, απνηχπσζε έλα ζρήκα 

ηαμηλφκεζεο θαη έλα δηάγξακκα απεηθφληζήο ηνπο, ην νπνίν πήξε ηελ νλνκαζία «κνληέιν 

Kano γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ».  

 

Αθνινπζνύλ νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Kano: 

 

 Αλακελόκελεο απηνλόεηεο απαηηήζεηο πειαηώλ (Dissatisfiers) → ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, φηαλ νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ παξακέλνπλ αληθαλνπνίεηεο, έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην ε δπζαξέζθεηα ηνπο.  

 

 Αλακελόκελεο θαη πξνβιεπόκελεο ξεηέο απαηηήζεηο πειαηώλ (satisfiers) → Απηή 

ε δηαηχπσζε αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ θαηέζηε δπλαηή ε ηθαλνπνίεζή ηνπο, 

νη νπνίεο θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε θαζνξηζκέλεο/ αλακελφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζδνθίεο ελφο είδνπο.  

 

 Με αλακελόκελα ραξαθηεξηζηηθά ελόο είδνπο (Exciters/ Delighters) → Αθνξνχλ 

ηελ πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνζδνθηψλ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κεηά απφ ηελ 

αγνξά θαη ρξήζε ελφο είδνπο.  

 

1.4.4.5   ρεδηαζκόο ηεο πνηόηεηαο ηεξαξρώληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ 



  

     Ζ νξζή ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε κία επηρείξεζε, αθνχ 

επηηξέπεη ζε απηήλ λα ζπγθεληξψλεη/ ζπιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη/ αλαιχεη κε πεξηζζφηεξε επθνιία.  

 

     Έλαο ινγηζηηθόο πίλαθαο (spreadsheet) βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη θάλεη πην εχθνιε ηε δηαρείξηζή ηνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο, νη 

νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζε απηή ηε κέζνδν πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο. 
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     Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε κέζνδνο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ, αθνινπζεί έλαο 

πίλαθαο πνπ ζθηαγξαθεί έλα παξάδεηγκα ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαηά ηελ 

αγνξά ελφο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Οη αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε 

απηφλ ηνλ πίλαθα έρνπλ πάξεη κνξθή ππξακίδαο.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πίλαθαο 1.4.4.5.1:    Ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαηά ηελ επηινγή πξντφληνο 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 

Πξσηνγελείο αλάγθεο: 

1.  Άλεζε νδήγεζεο  

2.  Αζθάιεηα νδήγεζεο 

3.  Οηθνλνκία …                   Γεπηεξνγελείο αλάγθεο: 

                                              3.1.  Σηκή αγνξάο 

                                              3.2.  Σηκή πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλνπ 

                                              3.3.  Κφζηνο ζπληήξεζεο 

                                              3.4.  Κφζηνο επηζθεπψλ 

                                              3.5.  Κφζηνο ιεηηνπξγίαο …        Σξηηνγελείο αλάγθεο: 

                                                                                                   3.5.1  Δγγχεζε αγνξάο 

                                                                                                   3.5.2  Καηαλάισζε θαπζίκσλ 

                                                                                                   3.5.3  Καιφ ζέξβηο 



 

 

1.4.5    ρεδηαζκόο ελόο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο & ειέγρνπ πνηόηεηαο  

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ 

ηεο θαη λα επηβηψζεη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, απαηηείηαη ε πξνζήισζε ζηνλ 

νξζφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Γηα λα ππάξμεη νξζφο έιεγρνο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη ε 

επηρείξεζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη ηη είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, θαιχηεξν ή 

ρεηξφηεξν θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηεο θάπνηα  
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κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα. Δπνκέλσο, έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ζα έπαηδε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηφζν ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζηε θάζε ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. 

Βαζηδφκελε ε επηρείξεζε ζε έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ζα πξέπεη: 

    

        Να πξνζδηνξίζεη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο γηα θάζε θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα. 

 

        Να επηιέμεη ηα θαηάιιεια όξγαλα ή κεζόδνπο γηα ηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

ηηκψλ πνπ παίξλεη έλα κέγεζνο ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο ηνπ πξντφληνο. 

 

1.4.6    ρεδηαζκόο ελόο πξντόληνο, πξνζδηνξίδνληαο ηα   

            ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 

     Όηαλ κία επηρείξεζε εληνπίζεη/ πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο/ απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο, ην επφκελν βήκα ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

πξντφληνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ιεηηνπξγίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαλνήζεη φηη ε θάζε αλάγθε ηνπ πειάηε 

παξαπέκπεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 

     Γηα λα ππάξμεη ζσζηή ζρεδίαζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, ζα πξέπεη ην πξντόλ 

απηό: 

 

 Να θαιχπηεη ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, φζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Να μερσξίδεη απφ φια ηα νκνεηδή πξντφληα ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Να ζεκεηψλεη κηθξφ θφζηνο παξαγσγήο, θφζηνο αγνξάο θαη ρξήζεο γηα ηνλ πειάηε. 



 

     Όζν πην πνιχπινθν είλαη ην πξντφλ πνπ πξέπεη λα παξαρζεί, ηφζν πην πνιιέο είλαη θαη 

νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απηφ ην πξντφλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ. Ζ πνιππινθφηεηα ελφο πξντφληνο απαηηεί κηα πνιχπινθε θαηαζθεπή θαη έλαλ 

πνιχπινθν ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο. Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζε 

θάηη ηέηνην, απαηηείηαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο. Ζ ρξήζε ελφο εηδηθνύ πίλαθα (spreadsheet) είλαη ε ηδαληθή ιχζε γηα ηε 

ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί 

ε επηρείξεζε θαη λα ζρεδηάζεη θαζψο θαη λα θαηαζθεπάζεη ην πξντφλ πνπ επηζπκεί. 
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1.4.7  ρεδηαζκόο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο   

 

     Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη σο ζηφρν ηoλ θαζνξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ επεμεξγαζηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κπνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη 

ζχκθσλα κε απηέο λα δηακνξθσζεί ην πξντφλ θαη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Ζ 

παξαγσγή απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εξγαδνκέλσλ, κεραλψλ, εξγαιείσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζα ζηα πιαίζηα απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 

     Γηα λα κπνξέζεη λα ραξαθηεξηζηεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία σο θαηάιιειε, ζα πξέπεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ αμηνινγνχλ λα νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο (δει. παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο αλά έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα).  

 

     χκθσλα κε ηελ  ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ε ίδηα απφ επάξθεηα σο πξνο ην επίπεδν πνηφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ν ραξαθηεξηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή κε πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ δηφξζσζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο πνπ εληνπίδεη ε δηνίθεζε.  

 

     Ζ δεκηνπξγία πξντφλησλ κε πξνβιήκαηα πνηφηεηαο νδεγνχλ ζηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη θξίλνληαη σο ειαηησκαηηθά. Σα αίηηα θαθήο 

πνηόηεηαο κπνξεί λα νθείινληαη: 



 

 ηνπο εξγαδνκέλνπο 

 

 ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά  

 

 ηνλ εμνπιηζκφ 

 

 ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, θ.α. 
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1.4.9   ρεδηαζκόο ηεο πνηόηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξόιεςε   

            ησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ  

 

     Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηε πξφιεςε ησλ ζθαικάησλ ζην πξντφλ ή ζηελ πξφιεςε ησλ ειαηησκαηηθψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα 

εθαξκφζεη ηελ πξφιεςε, ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ην θαζηεξσκέλν κνηίβν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο 

θαη λα ζηξαθεί ζηελ πξνζαξκνγή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη θπξίσο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ πξφιεςε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε δηαδηθαζίαο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ αλεπηζχκεησλ θαηλνκέλσλ. 

 

     Σα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα ζηαζνύλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη όινη νη 

ελδηαθεξόκελνη κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κία ζσζηή πξόιεςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πνηόηεηαο, είλαη ηα εμήο: 

 

            Καηά ηνλ ζρεδηαζκό πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ πξόιεςε ησλ 

ειαηησκαηηθώλ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη όρη ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο.  →  Οη κεηξήζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξντφλ κπνξεί λα 

πιήξε ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή λα είλαη ειαηησκαηηθφ. Απηά φκσο έρνπλ 

βαξχηεηα κφλν φηαλ ν βαζκφο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο είλαη 

ηέηνηνο πνπ λα δείρλεη ζηε δηνίθεζε φηη ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα θαθήο ζρεδίαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Δπνκέλσο, φηαλ εληνπίδνληαη ειαηησκαηηθά 



πξντφληα, ζα πξέπεη απηνκάησο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο πνπ λα απνζθνπνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ χπαξμε ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

χπαξμε κηαο ζεκαληηθήο εκπεηξηθήο δηαπίζησζεο πνπ αλαθέξεη φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

είλαη ππεχζπλα γηα ην 80-85% ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο, ιφγσ θαθήο ζρεδίαζεο ησλ 

δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη ππνζηήξημεο, κπνξεί λα πξνθχςεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη φηαλ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζνβαξέο βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα, ζα πξέπεη ε 

παξέκβαζε λα γίλεηαη ζηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία θαη φρη ζην παξαγφκελν πξντφλ. 
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            Ο ζρεδηαζκόο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ πξόιεςε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζπζηεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό. →  Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία επηρείξεζε επηηπρεκέλε 

πξφιεςε ειαηησκαηηθψλ, ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα κελ ελεξγήζεη παξνξκεηηθά 

πξνζπαζψληαο λα βξεη κηα γξήγνξε ιχζε ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, αιιά λα κειεηήζεη 

πξνζεθηηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο δηαδηθαζίαο, γηαηί ζε θάπνηα απφ απηέο κπνξεί 

λα νθείιεηαη έλα πξφβιεκα θαθήο πνηφηεηαο. 

 

            Οη δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ επθνιόηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά, όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη έλλνηεο θαη ηερληθέο, νη νπνίεο βνεζάλε ζηνλ εληνπηζκό ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα πνηόηεηαο. →  Δθαξκφδνληαο ε 

δηνίθεζε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, ηεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ θαθή πνηφηεηα, θαζψο θαη 

λα δηακνξθψζεη ηε δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα γίλεη ε εμνπδεηέξσζε απηψλ ησλ 

αηηηψλ. 

 

            Γηα κία επηηπρεκέλε πξόιεςε είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή δηάθνξσλ 

νκάδσλ, πνπ ε θάζε κηα ηνπο έρεη εηδηθεπηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη ηερληθή 

ηεο επηρείξεζεο. →  Κάηη ηέηνην είλαη σθέιηκν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

λένπ πξντφληνο, ην νπνίν κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ 

πνιιά ζηάδηα (όπσο: έξεπλα αγνξάο, ζρεδίαζε πξντόληνο, ζρεδίαζε παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, θ.α.). Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, γηα λα ππάξμεη κία επηηπρεκέλε 

πξφιεςε ζε έλα λέν πξντφλ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

αλζξψπσλ κε γλψζεηο θαη πείξα, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνηξέςνπλ ηελ 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. 

 



            Γηα λα ππάξμεη επηηπρεκέλε πξόιεςε είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγηθή 

πξνεηνηκαζία θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή όισλ ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο.  

→  Όηαλ κέζα ζε έλαλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν επηθξαηεί θιίκα νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο 

θαη αληαιιαγήο απφςεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο (δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, εξγνδεγνί θαη εξγαδόκελνη), ηφηε είλαη πην εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά θάπνηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα δνζνχλ ιχζεηο. Αθφκα θαη φηαλ 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, κπνξεί λα ππάξμεη κία κέζε νδφο/ θνηλή ιχζε ζε θάπνην 

ζέκα θαη λα δεκηνπξγεζεί κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ππήξρε έλα θιίκα ζην νπνίν ζα έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο νη «ιίγνη»/ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε.  
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1.5   ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ – ΒΑΗΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ       

        ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

1.5.1  Γεληθά 

 

     Μηα επηρείξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα κελ δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο, γηαηί απηφ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηεο, ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη ην θέξδνο ηεο, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη γεληθφηεξα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, φπνπ 

ην απνηέιεζκα φισλ απηψλ παξαπέκπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ή ζηελ κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε. 

 

     ε απηή ηελ ελφηεηα ζα θαηαγξαθεί ε κέζνδνο κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 

έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη απνδνηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζψο θαη ην πψο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο. 

 

 

1.5.2  Οξγαλόγξακκα 

 

     Σν νξγαλόγξακκα είλαη κία γξαθηθή απεηθφληζε ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

ηεξαξρηθή δνκή ησλ ηκεκάησλ κίαο επηρείξεζεο θαη/ ή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  ε έλα 

νξγαλφγξακκα κπνξνχλ λα ζθηαγξαθεζνχλ επίζεο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 



επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεχζπλσλ ησλ ηκεκάησλ.  Αθνινπζεί 

έλα γεληθφ παξάδεηγκα νξγαλνγξάκκαηνο : 
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ρήκα 1.5.2.1 :   Παξάδεηγκα Οξγαλνγξάκκαηνο       (Γατηάλεο, 2006) 

 

Γηνίθεζε  (1 άηνκν) 

Σκήκα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο (1) 

Σκήκα 

νηθνλνκηθψλ (1) 

Σκήκα 

ρεδίαζεο (2) 

Γξακκαηεία (2) 

Σκήκα 

Παξαγσγήο (6) 

Σκήκα 

Πσιήζεσλ (2) 

Σκήκα 

Marketing (1) 

Σκήκα 

πληήξεζεο (2) 

Σκήκα 

Απνζήθεπζεο (2) 



 

 

1.5.3   Γηεξγαζίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο – ράξηεο δηεξγαζηώλ  

 

     Οη δηεξγαζίεο κέζα ζε έλαλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν είλαη έλα ζχλνιν ζπλδεδεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνληαη λα 

εηζεξρφκελα ζε εμεξρφκελα. Χο δηαδηθαζία νξίδεηαη ν ηξφπνο πνπ θαζνξίδεη κία 

επηρείξεζε γηα λα νινθιεξσζνχλ επηηπρψο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο – δηεξγαζίεο. 
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     Οη δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην .Γ.Π. (ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο 

θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.  

 

     Κάπνηεο βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ νθείιεη λα θαιύςεη έλα .Γ.Π. ζε κία 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία είλαη νη εμήο: 

 

 Αξρηθή ζχιιεςε ηνπ πξντφληνο 

 

 Λήςε ηεο παξαγγειίαο  

 

 ρεδηαζκφο 

 

 Έιεγρνο 

 

 Πξνκήζεηεο 

 

 Παξαγσγή 

 

 πζθεπαζία 

 

 Απνζήθεπζε 

 

 Marketing  

 

 Πσιήζεηο   

 

 Δπηζεσξήζεηο 

 



 Αλαζθνπήζεηο 

 

 Δθπαίδεπζε 

 

 Έιεγρνο εγγξάθσλ θαη αξρείσλ 

 

 πλερήο βειηίσζε, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

 

     Ο ράξηεο δηεξγαζηώλ είλαη έλα δηάγξακκα, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη δηεξγαζίεο κέζα ζε κία επηρείξεζε. 
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ρήκα 1.5.3.1 :   Υάξηεο Γηεξγαζηψλ               (Γατηάλεο, 2006) 

 

Αξρηθή ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ην πξντφλ 

Λήςε παξαγγειίαο 

ρεδηαζκφο 

Παξαγσγή 

Marketing 

Απνζήθεπζε 

Πσιήζεηο 

Έιεγρνη 

Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε 

Πξνκήζεηεο 

Δπηζεσξήζεηο 

Αλαζθφπεζε απφ 

ηε δηνίθεζε 

Γηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο 

Πξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο  

Δθπαίδεπζε 



 

 

     Ο παξαπάλσ ράξηεο δηεξγαζηψλ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη εθηελέζηεξα 

ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο κηαο δηεξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γηεξγαζία ηνπ 

ρεδηαζκνχ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε: ρεδηαζκφο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο, ζρεδηαζκφο 

ηνπ πξντφληνο θαη ζρεδηαζκφο ησλ ειέγρσλ. Δπίζεο έλαο ράξηεο δηεξγαζηψλ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη θάπνηεο δεπηεξεχνπζεο δηεξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

ζπληήξεζε, ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ θαη ηηο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο. 
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     Γηα θάζε δηεξγαζία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ ράξηε δηεξγαζηψλ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

έλα ελεκεξσηηθό έληππν, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε δηεξγαζία, νη ππεχζπλνη 

θαη νη αξκφδηνη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο θαη ηέινο ηα έγγξαθα θαη ηα αξρεία πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ. Γεληθφηεξα, απηφ ην ελεκεξσηηθφ έληππν ζθηαγξαθεί ηνλ ζθνπφ θαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο. 

 

1.5.4  Πσο κπνξεί λα επεξεάζεη ε Γ.Ο.Π. ην αλζξώπηλν δπλακηθό  

 

     Γηα λα κπνξέζεη ε Γ.Ο.Π. (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο) λα εηζρσξήζεη ζην πεξηβάιινλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη λα εθαξκνζηεί απφ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξμεη θαηάξγεζε ησλ ζπκβαηηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα δηακνξθσζεί 

κία δηαθνξεηηθή λννηξνπία ζηε δηνίθεζε, ε νπνία ζα αθνξά ηελ δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.  

 

     Ζ Γ.Ο.Π. κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ λννηξνπία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζηα αθφινπζα: 

 

       ηνλ ηξόπν ακνηβήο ησλ ζηειερώλ   Δθηφο απφ θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ    

        κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ακνηβή ησλ ζηειερψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ        

θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα επηιχνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη σο πξνο ηα ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ην management 

νιηθήο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ακνίβνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ θιίκα εηξήλεο, ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ζηνπο ππάξρνληεο 

εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο.  



 

        ηνλ ηξόπν ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ   Καηά ηα ζεκεξηλά ηζρχνληα ζπζηήκαηα  

        ακνηβήο, νη εξγαδφκελνη ακνίβνληαη ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθήο ηνπο εηδίθεπζε θαη 

επίδνζε. Όκσο, ην management νιηθήο πνηφηεηαο ππνζηεξίδεη φηη ε ακνηβή ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαγλσξίδνληαο θαη επηβξαβεχνληαο ηελ επειημία ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζην λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα θαη απνδνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο πξαγκαηηθήο  

δήηεζεο ηεο αγνξάο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαιχπηεη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηεί ηελ επηρείξεζε. χκθσλα δειαδή κε ηε Γ.Ο.Π.,  
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έλαο εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα ακνίβεηαη εμεηάδνληαο ην κέγεζνο ησλ εηδηθεχζεσλ πνπ 

έρεη αλαιάβεη θαη απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ έρεη εληαρζεί. 

Δπνκέλσο, ε Γ.Ο.Π. εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο επίδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη ηεο αηνκηθήο, ζηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, 

ζπληνληζκνχ θαη νκαδηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα θαη ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα.  

 

       ηνλ ηξόπν επηινγήο ησλ εξγαδόκελσλ   χκθσλα κε ηελ Γ.Ο.Π., θαηά ηελ  

       επηινγή ησλ εξγαδφκελσλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ιηγφηεξε έκθαζε ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο θαη πεξηζζφηεξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

ππνςήθηνπ λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ επηθξαηεί, λα κπνξεί δειαδή 

ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο κεηά απφ ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπ δνζεί, λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

       ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδόκελσλ   Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνληαο ηελ  

       λννηξνπία φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο πξνθαιεί θφζηνο 

γηα ηελ επηρείξεζε, θαηαθεχγνπλ ζηελ άθξσο απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. Όκσο, ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Γ.Ο.Π. ζεσξνχλ φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, 

αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδφκελσλ σο ηελ θαιχηεξε επέλδπζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη κία επηρείξεζε.  

 

 



1.5.5  ηξαηεγηθέο ηεο Γ.Ο.Π. & γεληθόηεξα ηεο δηνίθεζεο γηα    

           ηε βειηίσζε & αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

 

     Σν ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κηαο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ ζηειερψλ 

ηεο Γ.Ο.Π. είλαη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ λα θαηαζηξψζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηε  

βειηίσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ είλαη νη εμήο: 
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            1
ε
 ζηξαηεγηθή 

 

     Αλνηρηόο δηάινγνο ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο, ε νπνία ζα αλαιακβάλεη λα  

ελεκεξψζεη ηφζν κε πξνθνξηθφ ιφγν, φζν θαη γξαπηψο (παξνρή εληύπσλ θαη ηνπνζέηεζε 

απηώλ ζε δηάθνξα εκθαλή ζεκεία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ώζηε λα ππελζπκίδνπλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ηνπο ζηόρνπο, ηηο δεζκεύζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα όισλ), ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα θαιπθηνχλ πξνζθέξνληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηηο αμίεο 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εμππεξεηεζεί ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

 

 

            2
ε
 ζηξαηεγηθή 

 

     Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηηο ζπλερείο βειηηώζεηο, θαηαβάιινληαο 

πξνζπάζεηα πξψηα ε ίδηα γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξνηξχλνληαο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή ηελ ηαθηηθή. Οη 

ζπλερείο βειηηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηελ επηρείξεζεο λα επηβηψζεη ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζπλερείο ηερλνινγηθή 

εμέιημε. Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη νη εξγαδφκελνη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζην λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, γηαηί ν θαζέλαο ηνπ κπνξεί λα ζπλδξάκεη κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ γηα λα ππάξμνπλ βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ θαη γεληθφηεξα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 



 

             3
ε
 ζηξαηεγηθή 

    

     Χο αθφκα έλαο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηαηί είλαη δχζθνιν, σο θαη αθαηφξζσην λα εθαξκφζεη θάπνηνο ηηο γλψζεηο 

ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ σο πξνο ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο, αλ δελ ππάξρεη ακέξηζηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη νπζηαζηηθή (όπσο γηα παξάδεηγκα: θύθινη πνηόηεηαο, εηδηθέο νκάδεο βειηίσζεο, θ.α.) 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά θαη φρη πεξηζηαζηαθά. 
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            4
ε
 ζηξαηεγηθή 

 

     Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ζηξέθεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ηπρόλ εκπνδίσλ/ θξαγκώλ πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζέζε εξγαζίαο, ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη κεηψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην λα επεξεάζνπλ ζεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο ηελ αχμεζε ηε 

επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ζπλεζέζηεξα είδε ησλ εκπνδίσλ/ θξαγκώλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθό ρώξν είλαη: 

 

 Ζ παξνρή αζαθή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο θαη 

ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε. 

 

 Με χπαξμε γλψζεσλ & δεμηνηήησλ. 

 

 Δθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ κεζφδσλ ή δηαδηθαζηψλ. 

 

 Υξήζε θάπνησλ κέζσλ ζηελ παξαγσγή πνπ δελ επηθέξνπλ απνδνηηθφηεηα (π.ρ. ν 

εμνπιηζκόο, ηα εξγαιεία). 

 

 πλζήθεο εξγαζίαο πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα (π.ρ. θσηηζκόο, ζέξκαλζε, 

ζόξπβνη, θ.α.). 

 



 Οη ιάζνο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε κία ζέζε εξγαζίαο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο επζχλεο θαη κε ηνπο δείθηεο απφδνζεο σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα, ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο παξαγσγήο.  

 

 Με παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

 Με επηβξάβεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιέο επηδφζεηο.  

 

     Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ην «έδαθνο» γηα λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Δπνκέλσο ε δηνίθεζε ζα 

πξέπεη:  
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 Να δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηα απαηηνχκελα εξγαιεία.  

 

 Να πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ ζα θάλεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε πεξηζζφηεξε αθνζίσζε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο, λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο ζηελ εξγαζία πνπ έρνπλ αλαιάβεη.  

 

 Να επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο θαη λα θαηαθεχγεη ζε κία 

ζσζηή ηεξάξρεζή ηνπο.  

 

 Να παξέρεη εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζία ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο.   

 

 Να θαηαθεχγεη ζηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή αθφκα θαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, αλ απηφ απαηηείηαη.  

 

            5
ε
 ζηξαηεγηθή 

 



     Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα ζηξαθεί θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο βειηηώζεηο θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, απαηηείηαη θάπνην ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κεζφδνπο θαη θάπνηνπο δείθηεο απφδνζεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

είλαη απνδεθηνί απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κία επηρείξεζε 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ (όπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα: ε πνηόηεηα, ν ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ παξαγγειηώλ, ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηώλ, θ.α.). 
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            6
ε
 ζηξαηεγηθή 

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο ζα πξέπεη  

λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηβξαβεύεη  

θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα, ηηο βειηηώζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηόζν ζε αηνκηθό επίπεδν, όζν θαη ζε νκαδηθό. Ζ επηβξάβεπζε κπνξεί λα είλαη είηε 

νηθνλνκηθήο θχζεο, είηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (ςπρνινγηθή ή θνηλσληθή επηβξάβεπζε). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε πξνηξέπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο εθθξάδεη ηελ 

εθηίκεζή ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Αλ κία επηρείξεζε δελ αθνινπζήζεη απηή 

ηελ ηαθηηθή, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αδηαθνξία 

ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 

1.6   ΔΛΔΓΥΟ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

1.6.1   Γεληθά 

 



 

                                                   Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή κηαο   

                                              ππεξεζίαο, κεηά ηνλ ζρεδηαζκφ, απαξαίηεηνο είλαη ν έιεγρνο  

                                              ηεο πνηφηεηαο. Αθνχ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ  

                                              κία επηρείξεζε, κεηά βξίζθνπλ εθαξκνγή φιεο νη  

                                              δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο  

                                              πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη εκπφδηα/ θξαγκνί, ηα νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ.  

 

     Με ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηφηεηαο εληνπίδνληαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ χπαξμε 

θάπνηνπ εκπνδίνπ/ θξαγκνχ θαη κε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ απηά, 

κε δηάθνξνπο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ.  
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     ε απηή ηελ ελφηεηα ινηπφλ, ζα απνηππσζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ην πψο κπνξεί απηή λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. 

 

1.6.2   Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

 

     Όια ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, εθ’ ησλ νπνίσλ 

θάπνηα απφ απηά κπνξεί λα γίλνπλ αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Γηα λα 

επηιέμεη κία επηρείξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ν πνηνηηθφο 

έιεγρνο, ιακβάλεη ππφςηλ ηεο εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκα απφ ηνλ 

θαηαλαισηή – πειάηε, αθνχ είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ηνλ ηθαλνπνηήζνπλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ πειάηε ζα πξέπεη λα είλαη εληφο θάπνησλ 

θαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Όηαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά βξίζθνληαη εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

νξίσλ ζεσξνχληαη απνδεθηά, γηαηί είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ πειάηε θαη φηαλ 

βξίζθνληαη εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ ζεσξνχληαη απαξάδεθηα/ ειαηησκαηηθά θαη 

απνξξίπηνληαη.  

 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ν πνηνηηθόο έιεγρνο 

θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: 

 



 Οη κεηαβιεηέο (variables):  Δίλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παίξλνπλ 

δηάθνξεο ηηκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην βάξνο, ε δηάκεηξνο, ην χςνο, θ.α. 

 

 Οη ηδηόηεηεο (attributes):  Δίλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί είηε λα 

ελππάξρνπλ ζηα πξντφληα, είηε φρη, φπσο γηα παξάδεηγκα κία ιάκπα πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ή λα κελ ιεηηνπξγεί.  

 

     Δπεηδή ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ ζεσξείηαη δαπαλεξή δηαδηθαζία. πλήζσο 

πξνηηκάηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξέπεη λα ειεγρζνχλ/ 

κεηξεζνχλ νη δηαζηάζεηο ελφο εμαξηήκαηνο, επηιέγεηαη ε ρξήζε ελφο ειεγθηή κήθνπο, κε 

ηνλ νπνίν ειέγρεηαη αλ ην εμάξηεκα βξίζθεηαη εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ. πλήζσο 

απηνί νη ειεγθηέο είλαη ηδηνζπζθεπέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνηνηηθφ 

έιεγρν.  

 

81 

     Όπσο παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ππάξρεη έλα θαινύπη, κέζα ζην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ην εμάξηεκα θαη ειέγρεηαη αλ βξίζθεηαη εληόο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.6.2.1:  Μέηξεζε κήθνπο κε ειεγθηή «πεξλάεη – δελ πεξλάεη»     (Απισλίηεο, 2003) 

 

     Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πνηνηηθφο έιεγρνο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ππεξεζηψλ, ζέησληαο δειαδή θάπνηα φξηα γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο (π.ρ. ν 

θαζνξηζκέλνο ρξόλνο, εληόο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πξνζθεξζνύλ νη δεηνύκελεο από ηνλ 

πειάηε ππεξεζίεο). 

 

     Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ φια ηα παξαπάλσ, φηαλ εληνπηζηνχλ εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θξηζηκφηεηά ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 



ηνπ πειάηε, ην επφκελν βήκα είλαη ε επηινγή κίαο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

 

     Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά φζα έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, αθνινπζεί έλαο πίλαθαο, 

φπνπ θαηαγξάθνληαη ζε απηφλ κεξηθά παξαδείγκαηα θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηα 

νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ν πνηνηηθφο έιεγρνο. 
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(πλέρεηα πίλαθα) 

Δίδνο Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

Πξντόληα  

4.  Ύθαζκα γηα ξνπρηζκφ 
Πνηφηεηα χθαλζεο & ρξσκάησλ, αληνρή, 

επθνιία θαζαξηζκνχ, θ.α. 

Τπεξεζίεο  

1.  Δκπνξηθή ηξάπεδα 

Δπάξθεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ρξφλνο 

& επγέλεηα ζηελ εμππεξέηεζε, αθξίβεηα 

ζηηο ζπλαιιαγέο. 

2.  Κιηληθή 

Αθξίβεηα ζηε δηάγλσζε απφ ηαηξηθέο & 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, θαζαξηφηεηα 

ρψξσλ, πνηφηεηα λνζειείαο & γεληθήο 

εμππεξέηεζεο.  

3.  ΓΔΚΟ  (ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ι.π.) 

Δπάξθεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο, αμηνπηζηία 

ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, αθξίβεηα ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο πειαηψλ, ηαρχηεηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 

 

Πίλαθαο 1.6.2.1:   Παξαδείγκαηα κε θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο  

                                                                                                                                         (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

Δίδνο Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

Πξντόληα  

1.  πζθεπαζκέλα ηξφθηκα 
Καζαξφηεηα, νκνηνγέλεηα, πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ζπληεξεηηθά, θ.α. 

2.  Σειεφξαζε 
Καζαξφηεηα εηθφλαο & ήρνπ, ηθαλφηεηα 

ιήςεο θαλαιηψλ. 

3. Ηδησηηθφ απηνθίλεην 
Πνηφηεηα νδήγεζεο, άλεζε, αζθάιεηα, 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ, θ.ι.π. 



1.6.3   Παξέκβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο γηα ηε    

           δηαζθάιηζε ηεο  

 

     Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηα παξέκβεη, ψζηε λα απνηξέςεη 

ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηα φξηα/ επίπεδα πνηφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη κία 

επηρείξεζε θαη λα επηδηψμεη ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ επίηεπμε 

φισλ απηψλ νδεγεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο κπνξεί λα παξέκβεη κε δύν ηξόπνπο: 

 

 Με ηνλ άκεζν έιεγρν θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (process control):  

 

Απηό βξίζθεη εθαξκνγή όηαλ:   

 

 Ο έιεγρνο αλά κνλάδα απαηηεί κηθξφ θφζηνο. 
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 Γελ ππάξρεη θίλδπλνο αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ πξντφληνο κε ηνλ έιεγρν. 

 

 Ζ δηάζεζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ επηρείξεζε.  

 

 Ζ δηαθνπή θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο δελ πξνθαιεί πςειφ 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

 Έιεγρν κε δεηγκαηνιεςία απνδνρήο (acceptance sampling): 

  

     Απηφο ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νινθιεξσζεί ε παξαγσγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξηίδαο θαη ζπλεζίδεηαη λα επηιέγεηαη όηαλ: 

 

 Ο έιεγρνο αλά κνλάδα απαηηεί πςειφ θφζηνο. 

 

 Ζ δηάζεζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ δελ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα, ηφζν γηα 

ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο. 

 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πξντφληνο. 

 



     Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα/ κέζνδνη 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ: 

 

Δίδνο κέηξεζεο Υξόλνο ειέγρνπ 

πλερείο κεηαβιεηέο 

Γεηγκαηνιεςία απνδνρήο Έιεγρνο δηαδηθαζίαο 

ρέδην δεηγκαηνιεςίαο  

1. Απιή 1. Υάξηεο κέζσλ 

2. Γηπιή 2. Υάξηεο εχξνπο 

3. Πνιιαπιή ή δηαδνρηθή  

Ιδηόηεηεο 

ρέδην δεηγκαηνιεςίαο  

1. Απιή 
Υάξηεο πνζνζηνχ ζθάξησλ 

πξντφλησλ 

2. Γηπιή 

Υάξηεο αξηζκνχ 

ειαηησκάησλ αλά κνλάδα 

πξντφληνο 

3. Πνιιαπιή ή δηαδνρηθή  
 

              Πίλαθαο 1.6.3.1:  πζηήκαηα/ κέζνδνη πνηνηηθνχ ειέγρνπ              (Απισλίηεο, 2003) 
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1.6.4   Καζνξηζκόο ηνπ ηόπνπ & ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα εθαξκνζηεί ν   

           πνηνηηθόο έιεγρνο 

 

     Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 

Ο ηόπνο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν πνηνηηθόο έιεγρνο είλαη: 

 

 Αθξηβώο ζην ζεκείν εθείλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία επεμεξγαζία. 

 

 ην εζσηεξηθό ηκήκα ειέγρνπ πνηόηεηαο. 

 

 ε εμσηεξηθά εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ πςειό θύξνο  (π.ρ. ην ρεκείν ηνπ θξάηνπο). 

 

 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ κέζα ζε κία επηρείξεζε εηζέξρνληαη νη πξψηεο χιεο, ηφηε 

αθνινπζεί ν πνηνηηθφο έιεγρφο ηνπο, είηε ζηα ζεκεία απνζήθεπζήο ηνπο, είηε ζηα ζεκεία 

εηζαγσγήο ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, φηαλ νη πξψηεο χιεο εηζρσξήζνπλ ζην ζχζηεκα 

παξαγσγήο θαη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπο/ κεηαπνίεζήο ηνπο, ηφηε ε 



δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ρσξνηαμηθή δηάηαμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ θαζνξίζηεθε λα εθαξκνζηεί. 

 

 Όηαλ πξόθεηηαη γηα παξαγσγή ζπλερνύο ξνήο, ηφηε ηα ζηάδηα/ ζεκεία ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ν έιεγρνο κε 

ηνλ νπνίν ζα εμεηαζηεί ην πξντφλ γηα ηνλ αλ είλαη ζπκκνξθσκέλν κε φιεο ηηο 

θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο, πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νινθιεξσζνχλ φιεο εθείλεο νη 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο (π.ρ. 

ν πνηνηηθόο έιεγρνο θαηά ηελ παξαγσγή ελόο laptop γίλεηαη αθνύ έρνπλ ηνπνζεηεζεί όια 

εθείλα ηα εμαξηήκαηα πνπ ην θαζηζηνύλ ιεηηνπξγηθό).   

 

 Όηαλ πξόθεηηαη λα παξαρζεί θάπνην πξντόλ κεηά από παξαγγειία, ηφηε ν 

πνηνηηθφο έιεγρνο εθαξκφδεηαη απφ δηάθνξνπο ειεγθηέο πνπ κεηαθηλνχληαη ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθηειείηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

 Όηαλ πξόθεηηαη λα παξαρζεί θάπνην έξγν, ηφηε ν έιεγρνο εθαξκφδεηαη ζην ζεκείν 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
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 Ο έιεγρνο κε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απηφ ην 

είδνο ηνπ ειέγρνπ απαηηεί ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ ή ηελ χπαξμε θάπνησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ. 

 

     εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη κία επηρείξεζε είλαη ην θόζηνο πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλε λα θαηαβάιιεη γηα λα επελδχζεη ζε έλα ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη 

λα απνθηήζεη θαη ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηεί ν έιεγρνο απηφο.   

 

     Απηφ πνπ κπνξεί λα ζπκθέξεη νηθνλνκηθά κία επηρείξεζε είλαη λα απεπζπλζεί ζε 

εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξντόλησλ θαη 

επηπιένλ παξέρνπλ πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο, θάηη πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη κέζν 

δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ.   

 

     Σα ζεκεία ειέγρνπ ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ εθείλεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζα θάλνπλ 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο κε αλαζηξέςηκα, έηζη ψζηε ην πξντφλ λα κελ 

ζεσξεζεί ειαηησκαηηθφ θαη άρξεζην, αθνχ δελ ζα κπνξεί λα ππνζηεί θακία επηδηφξζσζε.  

Ο θαζνξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα κία επηρείξεζε, αθνχ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα θαη επνκέλσο ην θόζηνο ηεο επηρείξεζεο.  



 

1.6.7  Απεηθόληζε ηεο ηεξαξρίαο & ηεο αλάζεζεο ηεο επζύλεο   

           ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο  

 

     Γχν ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάζεζε ηεο επζχλεο ζε θάπνην 

πξφζσπν/α γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο είλαη:   

 

 Σν ραξαθηεξηζηηθό ζην νπνίν επηιέρηεθε λα εθαξκφδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο. 

 

 Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα εθαξκνζηεί ν έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 

 

     Αθνχ πξνβεί κία επηρείξεζε ζηελ αλάζεζε ησλ επζπλψλ κεηέπεηηα είλαη απαξαίηεην λα 

ζθηαγξαθήζεη ηελ ηεξαξρία ησλ απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηνλ έιεγρν. Ζ 

αλψηαηε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο θαιείηαη λα πάξεη ιίγεο, φκσο πνιχ θξίζηκεο  
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απνθάζεηο γηα ηνλ έιεγρν, ελψ νη εξγαδφκελνη, νη εξγνδεγνί θαη θάπνηα άιια ζηειέρε 

θαινχληαη λα πάξνπλ πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο γηα ηνλ έιεγρν, φκσο κε πεξηνξηζκέλεο 

ζπλέπεηεο.  

 

     Οη επζύλεο θαη νη αξκνδηόηεηεο πνπ θαηαινγίδνληαη ζε κία ηεξαξρηθή δνκή γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο είλαη: 

 

 Ο απηόκαηνο έιεγρνο πνηόηεηαο:      

 

     Απηφο ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη βαζίδεηαη 

ζηελ ρξήζε ησλ ηδηνζπζθεπώλ «πεξλά – δελ πεξλά», νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο κεραλέο παξαγσγήο. Όηαλ νη κεραλέο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο, ηφηε 

θαη νη έιεγρνη γίλνληαη κε επθνιία θαη γξήγνξνπο ξπζκνχο, αιιά αθφκα θαη φηαλ νη 

κεραλέο είλαη απινχ ηχπνπ, νη ηδηνζπζθεπέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο από ηνπο εξγαδόκελνπο: 

 



     Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, είηε γηα 

ηερληθνχο, είηε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηφηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Έηζη, απηφο ν έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο, απφ ηνπο ρεηξηζηέο κεραλήο. Γηα λα 

ζεσξεζεί απηφο ν έιεγρνο επηηπρεκέλνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ ρεηξηζηή – 

εξγαδφκελν, αιιά θπξίσο απφ ηελ δηνίθεζε, αθνχ γηα λα ππάξμεη ζσζηφο ρεηξηζκφο, ζα 

πξέπεη πξψηα ε δηνίθεζε λα παξέκβεη, παξέρνληαο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, 

νξγάλσζε θαη ηζρπξά θίλεηξα, έηζη ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνζάςεη ζηνλ 

εξγαδφκελν ηελ επζχλε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ. Όζνλ   

                                         αθνξά ηελ νξγάλσζε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ παξαγσγή   

                                         πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη απηφ γηαηί, αλ δεκηνπξγεζεί έλα  

                                         ειαηησκαηηθφ πξντφλ ζηελ Α' ζέζε  εξγαζίαο θαη ην εληνπίζεη ν  

                                         εξγαδφκελνο πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ Γ' ζέζε εξγαζίαο θαη απηφο   

                                         δελ είλαη ππεχζπλνο γηα λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγηθή   

                                         δηαδηθαζία, ηφηε κέρξη λα θηάζεη ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ ζηνλ 

αξκφδην πνπ είλαη ππεχζπλνο λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζα έρνπλ 

παξαρζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη άιιεο κνλάδεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ.  
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 Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο από ηνπο νδεγνύο θαη από ηα θαηώηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε: 

 

     Μεηά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξαγσγή, ε αλψηεξε ηεξαξρηθή βαζκίδα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο είλαη νη εξγνδεγνί θαη ηα θαηώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Απηνί 

έρνπλ σο αξκνδηφηεηά ηνπο ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο (όπσο γηα παξάδεηγκα: ηε 

ζπλαξκνιόγεζε, ηε ζπζθεπαζία, θ.α.). Καηά ηνλ έιεγρν απηφ γίλεηαη ιήςε ιηγφηεξσλ 

απνθάζεσλ, αθνχ νη αξκφδηνη δελ έρνπλ άκεζε εκπινθή κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Οη αξκφδηνη – ππεχζπλνη απηνχ ηνπ ειέγρνπ, ειέγρνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εμεηάδνληαο θάπνηα ζηνηρεία πνπ είλαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν 

θαηαγεγξακκέλα ζε πίλαθεο ή ζε πεξηιήςεηο (όπσο γηα παξάδεηγκα: ην πνζνζηό ησλ 

ειαηησκαηηθώλ αλά βάξδηα, νη λεθξνί ρξόλνη εμνπιηζκνύ, θ.α.).  

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο από ηελ Αλώηαηε Γηνίθεζε:  

 



     Ζ αλψηαηε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ζε ζηξαηεγηθό 

επίπεδν (όπσο γηα παξάδεηγκα: αλαιακβάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ δεηθηώλ ηεο πνηόηεηαο 

ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο δείθηεο ηεο πνηόηεηαο ησλ νκνεηδή πξντόλησλ ησλ 

αληαγσληζηώλ ηεο, θ.α,). Απηφο ν έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε εκεξεζίσο, είηε 

αλά θάπνην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηεξηδφκελε ζηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

θαηαθέξεη ε αλψηαηε δηνίθεζε λα ζπγθεληξψζεη, πξνβαίλεί ζε ιήςε θάπνησλ 

απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηεο πνηόηεηαο θαη ηε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ φκσο δελ ζα θέξεη ζε 

δπζκελή ζέζε ηελ επηρείξεζε (π.ρ. ζε νηθνλνκηθό επίπεδν, ζε ιεηηνπξγηθό επίπεδν, θ.α.). 

 

 

1.6.8 Μέηξεζε ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ πνηόηεηα  

 

     Καηά ηε κέηξεζε ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα είλαη απαξαίηεην λα 

επηιερζνχλ νη θαηάιιειεο κνλάδεο κέηξεζεο, θαζψο θαη νη θαηάιιεινη αηζζεηήξεο. 

Όηαλ ε κέζνδνο ηεο κέηξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ  
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αληηθεηκεληθφηεηα θαη αθξίβεηα, ηφηε απηφ θέξεη σο απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσκέλε θαη 

ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ άξηζηε 

επηθνηλσλία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηνπο πειάηεο ηεο.  

 

 Δπηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο κνλάδεο κέηξεζεο 

 

    Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο κέηξεζεο εμαξηάηαη απφ ην θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

έλα πξνζθεξφκελν απφ ηελ επηρείξεζε πξντφλ ή ππεξεζία, ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζπγθξηηηθέο κεζφδνπο πνπ αζθεί κία επηρείξεζε, φπνπ 

νη ζπγθξίζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 

→ Γηα λα κεηξήζεη κία επηρείξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ 

πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ηεο ρξεζηκνπνηεί: 

 



 Σηο θπζηθέο δηαζηάζεηο (π.ρ. βάξνο, ζεξκνθξαζία, ρξόλνο εμππεξέηεζεο, θ.α.) 

 

 Καη ηνπο δείθηεο απόδνζεο (π.ρ. επγέλεηα ζηελ εμππεξέηεζε, θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ, θ.α.) 

 

→ Δλώ γηα λα κεηξήζεη θάπνηεο θξίζηκεο δξαζηεξηόηεηέο ηεο εληόο ηεο 

επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη: 

 

 Οη βαζηθνί δείθηεο απόδνζεο (π.ρ. 1. ην πνζνζηό ησλ κε ηθαλνπνηεηηθώλ κνλάδσλ/ 

ειαηησκαηηθά πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη από κία ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα. 2. Ο ρξόλνο ζηνλ νπνίν νινθιεξώλεηαη κία δξαζηεξηόηεηα, θ.α.).  

 

→ Καη όηαλ κία επηρείξεζε ζέιεη λα κεηξήζεη ηνλ ζπλνιηθό ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θαη ηεο απνδνηηθόηεηάο ηεο ρξεζηκνπνηεί: 

 

 Γείθηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο 

 

 Γείθηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα κε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάπνηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πνηόηεηα. 

Γηα πξντόληα: 

 Μνλάδεο γηα θπζηθέο δηαζηάζεηο, βάξνο, 

ζεξκνθξαζία, θ.α. 
 

 Μνλάδεο γηα δείθηεο απφδνζεο: 

 

 Σαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 

 Καηαλάισζε θαπζίκσλ 

 Αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο 

Γηα ππεξεζίεο: 

 Υξφλνο αλακνλήο 

 Υξφλνο εμππεξέηεζεο 

 Πνζνζηφ πειαηψλ κε παξάπνλα  

 Πνζνζηφ ινγαξηαζκψλ κε ιάζε 

Γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο: 

1. Πσιήζεηο Πνζνζηφ αθπξψζεσλ ησλ παξαγγειηψλ  

2. Παξαγσγή   

 Πνζνζηφ ειαηησκαηηθψλ 
 

 Κφζηνο θαθήο πνηφηεηαο σο πνζνζηφ 

θφζηνπο παξαγσγήο 



 

Πίλαθαο 1.6.6.1: Παξαδείγκαηα κε κνλάδεο κέηξεζεο γηα ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

                                                                                 πνηφηεηαο                              (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

 Δπηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο  

 

     Χο αηζζεηήξαο νξίδεηαη εθείλν ην κέζν, φπνπ κε ηελ ρξήζε απηνχ είλαη δπλαηή ε 

παξαηήξεζε, ε κέηξεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ θξίζηκνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

γηα ηελ πνηφηεηα. Όια απηά ζε πξαθηηθφ επίπεδν γίλνληαη κε πνζνηηθφ ηξφπν θαη κε ηε 

ρξήζε ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο κέηξεζεο ζε φιν ην κήθνο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη αηζζεηήξεο είλαη νη εμήο: 
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 Έλα όξγαλν κέηξεζεο (π.ρ. ην ρξνλόκεηξν, ην πηεζόκεηξν, θ.α.). 

 

 Ο εξγαδόκελνο εθείλνο, πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί λα βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε εξγαζίαο θαη λα έρεη σο αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (π.ρ. Ο ρεηξηζηήο κηαο κεραλήο, νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ 

εηνηκάδνπλ έλα λέν παθέην ινγηζκηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, θ.α.). 

 

 Η ζπζηεκαηηθή κέζνδνο ζπιινγήο, θαηαγξαθήο, αλάιπζεο, αμηνιόγεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θάπνησλ εηδηθώλ πιεξνθνξηώλ (π.ρ. όηαλ νη πειάηεο κηαο αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο ή κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ζπκπιεξώλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θάπνηα εξσηεκαηνιόγηα κε ηα νπνία ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πνηόηεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη από ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ).  

 

     Όηαλ ηνλ ξφιν ηνπ αηζζεηήξα αλαιακβάλεη θάπνηνο εξγαδφκελνο, ηφηε ε δηνίθεζε 

νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί αλάινγα ηελ θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θάπνηα 

3. πληήξεζε Πνζνζηφ λεθξψλ ρξφλσλ εμνπιηζκνχ 

4. Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ 
Μήλεο (έηε) γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά 

5. Πξνκήζεηεο Πνζνζηφ εκεξψλ κε ειιείςεηο 

6. Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 
Απιήξσηνη ινγαξηαζκνί σο πνζνζηφ ησλ 

πσιήζεσλ 

7. ύγθξηζε ηεο επηρείξεζεο σο 

ζύλνιν κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

 Κφζηνο πνηφηεηαο σο πνζνζηφ ησλ 

πσιήζεσλ 
 

 Μεξίδην αγνξάο 
 

 

 πγθξηηηθνί δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 



ζθάικαηα πνπ ζα νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη λα επηδηψμεη ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

     ύκθσλα κε ηνλ Josef Juran, ηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα είλαη ηα εμήο: 

 

 Σα ζθάικαηα παξεξκελείαο:  Απηά κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ηελ ρξήζε ησλ 

νξηζκψλ θαη ησλ γισζζάξησλ, κε θαηαιφγνπο ειέγρνπ θαη κε δεηγκαηνιφγηα. 

 

 Σα αλαπόθεπθηα ιάζε:  Απηά κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ηε ρξήζε ςπρνινγηθψλ 

ηεζη, κε ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη κε ηε ρξήζε ξνκπφη, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ζέζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο πιήμεο θαη ηεο θφπσζεο, θ.α. 

 

 Σα ζθάικαηα ιόγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ γλώζεσλ θαη ηερληθήο:  Απηά 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ηελ επαλεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζσζηέο 

ηερληθέο, θ.α. 

 

 Σα ζπλεηδεηά ζθάικαηα:  Απηά κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κε ηελ απμεκέλε έκθαζε 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ρσξίο επηπιήμεηο, κε ηελ 

παξνρή ηζρπξψλ θηλήηξσλ, θ.α.  
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1.6.7    Αμηνινγώληαο ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο   

            πνηόηεηαο  

 

     Έλα ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο: 

 

            Σν θόζηνο ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο →  Απηό ην θόζηνο πξνθύπηεη: 

 

 Απφ ην άκεζν θόζηνο, απηφ δειαδή πνπ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ρακειήο 

πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο απνθπγήο ησλ ειαηησκαηηθψλ θαη ην θφζηνο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε/ δεκηνπξγία ειαηησκαηηθψλ. 

 

 Απφ ην έκκεζν θόζηνο, απηφ δειαδή πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο 

πιενλαζκαηηθήο δπλακηθφηεηαο, απνζεκάησλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

φκσο δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηνπο πειάηεο.  



 

         Ο ρξόλνο αληίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνηόηεηαο → 

         Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαρζεί θάπνην 

ειαηησκαηηθφ πξντφλ, κέρξη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ κέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ζα παξάγνληαη ζπλέρεηα ειαηησκαηηθά, θαη επηπιένλ φζν κεγαιχηεξν είλαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληνπηζκνχ ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα 

δπζθνιεπηεί ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, ε ηαρχηεηα 

αληίδξαζεο ζε πξνβιήκαηα πνηφηεηαο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα κία 

επηρείξεζε. Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα αληηδξάζεη κε ηαρείο ξπζκνύο ζηνλ 

εληνπηζκό ησλ ειαηησκαηηθώλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πξαθηηθά ηα εμήο βήκαηα: 

 

 Να θαηαθεχγεη ζηελ παξαγσγή κηθξψλ παξηίδσλ. 

 

 ε θάζε ζέζε εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, λα νξίδεη 

έλαλ εξγαδφκελν ππεχζπλν γηα ηελ πνηφηεηα. 

 

 Να θαηαθεχγεη ζηελ δηαθνπή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φηαλ εληνπίδνληαη 

πξνβιήκαηα πνηφηεηαο.   
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       Η επθνιία, κε ηελ νπνία ην ζύζηεκα ειέγρνπ εληνπίδεη ηα αίηηα θαθήο πνηόηεηαο →   

       Ζ επθνιία, κε ηελ νπνία νη παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζηα 

αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θαθή πνηφηεηα, απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην απαηηείηαη: 

 

 Γηαθάλεηα θαηά ηε ξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα  

 

έρνπλ γλψζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ηερληθέο αλάιπζεο θαη 

ζηηο βειηηψζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (γηα παξάδεηγκα: δηαγξάκκαηα ξνήο ηνπ 

πξντόληνο, ράξηεο ειέγρνπ, θ.α.). 

 



     Όηαλ ππάξρεη επθνιία ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο, ηφηε απηφ θέξεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε κηαο δηαδηθαζίαο, ηνπ πξντφληνο, 

θ.α. 
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1.7  ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ   

       ΑΛΤΗΓΑ  (ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ –   

       ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ – ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ) 
 

 

1.7.1    Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο   

           & ηα πξνκεζεπόκελα πξντόληα (πξνκήζεηεο)  

 

 

1.7.1.1    Ζ ζεκαζία ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνκεζεηώλ & ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο ηεο   

               επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

 



     Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζε κία επηρείξεζε, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη απφ 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ θαη πξνκεζεηψλ. Ζ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ε ζπλεξγαζία πνπ ζα αλαπηχμεη κία επηρείξεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαζψο θαη νη 

πξνκήζεηεο ηεο/ νη εηζξνέο ηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη νη πξώηεο ύιεο, ν εμνπιηζκόο, νη 

παξερφκελεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζίεο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, σο πξνκεζεπηέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη νη ππεξγνιάβνη, νη νπνίνη έρνπλ σο αξκνδηφηεηά ηνπο ηελ 

θαηαζθεπή ελόο κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ πξντόληνο γηα ινγαξηαζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο.  

 

     Δθείλνο πνπ ζα έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο ησλ πξνκεζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ππεχζπλν ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζα πξέπεη λα εμάγνπλ κία θνηλή απφθαζε γηα ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο εηζξνέο ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηινγή ησλ πξνκεζεπηώλ 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζχγθξηζε δχν ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, ηεο ηηκήο ησλ 

εηζξνψλ/ πξνκεζεηψλ θαη ηεο πνηόηεηαο απηψλ.  

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί: 
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 ηνλ θαζνξηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ζα δηέπνπλ ηηο 

πξνκήζεηεο/ εηζξνέο θαη πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα θαη 

ξεαιηζκό.  

 

 ηνλ θαζνξηζκό θαη ζηελ αλάζεζε ησλ επζπλώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

 Καη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πξνκεζεηψλ/ εηζξνψλ θαη ζηελ 

αθξηβή ηήξεζε απηνχ, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη εκπφδηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο θαη λα κελ δεζκεχνληαη νη ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη.  

 

     Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο σο πξνέθηαζή ηεο 

θαη λα επηδηψθεη ζπλεξγαζία κε απηνχο πνπ λα δηέπεηαη από ακνηβαίν όθεινο, θαζψο θαη 



λα επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία θηιηθώλ ζρέζεσλ κε απηνχο, ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζπλέπεηα 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο θαη ηε θνηλή λννηξνπία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Δπίζεο, κία επηρείξεζε κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζην λα 

εγθαηαζηήζνπλ έλα .Γ.Π. θαη λα παξέρεη ζε απηνχο βνήζεηα ζε ηερληθά ζέκαηα, 

ζηεξηδφκελε ζηελ εκπεηξία ηεο. Με ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηαθηηθήο κπνξνχλ λα 

ρηηζηνύλ γεξά ζεκέιηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξνκεζεπόκελσλ 

πξντόλησλ θαη λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε ζε ζπλεξγαζία  κε ιίγνπο θαη ζηαζεξνύο 

πξνκεζεπηέο.  

 

     Σα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ιίγνπο, 

επηιεγκέλνπο θαη ζηαζεξνύο πξνκεζεπηέο είλαη ηα εμήο: 

 

      Οθέιε γηα ηελ επηρείξεζε: 

 

 Δπθνιόηεξε δηαρείξηζε & ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ & ησλ εμαξηεκάησλ. 

 

 Πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα θαιέο ζρέζεηο & 

θαιή ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θάηη πνπ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, θαιχηεξε επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο. 
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 Γπλαηφηεηεο γηα παξαιαβή κηθξώλ πνζνηηθά παξηίδσλ ησλ πξνκεζεηώλ ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (δει. απνθπγή ηεο παξαιαβήο κεγάισλ πνζνηήησλ 

πξνκεζεηώλ αλά κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα), θάηη πνπ νδεγεί ζηελ επθνιφηεξε θαη 

νηθνλνκηθφηεξε εζσηεξηθή δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ απφ ηελ επηρείξεζε, αθνχ ζα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη έιεγρνη παξαιαβήο, νη απνζεθεχζεηο θαη νη εζσηεξηθέο 

δηαθηλήζεηο. 

 

 Γπλαηφηεηεο γηα θαιύηεξε ζρεδίαζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ, θαζψο 

θαη πην εύζηνρν πξνζδηνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξντόλησλ, ησλ πιηθώλ θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ θαη γξήγνξε ρξνληθά εηζαγσγή λέσλ πξντόλησλ, αθνχ κε ηελ 

χπαξμε θαιήο ζπλεξγαζίαο, γλσξίδνπλ θαιχηεξα θαη νη δχν πιεπξέο (επηρείξεζε- 

πξνκεζεπηέο) ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο.  



 

      Οθέιε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο: 

 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε ιηγόηεξνπο αξηζκεηηθά πειάηεο, νδεγεί ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο & ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 

 

 Απνθεχγνληαο έλαο πξνκεζεπηήο λα παξάγεη πνιιά είδε πξντφλησλ πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζε πνιινχο πειάηεο, θαη πξνηηκψληαο λα παξάγεη παξηίδεο γηα ιίγνπο 

πειάηεο, ηνπ παξαρσξείηαη απηνκάησο ε δπλαηφηεηα λα θάλεη θαιύηεξε πξόβιεςε ηεο 

δήηεζεο & λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θόζηνο ηνπ, αθνχ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεί θαιχηεξα 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δηαδηθαζίαο θαη λα πξάηηεη απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηνλ πνηνηηθφ ηνπ έιεγρν.   

 

 Δπηιέγνληαο έλαο πξνκεζεπηήο λα ζπλεξγαζηεί κε ιίγνπο πειάηεο, δεκηνπξγνχληαη 

ηζρπξά θίλεηξα ζην λα ηνπο παξέρνπλ νη πειάηεο ηνπο ζηήξημε θαη βνήζεηα γηα λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηά ηνπο κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ζην λα ηνπο βνεζήζνπλ νη πειάηεο ηνπο λα βειηηώζνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη ηνπο εθαξκνδόκελνπο ειέγρνπο ηνπο.  

 

     Μία θαηαζθεπαζηηθή – ρεηξνηερληθή επηρείξεζε νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο γηα ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα 

πξνκεζεπφκελα πξντφληα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πνηφηεηα. Οη  
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πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έρεη ζέζεη ε ρεηξνηερληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ λνκνζεζία θαη κε άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πηζηά ε επηρείξεζε.  

 

 

1.7.1.2    Αμηνιόγεζε ησλ πξνκεζεπηώλ 

 

     Πξηλ επηιέμεη κία επηρείξεζε ηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηεί, ζα 

πξέπεη λα πξνβεί πξψηα ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαπηζηψζεη αλ 

νη κειινληηθνί πξνκεζεπηέο ηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ ζέιεζε λα θαιχςνπλ ηηο 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνκεζεπηώλ ιεηηνπξγεί σο 

κία δηαδηθαζία πξόιεςεο, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη κία επηρείξεζε λα πεξηνξίζεη ή λα 



απνθχγεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε θαζπζηεξήζεηο, λα κεηψζεη 

ην θφζηνο ηεο θαη λα απνθχγεη ή λα πεξηνξίζεη ηπρφλ εκπφδηα κεηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

πψιεζε ηνπ πξντφληνο.  

 

     Οη πεγέο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο κία επηρείξεζε γηα λα 

αμηνινγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο είλαη νη εμήο: 

 

            Άκεζε άληιεζε πιεξνθνξηψλ, κε επίζθεςε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη νη κέζνδνη δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο. 

 

            Άληιεζε πιεξνθνξηψλ από ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε ε επηρείξεζε από ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο κε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο ζην παξειζόλ θαη απφ ηηο 

πξνκήζεηεο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ πνπ είρε παξαιάβεη/ αγνξάζεη ζην παξειζφλ 

απφ απηνχο. 

 

            Από ηελ θήκε πνπ έρεη έλαο πξνκεζεπηήο θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ 

είραλ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή. 
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            Άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν πνπ ελδηαθέξεηαη ηελ επηρείξεζε ή αθφκα θαη ζε 

δηάθνξα άιια έληππα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα αμηνινγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ή ηνπο 

πηζαλνύο πξνκεζεπηέο ηεο, ρξεζηκνπνηεί έλαλ θαηάινγν (supplier rating list), ζηνλ νπνίν 

θαηεγνξηνπνηεί φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα θάζε είδνο πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπηεί 

μερσξηζηά. πγθεθξηκέλα, νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνκεζεπηώλ είλαη νη εμήο:  

 



 Καζνξηζκόο εηδώλ/ πξντόλησλ πνπ πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ θαη δεκηνπξγία 

θαηαιόγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο γηα θάζε είδνο 

μερσξηζηά. 

 

 ε θάζε θαηάινγν, ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία ζα 

αμηνινγεζνχλ νη πξνκεζεπηέο , θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ. 

 

 Έπεηηα, αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή (Γ.Π.Π.), 

ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: Γ.Π.Π.= θξηηήξην ηνπ πξνκεζεπηή Υ ζπληειεζηήο 

βαξύηεηαο . Ο ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη γηα θάζε θξηηήξην μερσξηζηά θαη όζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ Γ.Π.Π., ηόζν θαηαιιειόηεξνο είλαη ν πξνκεζεπηήο. 

 

     Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, κία επηρείξεζε γηα λα αμηνινγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

βαζίδεηαη ζε θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Σα 

θπξηόηεξα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη κία επηρείξεζε είλαη ηα 

εμήο: 

 

 Η πνηόηεηα ηνπ πξνκεζεπόκελνπ πξντόληνο πξνθύπηεη: 1) απφ ηνλ δείθηε πνπ 

εθθξάδεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο (δει. 

ην πνζνζηό ησλ ειαηησκαηηθώλ αλά παξηίδα πνπ έρεη παξαιάβεη ε επηρείξεζε από ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο). Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πξνκεζεπφκελα 

πιηθά θαη εμαξηήκαηα (θξίζηκα, ζνβαξά, δεπηεξεύνληα ή αζήκαληα) θαη αλάινγα κε ηηο  
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επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ απηά ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, 

θαζψο θαη αλάινγα κε ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο, ρξεζηκνπνηνύληαη 

δηαθνξεηηθνί ζηαζκηζηέο. Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα ππνινγίζεη ηνλ δείθηε, είλαη 

απαξαίηεην λα ζηνρεχεη ζηελ αθξίβεηα ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο παξαγγειηάο (δει. ζην 

ζσζηό είδνο, ζηε ζσζηή πνζόηεηα θαη ζπζθεπαζία θαη ζηα θαηάιιεια ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα).  2)  απφ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ειαηησκαηηθώλ, φηαλ απηά εληνπίδνληαη ζε 

κία παξηίδα θαη απφ ην θόζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ επηζηξνθψλ, πξφζζεησλ ειέγρσλ, 

επηδηνξζψζεσλ, θαζπζηεξήζεσλ, θ.α. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ 

θπκαίλεηαη ζην 0,5 (50%). 

 



 Σν θόζηνο ηνπ πξνκεζεπόκελνπ πξντόληνο: Δίλαη αθφκε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο κία επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν 

πξνκεζεπηή. Σν θφζηνο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ πξντφληνο εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ πξντφληνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνπο ζηφρνπο, ζηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο πνπ αζθεί ε ρεηξνλαθηηθή επηρείξεζε θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ 

θπκαίλεηαη ζην 0,3 (30%). 

 

 Ο ρξόλνο παξάδνζεο πξνθχπηεη: 1) απφ ηε δηαθνξά ηνπ πξαγκαηηθνύ κε ηνπ 

ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ παξάδνζεο  2)  θαη απφ ηηο επηπηώζεηο πνπ επηθέξνπλ νη ρξνληθέο 

απηέο απνθιίζεηο ζην θφζηνο θαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ παξαγσγή. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζύζηεκα just in time, έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη ην θφζηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξάδνζε κίαο παξηίδαο πξηλ απφ ηα θαζνξηζκέλα φξηα παξάδνζεο 

(δει. λσξίηεξα), έρεη ηελ ίδηα ζεκαληηθφηεηα κε ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

θαζπζηεξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ θπκαίλεηαη ζην 0,15 κε 

0,25 (15% κε 25%). 

 

 Η πνηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ σο πξνο απηφ ην 

θξηηήξην είλαη ππνθεηκεληθή, αθνχ ε επίδνζε ησλ πξνκεζεπηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνπ 

παξέρνπλ ζε έλαλ πειάηε ηνπο, αμηνινγείηαη κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ  επεξεάδνπλ 

ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο – πειάηε. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζηεξίδεηαη κία επηρείξεζε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 
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1) Η νκαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο: 

 

 πκκνξθώλεηαη κε ηηο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 Δλεκεξώλεη άκεζα γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη 

νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα. 

 

 Πξνζθέξεη δείγκαηα πξηλ ηελ απνζηνιή θαλνληθψλ παξηίδσλ. 

 

 Δλεκεξώλεη άκεζα γηα ηπρόλ ειαηησκαηηθά πνπ εληφπηζε εθ ησλ 

πζηέξσλ, ζηηο παξηίδεο πνπ ήδε απέζηεηιε.  

 



2) Η έγθαηξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ. 

 

3) Η ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα ειέγρνπ 

      πνηόηεηαο. 

 

4) Η ζρεδίαζε θαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο, ην νπνίν 

ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ θπκαίλεηαη ζην 0,10 κε 0,15 (10% κε 

15%). 

 

 

1.7.1.3    Σα νθέιε από ηελ πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο ησλ πξνκεζεπηώλ 

 

     Αθνχ ζπλεξγαζηεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα επηρείξεζε κε έλαλ πξνκεζεπηή 

θαη δηαπηζηψζεη κεηά απφ αξθεηέο ζπλαιιαγέο κε απηφλ φηη έρεη θαη ηε δηάζεζε ν 

πξνκεζεπηήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα παξέρεη ζε απηήλ εθνδηαζκφ κε ηα είδε πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη ζηελ επηζπκεηή πνηφηεηα, ηφηε ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί κία πεξηζζφηεξν εμππεξεηηθή ζπλεξγαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή. Έλαο πξνκεζεπηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ (όπσο: 

πνηνηηθνύο ειέγρνπο, δνθηκέο θαη ηεζη), κπνξεί επηπιένλ λα παξέρεη καδί κε θάζε παξηίδα 

απνζηνιήο ζηνλ πειάηε ηνπ – επηρείξεζε θαη έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο.  Με 

απηφ κπνξεί ν πξνκεζεπηήο λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε ηνπ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ  
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πξαγκαηνπνίεζε ζηελ παξηίδα πνπ ηνπ έζηεηιε. Έηζη, δηεπθνιχλεη ηελ επηρείξεζε – 

πειάηε λα απνθχγεη ηνπο επηπιένλ ειέγρνπο θαη λα εμεηάζεη κφλν ηπρφλ δεκηέο θαηά ηε 

κεηαθνξά. 

 

     Με ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ελφο γεληθά 

απνδεθηνχ ηξφπνπ πηζηνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ. Έηζη, αλαπηχρζεθε θαη έγηλε επξέσο 

απνδεθηφ έλα δηεζλή πξφηππν πηζηνπνίεζεο, νλφκαηη σο ISO 9000.  

 

     Σα νθέιε πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πξνκεζεπηώλ είλαη ηα εμήο: 



 

 Οθέιε γηα ηελ επηρείξεζε: 

 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ησλ 

πξνκεζεηψλ. 

 

 Διαρηζηνπνηνύληαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

 

 Γπλαηφηεηα γηα πξνώζεζε ησλ πιηθώλ ή ησλ εμαξηεκάησλ θαηεπζείαλ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, απνθεχγνληαο έηζη ηελ ελδηάκεζε απνζήθεπζε θαη ηηο 

αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ.  

 

 Γεκηνπξγία κηαο πνιύ θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο εθείλνπο πνπ 

έρνπλ πηζηνπνηήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

 

 Οθέιε γηα ηνλ πξνκεζεπηή: 

 

 Διαρηζηνπνηνύληαη νη πηζαλόηεηεο λα απνξξίςεη ν πειάηεο – επηρείξεζε ηηο 

παξηίδεο πνπ παξέιαβε από ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ, φηαλ ν πειάηεο – επηρείξεζε 

νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν απνδνρήο ηεο παξαιεθζείζαο παξηίδαο.  

 

 Καιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, 

θαιχηεξε ζέζε ζηνλ ρψξν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ 

κειινληηθψλ παξαγγειηψλ.  
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 Ζ εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ παξαγγειηψλ θαη ε δεκηνπξγία θαιχηεξεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο, νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ησλ 

κειινληηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο.  

 

 Με ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, νη 

πξνκεζεπηέο απνθηνχλ θαιχηεξν κεξίδην ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν, θαζψο θαη 

κεηψλνπλ ην θφζηνο ηνπο, θάηη πνπ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ αθφκα 

θαιχηεξεο ηηκέο ζηνπο πειάηεο ηνπο.  

 



     Δπνκέλσο, αλ ε ζπλεξγαζία ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηελ επηρείξεζε – πειάηε ιεηηνπξγεί 

δηαρξνληθά θαη κέζα ζε ηέηνηα πιαίζηα, δεκηνπξγψληαο έηζη φια απηά ηα νθέιε πνπ 

πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ, ηφηε απηφ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ησλ δχν κεξψλ.  

 

 

1.7.2    Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  

 

     Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο βξίζθεη εθαξκνγή κεηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

κεηά ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ. ηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο είλαη λα 

παξαρζνχλ ηειηθά πξντφληα πνπ ζα δηέπνληαη απφ φιεο ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζα έρεη νξίζεη ε δηνίθεζε θαη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηελ 

δηνίθεζε ρξφλν παξαγσγήο θαη κε ην αλάινγν θφζηνο πνπ ζα έρεη πξνβιέςεη ε δηνίθεζε. 

 

     Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο είλαη ε πην ζεκαληηθή δηαδηθαζία κέζα ζε κία 

επηρείξεζε, αθνχ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. Από ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο εμαξηάηαη ε πνηόηεηα ησλ ηειηθώλ 

πξντόλησλ πνπ ζα αγνξάζνπλ νη πειάηεο , θαζψο θαη ην θόζηνο παξαγσγήο, αθνχ ε 

παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη παξηίδσλ κε ειαηηψκαηα επηβαξχλνπλ ηελ 

επηρείξεζε κε ζεκαληηθφ θφζηνο. 

 

     Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε 

αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ελφο  
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δηαγξάκκαηνο ξνήο, θαηαγξάθνληαο εθεί ηελ αιιεινπρία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηα 

θξίζηκα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα εθαξκνζηεί ν πνηνηηθφο έιεγρνο γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο.  

 

 

     Δπνκέλσο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο απαηηείηαη:  

 

 



 σζηόο ζρεδηαζκόο από ηελ δηνίθεζε & θαιή εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ. 

 

 Υξήζε δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

 

 Πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ πξντόλησλ. 

 

 Καη ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο. 

 

 

1.7.3    Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηνλ ρώξν ηεο απνζήθεο   

 

     Απνζήθε είλαη ν ρψξνο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ νπνίν πεξλνχλ θαη θπιάζζνληαη 

πξνζσξηλά ηα πξντφληα (πξώηεο ύιεο, εκηηειή θαη ηειεησκέλα) πνπ απνθηά ή πσιεί ε 

επηρείξεζε θαη ηα απνζεθεχεη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη ρψξν θαζ’ φιε  ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπίζεο πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία 

ζηε δηνίθεζε γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ πνπ θπιάζζνληαη. Ζ 

απνζήθεπζε απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζε απηή εθηεινχληαη νη εξγαζίεο παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη απνζηνιήο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε, ζηελ ζσζηή 

πνηφηεηα, κε ην ζσζηφ θφζηνο. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξντφλησλ θαη 

φισλ ησλ θηλήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ απνζήθε παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ην 

ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο.  
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πλνπηηθά ζηελ απνζήθεπζε πξαγκαηνπνηνύληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο : 

 

 δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ 

 

 δηαρείξηζε πιηθψλ 

 

 απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε απνζεκάησλ 

 

 δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο παξαγγειηψλ 

 

 ζρεδηαζκφο απαηηνχκελνπ ρψξνπ 

 



 θαηάιιεινο εμνπιηζκφο      

 

     Ο ππεύζπλνο (manager) ηεο απνζήθεο έρεη σο θαζήθνλ λα γλσξίδεη επαθξηβώο ηα 

παξαθάησ: 

 

 Ση ζα απνζεθεπηεί ή ζα δηαθηλεζεί θαη ζε πφζε πνζφηεηα ; 

 

 Πνηά είλαη ε πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ θαη πνηνο ν πξννξηζκφο ηνπο ; 

 

 Πφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή θαη ε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ; 

 

 Πνηφο ζα θάλεη ηελ εξγαζία θαη πνηα ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ; 

 

 ε πφζν ρξφλν θαη κε πνηφ θφζηνο ;  

 

 

     Ο εμνπιηζκόο ηεο απνζήθεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ θαη ηεο γξήγνξεο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ. Ζ 

επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ απνζήθε ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε θχζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη λα θαιχπηεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο 

αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.  
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1.7.4    Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ   

 

 

1.7.4.1   Καηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα παξέρεη πνηνηηθή εμππεξέηεζε, ζα πξέπεη λα πξνβεί 

αξρηθά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγεί ν θαζέλαο ηνπο έλα 

ζπγθεθξηκέλν παθέην ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ.  

 



Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηώλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

Α' θαηεγνξία πειαηώλ:  Δδψ νη πειάηεο αμηνινγνχλ ην παθέην ππεξεζηψλ πνπ 

αγνξάδνπλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ εάλ ην παθέην ππεξεζηώλ παξέρεη θάπνην θξίζηκν γη’ 

απηνύο ραξαθηεξηζηηθό ή θξηηήξην (π.ρ. Δπηινγή ελόο μελνδνρείνπ πνπ λα έρεη σο θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθό ηελ πηζίλα). 

 

Β' θαηεγνξία πειαηώλ:  Δδψ νη πειάηεο αμηνινγνχλ ην παθέην ππεξεζηψλ πνπ 

αγνξάδνπλ, εμεηάδνληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε από θάπνην θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθό ή θξηηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ν ρξφλνο ή ην θφζηνο.  

 

Γ' θαηεγνξία πειαηώλ:  Δδψ νη πειάηεο αμηνινγνχλ ην παθέην ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

αγνξάδνπλ, ζέησληαο έλαλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο γηα θάζε έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ή θξηηήξηα ηνπ παθέηνπ ππεξεζηώλ (π.ρ. Γηα ηελ επηινγή ελόο μελνδνρείνπ, ιακβάλεηαη 

ππόςηλ ε ηνπνζεζία ηνπ, ην θόζηνο δηακνλήο, ην θαγεηό, θ.α. θαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ  

 

μελνδνρείνπ γίλεηαη κε βάζε πνην μελνδνρείν πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο). Πξφθεηηαη 

δειαδή γηα κία έξεπλα αγνξάο πνπ θάλεη ν πειάηεο πξηλ επηιέμεη ηελ επηρείξεζε, απφ ηελ 

νπνία ζα αγνξάζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζέιεη.  
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1.7.4.2   ύζηεκα πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο  

 

       Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ελόο 

πιαηζίνπ πνπ εηζήγαγαλ ν Albrecht θαη ν Zemke, φπνπ κε απηφ πξνζδηνξίδνληαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ν ηξόπνο πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο.  

 

     Σν πιαίζην απηφ έρεη ηε κνξθή ηξηγώλνπ θαη ζην επίθεληξν απηνύ βξίζθεηαη ν 

πειάηεο (βι. ρήκα  1.7.4.2.1). Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πιαίζην απηφ 

νινθιεξψλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  1.7.4.2.1:  Σα Βαζηθά ηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

                                                                                                                                            (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 
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Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ είλαη: 

 

Ο πειάηεο:  Δίλαη ν απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα. Γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλν ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ εμσηεξηθνύ πειάηε θαη φρη ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεη ε 

επηρείξεζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε. Αλ επηηεπρζνχλ φια απηά, ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα.  

 

ηξαηεγηθή 

 Όξακα 

 Απνζηνιή  

 ηφρνη 

 

 

 

Πειάηεο 

πζηήκαηα 

Παξαγσγήο 

 Δγθαηαζηάζεηο 

 Γηαδηθαζίεο 

 Δμνπιηζκφο 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

 Γηνηθεηηθά 

ζηειέρε 

 Δξγαδφκελνη 



Η ζηξαηεγηθή:  Δδψ ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα νξακαηηζηεί θαη λα νξγαλώζεη ηελ 

θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ηελ πιαηζηψλνπλ, θαζψο θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηεινύληαη απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Η παξαγσγή:  Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θπζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο θπζηθνύο ρώξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηα 

γξαθεία, ηνπο ρώξνπο αλακνλήο, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ 

παξαγγειηώλ, ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, θ.α. 

 

Σξόπνο ζύλδεζεο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ή 

εμππεξέηεζεο 

 

     Ο ηξφπνο πνπ νη γξακκέο ελψλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία (βι. ρήκα 1.7.4.2.1 ) δείρλνπλ 

ην πώο αιιειεπηδξνύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο. Ζ δηνίθεζε ζηεξηδφκελε ζε απηφ 

ην πιαίζην, ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεμάγεη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνπο.  

 

πγθεθξηκέλα νη γξακκέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

Η γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε ζηξαηεγηθή κε ηνλ πειάηε:  Απηή ε γξακκή δείρλεη φηη γηα ηηο 

φπνηεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο  θαιείηε ε δηνίθεζε λα ιάβεη, πξέπεη λα έρεη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο ηνλ πειάηε.  
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Η γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε ζηξαηεγηθή κε ην αλζξώπηλν δπλακηθό:  Απηή ε γξακκή 

δείρλεη φηη ε δηνίθεζε νξγαλώλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ αμηνιόγεζή ηνπο 

πξηλ ηελ πξόζιεςε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θ.α. 

 

Η γξακκή πνπ ζπλδέεη ην ζύζηεκα παξαγσγήο κε ηνπο πειάηεο:  Ζ γξακκή απηή 

εθθξάδεη ηα θπζηθά κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ επηζπκία ηεο 

επηρείξεζεο λα εμππεξεηεί ηνλ πειάηε, έρνληαο θαηαλόεζε, αίζζεκα επζύλεο θαη 

επγέλεηα γη’ απηφλ.  

 



Η γξακκή πνπ ζπλδέεη ην ζύζηεκα παξαγσγήο κε ην πξνζσπηθό:  Απηή ε γξακκή 

εθθξάδεη ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο, κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ εζσηεξηθώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ πειαηώλ. 

 

Η γξακκή πνπ ζπλδέεη ην πξνζσπηθό κε ηνλ πειάηε:  Απηή ε γξακκή εθθξάδεη φηη ην 

πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, παξέρνληάο ηνπο 

αίζζεκα θαιήο θξνληίδαο, θάηη πνπ νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζηελ απόθηεζε 

αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Δπίζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ΄ρεη θαηά λνπ φηη ε 

πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ θνζηίδεη πέληε θνξέο πεξηζζόηεξν από ηε δηαηήξεζε ησλ 

ήδε ππαξρόλησλ πειαηώλ, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ζηξέθεηαη ζηελ απφιπηε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πειάηε.  

 

1.7.4.3   Κύθινο εμππεξέηεζεο & θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εμππεξέηεζεο 

 

     Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηα λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη απαξαίηεην λα νξίζεη θάπνηεο 

δηαδνρηθέο ζέζεηο εμππεξέηεζεο, απφ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξάζεη ν πειάηεο ζε φιε 

ηε ζεηξά απηψλ ησλ ζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί. 

 

     Απηέο νη ζέζεηο είλαη πνιχ θξίζηκεο γηα ηελ επηρείξεζε, γηαηί ν θάζε ππάιιεινο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ αλάινγε ζέζε εμππεξέηεζεο, αληηπξνζσπεύεη νπζηαζηηθά ηελ 

επηρείξεζε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ν ππάιιεινο πνπ εμππεξεηεί ηνλ πειάηε ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεη αίζζεζε πνηόηεηαο ζηελ εμππεξέηεζε.  
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     Ο πειάηεο ζα θξίλεη ηελ εμππεξέηεζε πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε ζε ζθαηξηθφ επίπεδν, 

δειαδή αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή εμππεξέηεζε πνπ απνθφκηζε απφ φιεο ηηο ζέζεηο 

εμππεξέηεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

     ε έλαλ θύθιν εμππεξέηεζεο αλαπαξίζηαηαη ε νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία παξνρήο 

ππεξεζηώλ (βι. ρήκα: 1.7.4.3.1  ). Γειαδή, είλαη θάηη αλάινγν κε ην δηάγξακκα ξνήο (βι. 

ρήκα: 1.3.6.3), ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο – ζηάδηα, απφ ηα νπνία 

πξέπεη λα πεξάζεη έλα πιηθφ πξντφλ γηα λα νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ηνπ. Έηζη ινηπφλ θαη 

ζηνλ θχθιν εμππεξέηεζεο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα – νη ζέζεηο εξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα πεξάζεη ν πειάηεο γηα λα εμππεξεηεζεί.  



  

     Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θύθινπ εμππεξέηεζεο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

ζέζεηο εξγαζίαο, απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα πεξάζεη έλαο επηβάηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο, γηα 

λα εμππεξεηεζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  1.7.4.3.1 :  Παξάδεηγκα  θχθινπ εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζε κία αεξνπνξηθή εηαηξία 

 (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 
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Οη ζέζεηο εμππεξέηεζεο (πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θύθιν εμππεξέηεζεο) θαηεγνξηνπνηνύληαη 

σο εμήο: 

 

 Σα ζεκεία εηζόδνπ & εμόδνπ:  Δίλαη ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία ν πειάηεο 

απνθαζίδεη αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη ή λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηελ 

επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα ηέηνηα ζεκεία κπνξεί λα είλαη: ην πξνζσπηθφ ησλ 

πσιήζεσλ, ην πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ πειάηε, ην πξνζσπηθφ πνπ 

εμεηάδεη ηελ επίιπζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ, θ.α. 

 



 Οη ειεγρόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο:  Απηέο απνηεινχλ ηηο πην θξίζηκεο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ απφ ηελ επαθή πνπ ζα έρεη ν πειάηεο κε ηνπο 

ππαιιήινπο απηψλ ησλ ζέζεσλ, ζα βγάιεη ην πόξηζκα γηα ην βαζκό ηεο πνηόηεηαο 

ζηελ εμππεξέηεζε πνπ ηνπ δφζεθε. 

 

 Με ειεγρόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο:  Καη απηέο απνηεινχλ θξίζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

αθνχ γίλεηαη ε επαθή ηνπ πειάηε κε ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (δηνίθεζε), πνπ φκσο δελ 

εμαξηάηαη απφ απηέο ε παξερφκελε πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε. Μπνξεί απηέο νη 

ζέζεηο λα κελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, φκσο φηαλ ν πειάηεο 

έξρεηαη ζε επαθή κε απηέο ηηο ζέζεηο ζρεκαηίδεη κία γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηνλ ηξόπν 

πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε.  

 

 

1.7.4.4    Ζ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ηελ πνηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε πνπ   

               ηνπ πξνζθέξζεθε 

 

     Αθνχ ν πειάηεο πεξάζεη απφ φια απηά ηα ζηάδηα – ζέζεηο εμππεξέηεζεο θαη 

νινθιεξσζεί ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα δηακνξθψζεη κία αληίιεςε γηα ηελ 

πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε πνπ ηνπ δφζεθε. 

 

     Η αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ηελ πνηόηεηα εμππεξέηεζεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε 

δηακνξθώλεηαη από ηνπο αθόινπζνπο δηακνξθσηέο – δηαζηάζεηο: 

 

 Αμηνπηζηία (reliability):  Αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη 

ζηνλ πειάηε ηελ πνηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε πνπ πεξηκέλεη λα δερηεί θαη απηφ λα  

110 

γίλεηαη κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αμηνπηζηία εθθξάδεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχβεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε, νη νπνίεο ήηαλ 

θαη ν ιφγνο πνπ ηνλ έθαλε λα επηζθεθηεί ηελ επηρείξεζε.  

 

 Τιηθά ή εκπξάγκαηα ζηνηρεία (Tangibles):  Αθνξά όια εθείλα ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ επαθή κε ηνλ πειάηε θαη πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

εμππεξέηεζή ηνπ. Απηά είλαη: Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη 

εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο, νη εγθαηαζηάζεηο, ν εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 

δηάθνξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε. Όια απηά 



κέζα αμηνινγνύληαη από ηνλ πειάηε κε βάζε ηελ εκθάληζή ηνπο, ηελ απόδνζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Δπαηζζεζία (Responsiveness):  Δθθξάδεη ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηελ εμππεξέηεζε πνπ επηζπκεί, γξήγνξα θαη 

κε επγέλεηα.  

 

 Αίζζεζε απηνπεπνίζεζεο (Assurance):  Πξνθχπηεη φηαλ ην πξνζσπηθό ηεο 

επηρείξεζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ κε ηηο 

γλώζεηο ηνπο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο.  

 

 Καηαλόεζε ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο & αλζξσπηά (Empathy): Απηφ 

νθείιεηαη φηαλ ην πξνζσπηθό έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη ζηνλ θάζε έλαλ απφ 

ηνπο πειάηεο θξνληίδα θαη πξνζνρή. 

 

 

1.7.4.5    Αλάπηπμε & απόθηεζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κε ηελ παξνρή   

               ππεξεζηώλ 

 

     Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ λα αλαπηχμεη θαη λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη ε εμππεξέηεζε πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηφηεηα. ην αθφινπζν ζρήκα (ρήκα: 1.7.4.5.1) απεηθνλίδεηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  
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ρήκα  1.7.4.5.1:   Αλάπηπμε & Καηνρχξσζε Αληαγσληζηηθνχ Πιενλεθηήκαηνο 

(Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 

1
ε
 Καηεγνξία:  Αληαγσληζηηθό Μεηνλέθηεκα  

     Δδψ ε αληίιεςε ηνπ πειάηε, γηα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε, 

βξίζθεηαη θάησ από ην απνδεθηό επίπεδν ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη κία 

επηρείξεζε λα μεθχγεη απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζηελ ρξενθνπία, πξέπεη ε 

δηνίθεζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

2
ε
 Καηεγνξία:  Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα  

     Δδψ  ε αληίιεςε ηνπ πειάηε, γηα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε, 

βξίζθεηαη ζην επηζπκεηό – απνδεθηό επίπεδν πνηόηεηαο. Δπνκέλσο, ε αληίιεςε ηνπ 

πειάηε είλαη φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Όηαλ κία επηρείξεζε ζεσξεζεί φηη 

έρεη απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα επαλαπαπηεί 

θαη λα κείλεη ζε απηφ ην ζεκείν. Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα αληέμεη ζε έλα νμχ 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα θξαηήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, ζα πξέπεη λα θάλεη 

ζπλερψο ελέξγεηεο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο. 
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3
ε
 Καηεγνξία:  Καηνρπξσκέλε αληαγσληζηηθή ππεξνρή 

Δδψ ε αληίιεςε ηνπ πειάηε, γηα ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε, 

μεπεξλάεη ην επηζπκεηό επίπεδν ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ. Όηαλ κία επηρείξεζε έρεη 

θαηνρπξψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ππεξνρή ηεο, ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε πξνζέθεξε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο, ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε απφθηεζε ζηαζεξή θαη 

αδηακθηζβήηεηε ππεξνρή, μεπεξλψληαο έηζη φινπο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, νη νπνίνη 

παξέκεηλαλ ζηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα λα κπνξέζεη κία 

επηρείξεζε λα θαηνρπξώζεη ηελ αληαγσληζηηθή ππεξνρή ηεο, ζα πξέπεη:  

 



 Να παξνπζηάζεη άξηζηεο επηδόζεηο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο πνηόηεηαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. 

 Να παξέρεη θξνληίδα θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη 

κε εκπξάγκαηα πιηθά ππνδνκήο, επαηζζεζία, απηνπεπνίζεζε θαη θαηαλόεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Να απνδεκηώλεη ηνλ πειάηε όηαλ θινλίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ 

απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. θαζπζηεξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηώλ, ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ). 

 

     Όηαλ κία επηρείξεζε θαηαθέξεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ ππεξνρή ηνπ 

αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, ηφηε απηφ νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο 

ησλ πειαηώλ, νη νπνίνη παχνπλ λα αμηνινγνχλ άιιεο επηρεηξήζεηο θαη παξακέλνπλ ζηελ 

ίδηα επηρείξεζε, γηαηί είλαη απνιχησο επραξηζηεκέλνη απφ ηελ εμππεξέηεζε πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη.  

 

1.8  ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

     Η Καηλνηνκία θαη ε Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηόηεηαο είλαη ζαλ δύν ζπγθνηλσλνύληα 

δνρεία.  

 

     Ζ Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηνρεύεη ζηηο ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ – πφξσλ κέζα ζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ. Οη 

ζπλερείο βειηηψζεηο θαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε Γηαρείξηζε ηεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ηα νπνία 

θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απόθηεζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. 
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     Ζ Πνηόηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ θαιύηεξσλ πξντόλησλ, ελψ ε 

Καηλνηνκία κε ηελ επίηεπμε δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθώλ πξντόλησλ. 

 

     Όηαλ ε Πνηόηεηα, ε Καηλνηνκία θαη ε Πιεξνθνξηθή ζπλδένληαη, ηφηε απνηεινχλ έλαλ 

εθξεθηηθό ζπλδπαζκό πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, 

ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνύο, φζν θαη γηα ηελ Δζληθή νηθνλνκία 

γεληθφηεξα. 



 

1.9 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ  ΔΛΟΣ  ΔΝ    

        ISO  9001:2008            ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ   

        ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

1.9.1    Γεληθά 

 

     ηελ ελφηεηα απηή ζα απνηππσζεί ε πεξίιεςε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 

ΔΝ  ISO 9001:2008. Γειαδή, ζα θαηαγξαθνχλ νλνκαζηηθά φια ηα θεθάιαηα ηνπ 

πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008, θαζψο επίζεο ηη πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ην θάζε 

θεθάιαην απηνχ ηνπ πξνηχπνπ.  

 

     Ο ιφγνο πνπ ζα γίλεη ε θαηαγξαθή απηήο ηεο πεξίιεςεο είλαη γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ είλαη επξέσο 

αλαγλσξηζκέλν θαη απνδεθηφ απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θαζψο επίζεο θαη 

γηα λα αλαδεηρηνχλ νη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

 

1.9.2    Πεξίιεςε ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO   

           9001:2008 

 

1.9.2.1   1
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008   Αληηθείκελν 

 

     ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά θαηαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  

ISO 9001:2008. 
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     Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη φηη ην παξφλ Γηεζλέο πξφηππν, έρεη σο ζηόρν ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ γηα ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο. Απηφ κπνξεί λα 

βνεζήζεη έλαλ νξγαληζκφ: 

 

 Να απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζην λα παξέρεη πξντφληα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηηο εθαξκνζηέεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

 



 Να επηδηψμεη ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, εθαξκφδνληαο 

απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα πνηφηεηαο , πξνβαίλνληαο ζε ελέξγεηεο ζπλερείο βειηίσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηαζθαιίδνληαο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

θαη ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

     ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαηαγξάθεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο 

πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008 είλαη γεληθνύ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο, αλεμαξηήησο ηχπνπ, κεγέζνπο θαη παξερφκελνπ 

πξντφληνο. 

 

 

1.9.2.2   2
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Σππνπνηεηηθή   

              Παξαπνκπή 

 

     ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη επηγξακκαηηθά ηα έγξαθα παξαπνκπήο πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα εθαξκνζηεί ην ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008. Απηά είλαη: 

 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000:2005. 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο – ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ιεμηιφγην. 

 

1.9.2.3   3
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Όξνη & Οξηζκνί 

 

     ’ απηφ ην θεθάιαην ιέγεηαη φηη ηζρύνπλ γηα ην παξόλ πξόηππν όινη νη όξνη θαη νη 

νξηζκνί – έλλνηεο πνπ ηζρύνπλ θαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000 θαη επηπιένλ φηη ζην παξόλ 

πξόηππν ν όξνο «Πξντόλ» πεξηιακβάλεη θαη ηηο ππεξεζίεο.  
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1.9.2.4   4
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    πζηήκαηα   

              Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

 

     Δδψ αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο 

πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί έλαο νξγαληζκφο. Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνύλ ηηο ζπλερείο 

βειηηώζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα.  

 



     Κάπνηεο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ν νξγαληζκόο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην παξφλ πξφηππν, είλαη: 

 

 Ο πξνζδηνξηζκφο φισλ εθείλσλ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ε εθαξκνγή απηψλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεηξάο & ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

παξαπάλσ δηεξγαζίεο. 

 

 Ζ εθαξκνγή φισλ εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ. θ.α. 

 

     ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. Οη απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο είλαη νη εμήο: 

 

 Οη ηεθκεξησκέλεο δειψζεηο πνιηηηθήο θαη ζηφρσλ πνηφηεηαο. 

 

 Δγρεηξίδην πνηφηεηαο. 

 

 Σεθκεξησκέλεο Γηαδηθαζίεο & Αξρεία 

 

 Έγγξαθα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αξρεία πνπ πξνζδηνξίδεη ν νξγαληζκφο, 

γηαηί ηα ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ρεδηαζκνχ, ηεο 

Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Διέγρνπ ησλ Γηαδηθαζηψλ. 

 

     Έπεηηα ζην παξφλ πξφηππν, απνηππψλεηαη φηη έλαο νξγαληζκφο νθείιεη λα θαζηεξώλεη 

θαη λα δηαηεξεί εγρεηξίδην πνηόηεηαο. Σν Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη: 
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 Σελ πεξηγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Σν πεδίν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

 Καη ηηο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζηεξψλνληαη γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο. 

 



     Δπηπιένλ, ζε απηφ ην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη φηη πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα 

έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη από ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. Οη έιεγρνη απηνί 

αθνξνύλ: 

 

 Σελ έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο, πξηλ αθφκα γίλεη ε έθδνζε.  

 Σελ αλαζθφπεζε & ηελ αλαζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ (είλαη απαξαίηεην λα 

επαλεγθξίλνληαη, θ.α.). 

 

     ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ιέγεηαη φηη πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα αξρεία, ψζηε λα 

απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 

1.9.2.5   5
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο 

 

     ην παξφλ θεθάιαην ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008 θαηαγξάθεηαη φηη ε 

Αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, γηα ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε Αλψηαηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Αθφκε ε δηνίθεζε νθείιεη λα δηαζθαιίδεη 

ηελ πνιηηηθή πνηφηεηάο ηεο (π.ρ. φηη είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ νξγαληζκνχ. θ.α. 

 

     Έπεηηα αλαθέξεηαη φηη ε Γηνίθεζε νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

πνηφηεηαο, νη νπνίνη αθνξνχλ: 

 

 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ην πξντφλ.  

 Σηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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     Οη ζηφρνη πνηφηεηαο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη λα είλαη 

κεηξήζηκνη. 

 

ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη όηη ε Αλώηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη: 

 

 Σνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο (ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο, θ.α.). 



 

 Σηο επζχλεο, ηηο αξκνδηφηεηεο & ηελ επηθνηλσλία. 

 

     ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη φηη ε Αλψηαηε δηνίθεζε νθείιεη λα 

επαλεμεηάδεη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ 

εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλερή θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απηό επηηπγράλεηαη κε: 

 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο. 

 Καη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

(πνιηηηθή & ζηόρνη πνηόηεηα). 

 

     Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη φηη ηα αξρεία αλαζθόπεζεο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαη πσο ηα 

αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο κε: 

 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ. 

 Σελ θαηάζηαζε πινπνίεζεο ησλ πξνιεπηηθψλ θαη ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. θ.α. 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθόπεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Σηο αλάγθεο ζε πφξνπο. 

 Σηο βειηηψζεηο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

θ.α.  

 

1.9.2.6   6
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Γηαρείξηζε Πόξσλ 

 

     ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη φηη ν νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα 

δηαηεξεί ηνπο πόξνπο, ώζηε: 
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 Να εθαξκφδεηαη & λα δηαηεξείηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο & λα 

βειηηψλεηαη ζπλερψο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 

 Να απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

 



     Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη κφξθσζε , θαηάξηηζε, 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ην πξντφλ. Απηφ ν νξγαληζκφο κπνξεί λα ην επηηχρεη: 

 

 Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πξνζσπηθφ, 

ψζηε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ απαηηήζεσλ γηα ην πξντφλ. 

 

 Παξέρνληαο θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα. θ.α. 

 

     Δπίζεο, θαηαγξάθεηαη φηη ν νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη, λα δηαζέηεη θαη λα 

δηαηεξεί ππνδνκή (θηίξηα, ρώξνπο εξγαζίαο, θ.α.) πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο απαηηήζεηο γηα ην πξντφλ.  

 

     ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ιέγεηαη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θαηαθεχγεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό & ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ζπκκφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ην πξντφλ.  

 

 

1.9.2.7   7
Ο
  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Τινπνίεζε Πξντόληνο 

 

     ην 7
ν
 Κεθάιαην ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008 θαηαγξάθεηαη φηη γηα λα 

πινπνηεζεί έλα πξντφλ απφ έλαλ νξγαληζκφ, πξέπεη πξψηα λα ζρεδηαζηνχλ φιεο εθείλεο νη 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη φηη απηέο νη δηεξγαζίεο πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη κε ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο.  

 

Όηαλ έλαο νξγαληζκόο εθαξκόδεη ηνλ ρεδηαζκό Τινπνίεζεο ηνπ πξντόληνο πξέπεη: 

 

 Να πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνηφηεηαο & ηηο απαηηήζεηο γηα ην πξντφλ. 
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 Σηο δηεξγαζίεο, ηα έγγξαθα & ηνπο πφξνπο πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη γηα ην πξντφλ. θ.α. 

 

     ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο, Οη δηεξγαζίεο απηέο είλαη: 

 



 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ (απαηηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πξντόληνο & γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηελ παξάδνζε). 

 

 Πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ πξφζζεησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. θ.α. 

 

     Δπίζεο, έλαο νξγαληζκφο νθείιεη λα θάλεη αλαζθόπεζε – λα επαλεμεηάδεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξντόληνο. Απηφ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ 

πειάηε (π.ρ. παξνρή πξνζθνξώλ από ηνλ νξγαληζκό ζηνλ πειάηε, αιιαγή ηεο παξαγγειίαο, 

θ.α.). 

     Δπηπιένλ, έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα επηδηώθεη λα έρεη επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ : 

 

 Σελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ. 

 Σελ πιεξνθφξεζε γηα ηπρφλ παξάπνλα απφ ηνπο πειάηεο. 

 Σελ πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ρεηξηζκφ & ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγγειηψλ. 

 

Αθόκε, έλαο νξγαληζκόο νθείιεη: 

 

 Να ειέγρεη ηνλ ζρεδηαζκό & ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. 

 

 Να πξνζδηνξίδεη & λα δηαηεξεί ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξντφληνο.  

 

 Να δεκηνπξγεί ηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο. 

 

 Να δηεμάγεη ζε θαηάιιεια ζηάδηα ηηο ζεκαληηθέο αλαζθνπήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ & 

ηεο αλάπηπμεο. 

 

 Να επαιεζεχεη ηελ πξφιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ & αλάπηπμεο, δηαζθαιίδνληαο έηζη 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ & ηεο αλάπηπμεο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ  
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δεδνκέλσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο θαη λα δηαηεξνχληαη 

αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ.  

 

 Να πξνβαίλεη ζηελ επηθχξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ & ηεο αλάπηπμεο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξντφλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ.  



 Να ειέγρεη ηηο αιιαγέο ζηνλ ζρεδηαζκφ & ζηελ αλάπηπμε. 

 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δηεξγαζίεο αγνξώλ, δειαδή: 

 

 Να δηαζθαιίδεη φηη ην πξντφλ πνπ πξνκεζεχεηαη πιεξνί ηηο θαζνξηζκέλεο 

απαηηήζεηο. 

 Να αζθεί έιεγρν ζηνλ πξνκεζεπηή & ζην πξντφλ πνπ αγνξάδεη. 

 Να αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο & λα ειέγρεη απηνχο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Να ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξνκεζεπφκελν πξντφλ. 

 Να επαιεζεχεη κε ειέγρνπο φηη ην πξντφλ πνπ πξνκεζεχεηαη ηθαλνπνηεί ηηο 

θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.. 

 

ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη όηη έλαο νξγαληζκόο νθείιεη: 

 

 Να ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο & ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Να επηθπξψλεη ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο & ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, φηαλ ην πξντφλ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ή λα κεηξεζεί (π.ρ. έγθξηζε ηνπ 

εμνπιηζκνύ & αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, θ.α.). 

 

 Να ηαπηνπνηεί ην πξντφλ ην πξντφλ κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα, δειαδή λα γλσξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο, ζρεηηθά κε ην αλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο & 

αλ εθαξκφδνληαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη & κεηξήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ηνπ πξντφληνο. 

 

 Να θξνληίδεη ηα πιηθά ηδηνθηεζίαο & ηα δηθαηψκαηα ηνπ πειάηε, φζν βξίζθνληαη 

ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ ή φζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

 

 Να δηαηεξεί ηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ έσο ηελ παξάδνζή ηνπ (δηαηήξεζε θαηά ηελ ηαπηνπνίεζε, 

δηαθίλεζε, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε & πξνζηαζία). 
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 Να δηαζθαιίδεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο, παξαθνινπζψληαο θαη 

κεηξψληαο ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

1.9.2.8  8
Ο

  Κεθάιαην ηνπ  ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008    Μέηξεζε , Αλάιπζε &   



               Βειηίσζε 

 

     ην 8
ν
 θεθάιαην ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008 θαηαγξάθεηαη φηη ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα θαηαθεχγεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ 

παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο, αλάιπζεο & βειηίσζεο, ψζηε λα ζηνρεχεηαη: 

 

 Ζ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ην πξντφλ. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Καη ε ζπλερείο βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο.  

 

     ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

παξαθνινύζεζεο & κέηξεζεο. Η δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο & κέηξεζεο εθαξκόδεηαη: 

 

 ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε. 

 ηηο δηεξγαζίεο. 

 ην πξντφλ. 

 ηα κε ζπκκνξθνχκελα πξντφληα. 

 ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 ηελ βειηίσζε (πλερείο βειηίσζε, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο & πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο).  

 

1.9.2.9   Παξαξηήκαηα ηνπ πξνηύπνπ   ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008   

 

     ην ηέινο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2008 παξαηίζεληαη  δύν παξαξηήκαηα, 

ζηα νπνία ππάξρνπλ θάπνηνη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο: 

 

 Παξάξηεκα Α 

 Αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ ISO 9001:2008 & ηνπ ISO 14001:2004 

 Αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ ISO 14001:2004 & ηνπ ISO 9001:2008 
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 Παξάξηεκα Β 

 Αιιαγέο κεηαμχ ηνπ ISO 9001:2000 & ηνπ ISO 9001:2008 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 :     ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ  ΚΟΠΟΗ 
 

 

 



 

                                                            Ζ παξνύζα κειέηε έρεη σο απώηεξν ζηόρν λα   

                                                     αλαπηπρζεί έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο   

                                                     πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη λα   

                                                     παξνπζηαζηεί κηα επηρείξεζε ή κηα ππεξεζία, ζηελ   

                                                     νπνία ζα εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, θάηη ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε απηήο ηεο κειέηεο λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βξίζθεη εθαξκνγή ε δηαρείξηζε 

πνηφηεηαο. 

 

     Δπίζεο ε κειέηε απηή έρεη σο ζηφρν λα θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, θαζψο 

θαη λα ηηο δψζεη θίλεηξα ζην λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο, επελδχνληαο ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

     Δπηπιένλ, κέζσ απηήο ηεο κειέηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε 

αλαγλψζηε, αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ άγλνηα ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε έλαλ ηνκέα πνπ απαζρφιεζε ζπνπδαίνπο 

κειεηεηέο (βι. θεθ.1), πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαρξνληθά, αιιά θαη νιφθιεξν ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην νπνίν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ είραλ θαη έρνπλ ζε ζέκαηα πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ, δίλνπλ έλαπζκα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη λα θαηλνηνκήζνπλ  

έρνληαο σο γλψκνλά ηνπο ηελ πνηφηεηα. 

 

     Αθφκε έλαο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη λα παξαθηλήζεη κειινληηθά ηε 

δεκηνπξγία θαη άιισλ αληίζηνηρσλ ζεκαηνινγηθά εξεπλψλ θαη κειεηψλ ζε αθαδεκατθφ  
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επίπεδν, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο –δηαζθάιηζήο ηεο.           

                                                                               



     Σέινο, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε απηή ηε κειέηε, ζα κνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα 

λα εκπινπηίζσ ηηο γλψζεηο κνπ πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, λα έξζσ ζε άκεζε 

επαθή κε κία επηρείξεζε ή ππεξεζία θαη λα δσ απφ θνληά θαη λα θαηαλνήζσ βαζχηεξα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ελζσκαησζεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζε 

κία επηρείξεζε ή κία ππεξεζία. Όιεο απηέο νη γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζσ κε ηελ 

ελαζρφιεζή κνπ απφ απηή ηε κειέηε, ζα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ κία ζεκέιηα βάζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία, ζε πεξίπησζε πνπ κνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα 

αζρνιεζψ επαγγεικαηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 :    ΠΔΡΗΟΥΖ  ΜΔΛΔΣΖ  :  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. –   

                               Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ   



                               Δθαξκνγώλ  &  Αλάιπζεο  Ληπαζκάησλ 
  

 

 

 

                                                                                 Ζ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε γηα λα γίλεη ε  

                                                                           παξνχζα κειέηε, έηζη ψζηε λα παξαηεξεζεί   

                                                                           θαη λα απνηππσζεί ν ηξφπνο πνπ βξίζθεη  

                                                                           εθαξκνγή έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο –  

                                                                           δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ε δεκόζηα  

                                                                           ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. -  Πεξηθεξεηαθά  

                                                                           Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ &  

                                                                           Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο  

         Φσηνγξαθία  3.1:  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.                    Μαθεδνλίαο.  

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη σο αληηθείκελό ηεο ηηο αλαιύζεηο εδαθώλ, λεξώλ, θπηηθώλ 

ηζηώλ θαη ιηπαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηδξύζεθε κε ζθνπό λα 

εμππεξεηεί άκεζα ηνπο παξαγσγνύο – αγξόηεο θαη ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, νη 

νπνίνη πεγαίλνληαο ζηελ ππεξεζία έλα δείγκα ηνπ εδάθνπο ηνπο θαη ηνπ λεξνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ εδαθψλ ηνπο (δείγκα: κία ζαθνύια κε ρώκα από ην 

έδαθνο πνπ θαιιηεξγνύλε & έλα κπνπθάιη κε ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηνύλε γηα ηελ άξδεπζε 

ησλ εδαθώλ ηνπο), ε ππεξεζία αλαιακβάλεη κε ηε ζεηξά ηεο  

ηελ εξγαζηεξηαθή αλάιπζε απηψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ  

πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη κεηέπεηηα δηεμάγεη ηα απνηειέζκαηα  

ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ζε έληππε κνξθή θαη ηα  

παξαδίδεη ζηνπο αγξφηεο, παξέρνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα θαη  

ζπκβνπιέο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εδαθψλ  

ηνπο θαη ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, έηζη ψζηε λα               Φσηνγξαθία  3.2:  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

κπνξέζνπλ λα παξάγνπλ είηε νη αγξφηεο, είηε νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνηνηηθά 

πξντφληα.  
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     Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία 

έγηλε ε ζπλεξγαζία γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο κειέηεο, βξίζθνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε 



θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ίλδν Θεζζαινλίθεο. Σν ηειέθσλν ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη : 

2310 – 79 57 15 , ην e-mail ηεο είλαη: pegeal@otenet.gr θαη ν Σ.Κ. είλαη: 57 400. 

 

     Χζηφζν, ππάξρνπλ Δπηά ζπλνιηθά δεκόζηεο ππεξεζίεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζήκεξα ζε όιε ηελ Διιάδα θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο απηψλ βξίζθνληαη: 

 

1. ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έδξα ηελ ίλδν Θεζζαινλίθεο 

 

2. ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κε έδξα ηελ Κνκνηελή (ζηε Θξάθε) 

 

3. ηα Ισάλληλα 

 

4. ηελ Κεληξηθή Διιάδα κε έδξα ηε Λάξηζα  

 

5. ηελ Αζήλα κε έδξα ηε Λπθόβξπζε  

 

6. ηελ Πεινπφλλεζν κε έδξα ην Ξπιόθαζηξν  

 

7. ηελ Κξήηε κε έδξα ην Ηξάθιεην 

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., σο ππεξεζία ηδξύζεθε ην ρξνληθό έηνο 1986 θαη ιεηηνπξγνχζε 

θαλνληθά κέρξη ην έηνο 1990. Όκσο γηα ιφγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

απφ ην έηνο 1990 κέρξη ην έηνο 1999 έπαςε λα ιεηηνπξγεί ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ε κφλε 

ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πνπ ιεηηνπξγνχζε εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ξπινθάζηξνπ. Πάιη γηα ιφγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο ην έηνο 1999 

επαλαιεηηνύξγεζε θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά κέρξη θαη ζήκεξα  θαη νη επηά 

πξναλαθεξφκελεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 

     Ζ δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ 

Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ δελ είλαη απηνδχλακε ππεξεζία, αιιά αληηζέησο 

ππάγεηαη ζηελ Γηεύζπλζε Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 :     ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

mailto:pegeal@otenet.gr


 

 

 

Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη: 

 

 Ζ πξσηνγελήο ζπιινγή δεδνκέλσλ:  Υξήζε δύν θαηεγνξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπλέληεπμε & παξαηήξεζε. 

 

 θαη ε δεπηεξνγελήο ζπιινγή δεδνκέλσλ:  Βηβιία & άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα απηήο ηεο κειέηεο. 

 

     Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπκπιήξσζε δχν θαηεγνξηψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη γηαηί ζεσξήζεθε φηη κέζσ απηψλ είλαη επθνιφηεξε θαη 

γξεγνξφηεξε ε άληιεζε πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε.  

 

     Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απεπζχλεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ & Αλάιπζεο 

Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ: 

 

 Κάπνηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο 

 

 Σηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία 

 

 Σνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηεο 

 

 Σε ζηξαηεγηθή – πνιηηηθή πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί 

 

 Σνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλεί  

 

 Σν δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε απηνχ 

 

 Σηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηεη 

 

 Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη ε ππεξεζία 
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 Σνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

 



 Σνπο πειάηεο ηεο 

 

 Σν ηκήκα έξεπλαο & αλάπηπμεο 

 

 Σα δηαζέζηκα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 

 

 Καη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεη ηελ πνηφηεηα 

 

     Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ απεπζύλεηαη ζηνπο πειάηεο – ζηνπο 

πνιίηεο ηεο ππεξεζίαο, δει. ζηνπο παξαγσγνχο – αγξφηεο θαη ζηνπο αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο. ην εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε:  

 

 Σελ θαηεγνξία πειαηψλ – πνιηηψλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ:  παξαγσγνί – αγξφηεο 

ή αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

 

 Σηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

ππεξεζία 

 

 Σνλ ηξφπν πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία 

 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηνπο ειέγρνπο - αλαιχζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ε ππεξεζία 

 

 Σα ηπρφλ παξάπνλα πνπ εμέθξαζαλ ζηελ ππεξεζία 

 

 Καη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πνπ απεπζύλεηαη ζηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.) επηδηψθεηαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε άληιεζε αξθεηψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο θαη 

ζηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο) επηδηψθεηαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε άληιεζε θάπνησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κέζσ απηψλ ζα δηαθαίλεηαη ε γλψκε πνπ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη νη παξαγσγνί – αγξφηεο θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί γηα ηε δεκφζηα 

ππεξεζία.  
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     Γηα ηε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο κειέηεο ζα ζπκπιεξσζνχλ δέθα εξσηεκαηνιφγηα απφ 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζηνπο αγξνηηθνχο 



ζπλεηαηξηζκνχο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ πνιηηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία.  

 

     Σα δχν απηά εξσηεκαηνιφγηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλε ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπίζεο, κε ηελ ζχγθξηζε απηψλ ζα 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία γξαθεκάησλ ή πηηώλ κε ηελ ρξήζε ηνπ EXCEL.  

 

     Καηά ηελ νξγάλσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ έιαβα 

ππφςηλ κνπ ηα γεληθά πξφηππα εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο πνπ κνπ 

παξείρε ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο κνπ θ. Γατηάλεο Γεκήηξηνο, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζή 

ηνπ θαη ηέινο, ζηεξίρηεθα θαη ζηελ δηθή κνπ πξνζσπηθή θξίζε, δεκηνπξγψληαο εξσηήζεηο 

πνπ ζεψξεζα ζεκαληηθέο γηα απηή ηε κειέηε θαη ηηο πξνζάξκνζα κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. (έιαβα δει. ππόςηλ κνπ ηελ ππεξεζία 

ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ην εξσηεκαηνιόγην θαη ηνλ ηξόπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απηήλ ε 

ππεξεζία).  

 

     Σν πξώην εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - 

Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ θ. Γντηζίλε Αιέμαλδξν ζηηο 5/8/2010, ελψ ε δεύηεξε 

θαηεγνξία ησλ δέθα εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξώζεθε απφ ηνπο παξαγσγνύο – αγξόηεο 

πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα 28/7/2010 έσο 5/8/2010. 

 

     Ζ πξώηε επίζθεςε ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έγηλε ζηηο 28/7/2010. Καηά ηελ επίζθεςε απηή 

έγηλε ε παξάδνζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ήηαλ ε πξψηε επαθή 

απφ κέξνπο κνπ κε ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  Ζ επίζθεςε απηή, εθηφο απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, κε έθεξε ζε άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε φιν ην 

πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ηνλ θ. Γντηζίλε Αιέμαλδξν, κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεξγαδφκαζηαλ γηα ηελ 

απνπεξάησζε απηήο ηεο κειέηεο. Δπίζεο, κπφξεζα λα έξζσ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο  
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ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο θαη ηηο θηηξηαθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα δσ απφ θνληά ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχλε, ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλε, θαζψο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλε γηα ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο.  

 

     Ζ δεύηεξε επίζθεςε ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5/8/2010, φπνπ έγηλε 

ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζπλφηαλ ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. απφ ηνλ 

Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ηνλ θ. Γντηζίλε Αιέμαλδξν, θαζψο θαη 

νινθιεξψζεθε κία ζπλέληεπμε πνπ έιαβα απφ ηνλ ίδην, ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

απαληήζεθαλ απφ ηνλ θ. Γντηζίλε θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ 

έθξηλα φηη ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο. Δπίζεο, θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε, ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο κε μελάγεζε ζε φινπο ηνπο 

δηαζέζηκνπο ρψξνπο ηεο θαη θπξίσο ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο κε ηε 

ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο έθαλα ιήςε θάπνησλ θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο, θάπνηα απφ ηα φξγαλα ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο.  

 

     Σα πιηθά κέζα - όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

ήηαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, ε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ζηπιό.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 :     ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ   &  ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

 

 

5.1   ΓΔΝΗΚΑ   

 

     ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζπκπιήξσζε ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ & 

Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε ίλδν Θεζζαινλίθεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο πνπ θαηέγξαςε ν θ. Γντηζίλεο Αιέμαλδξνο, αλαπιεξσηήο 

πξντζηάκελνο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Δπίζεο ζα αλαιπζνχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα δέθα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη παξαγσγνί πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηεο ίλδνπ  ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 28/7/2010 έσο 5/8/2010 θαη πνπ ε επίζθεςε απηψλ είρε σο ζθνπφ ηελ αλάιπζε 

ησλ εδαθψλ ηνπο, ησλ λεξψλ, ησλ θπηηθψλ ηζηψλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ ηνπο. Καη 

ηαπηφρξνλα ζα παξαηεζνχλ θάπνηα γξαθήκαηα θαη πίηεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαη ηα νπνία ζα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EXCEL. 

 

 

 

 

5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ    

        ΤΜΠΛΖΡΧΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ    

        ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΑΝΑΛΤΖ   

        ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ  
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5.2.1    Οη Τπνδνκέο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ 

Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ, δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη επίζεο ππάξρνπλ πεξηζώξηα 

βειηίσζεο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο.  

 

      Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη 

θαηάιιειεο θαη ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αθφκε 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο.  

 

     Δπνκέλσο, ε ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., φρη κφλν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη θαη λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, αιιά έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζεη κειινληηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο, κέζα ζε 

ρψξνπο πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί βειηηψζεηο.  

 

                                                                     Δπίζεο, ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.   

                                                                 δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ  

                                                                παξαγσγή θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο,  

                                                                θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθώλ  

                                                                δηεξγαζηώλ ηεο. Δπνκέλσο, έρνληαο ε  

                                                                Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. φια ηα απαξαίηεηα κέζα, ηεο δίλεηαη  

                                                                ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί νκαιά, πξνζθέξνληαο 

ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο πνιίηεο. Σα κέζα απηά κπνξεί λα είλαη:  ειεθηξηθή ελέξγεηα, λεξφ, 

κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εξγαιεία, Ζ/Τ, θ.α. Αθφκε ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο απηώλ ησλ κέζσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

βειηηψζεη κειινληηθά αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγία ηεο κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ 

ζα δηαζέηεη.  

 

     Σέινο, ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηζρπξίδεηαη φηη έρεη δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηεο. Έηζη, κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη νξζά ηηο πιεξνθνξίεο ηεο.   

 

 

 

133 



5.2.2   Γηνίθεζε ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Η δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππάγεηαη ζηελ  Γηεύζπλζε Έξεπλαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπνκέλσο, ε δεκφζηα ππεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ιεηηνπξγεί σο ηκήκα πνπ αλήθεη ζε έλαλ ηεξάζηην θαη πνιχπινθν 

κεραληζκφ πνπ είλαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ.  

 

      Άξα, ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παξζνχλε γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., αιιά θπξίσο εμαξηάηαη απφ 

ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπίζεο, απηφ ην ππνπξγείν ζα είλαη εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη 

γηα ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, αιιαγέο θαη ζηξαηεγηθέο γίλνπλ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αλήθνπλ ζε απηφ θαη εηδηθφηεξα ζα είλαη εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη γηα ηηο ηπρφλ 

βειηηψζεηο, αιιαγέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη εθείλν πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη (πνπ ζα παξέρεη θνλδύιηα) ηηο ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ θαη 

εηδηθφηεξα είλαη απηφ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Δπνκέλσο, ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο ζηεξίδεηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

     Αθνινπζεί έλα νξγαλόγξακκα ζην νπνίν αλαπαξίζηαληαη όιεο νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

εηδηθέο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ. Μέζα ζε απηφ ην νξγαλφγξακκα κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ε δεκφζηα 

ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο 

Ληπαζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  5.2.2.1:  Οξγαλφγξακκα Πεξηθεξεηαθψλ & Δηδηθψλ Απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηψλ 

                                     ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ     (site ηνπ Τπνπξγείνπ) 
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     Χζηφζν, ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., σο δηνίθεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ν πξντζηάκελνο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ν θ. Γντηζίλεο Αιέμαλδξνο.  

 

     Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο, κπνξεί λα θαηαγξαθεί φηη ε δηνίθεζε ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

ππεξεζίαο είλαη θπξίσο ζπιινγηθή, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη απνθάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη κφλν (ζε 

θαζεκεξηλά δεηήκαηα θαη ζε όρη θξίζηκεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ κεγάιεο 

αιιαγέο), κπνξνχλ λα παξζνχλ ζπιινγηθά, απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

Δπίζεο, ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ηκεκάησλ ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε 

ιεηηνπξγεί νκαδηθά κε ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο.  

 

     Δπηπιένλ, ε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη δέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο 

επίδνζήο ηεο. Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη αλνηρηή ζε πξνηάζεηο θαη ζε 

ηδέεο, είηε ησλ πνιηηψλ, είηε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο 

επηδφζεηο ηεο.  

 

     Σέινο, ε δηνίθεζε ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δειψλεη φηη 

παξαθνινπζεί άηππα θαη ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά, ζηελ 

ηερλνινγία θαη ζηηο επηδώζεηο ησλ ππόινηπσλ επηά θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ όιεο νη δεκόζηεο ππεξεζίεο γεληθόηεξα.  

 

5.2.3   Ζ ηξαηεγηθή – Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Όπσο έγηλε αληηιεπηφ απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. ελόηεηα 5.2.2) ε 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. εμαξηάηαη νηθνλνκηθά θαη ζηξαηεγηθά – δηνηθεηηθά απφ ηε Γηεχζπλζε 

Έξεπλαο θαη γεληθφηεξα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζην εζσηεξηθφ ηεο, γηα 

κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο φπνηεο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη βιέςεηο ηνπο πξέπεη λα γίλεη 

πξψηα απνδεθηφ απφ ηελ Αλψηεξε δηνίθεζε ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πνπ είλαη ε Γηεχζπλζε 

Έξεπλαο θαη γεληθφηεξα ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  
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     Έηζη, ε ζηξαηεγηθή θαη νη ζηόρνη γηα ηελ πνηόηεηα νξίδνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη γηα λα 

κπνξέζνπλ απηνί νη ζηφρνη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξέπεη πξψηα λα ζέζεη 

ε δηνίθεζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηα αηηήκαηά ηεο γηα ηνπο ζηφρνπο 

πνηφηεηαο πνπ έρνπλε ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη αθνχ γίλνπλ απνδεθηά ηα αηηήκαηά 

ηνπο, ηφηε κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηηο φπνηεο ξπζκίζεηο. Άξα, φιν ην πξνζσπηθφ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ππεξεζίαο ζπλεξγάδεηαη νκαδηθά κε ηε δηνίθεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ ππεξεζία θαη κεηέπεηηα 

ζπλεξγάδεηαη ε δηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ Αλψηεξε δηνίθεζε ηεο. 

 

     χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., έρνπλ αλαπηύμεη πιήξσο 

αλεπηπγκέλε ζηξαηεγηθή πνηόηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη επίζεο ε 

δηνίθεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη ηε δηάζεζε λα δεζκεπηεί γηα ηελ παξνρή 

πόξσλ θαη δηεπθνιύλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο. 

Δπνκέλσο απφ απηά γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δηνίθεζή ηεο, ππάξρεη ε πξνζπκία λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, κέζα ζην νπνίν λα ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη πφξνη θαη νη 

απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο.  

 

     Ζ ζηξαηεγηθή πνηόηεηαο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πνιηηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Άξα, ε ζηξαηεγηθή ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. απνβιέπεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ, φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο (δει. ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαη ησλ πνιηηώλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη). 

 

     Οη ζηόρνη ηεο ππεξεζίαο νξίδνληαη, ηόζν γηα ην ζύλνιό ηεο, όζν θαη μερσξηζηά γηα 

θάζε ηκήκα ή νκάδα εξγαζίαο. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε ππεξεζία επηδηψθεη ηελ πιήξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο.  

 

     Σέινο, ε ππεξεζία ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη θνηλή αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο ζην 

εζσηεξηθό ηεο πεξηβάιινλ (πξντζηάκελνο ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.) κε ηελ 

δηνίθεζε ησλ ππόινηπσλ επηά δεκόζησλ ππεξεζηώλ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., κε ηελ Γηεύζπλζε 

Έξεπλαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη 

θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη θνηλήο αληίιεςεο θαη ηδεψλ κεηαμχ φισλ ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ.  
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5.2.4   Ζ Δπηθνηλσλία ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ απόδνζε ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, γίλνληαη γλσζηέο ζε 

όινπο ηνπο ππαιιήινπο. Δπνκέλσο, φιν ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη ηελ απφδνζή ηεο. 

 

     Η επηθνηλσλία ζηελ ππεξεζία είλαη ακθίδξνκε. Άξα φιν ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγεί 

κέζα ζε έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. 

 

     Γηα λα κεηαθέξεη ν θάζε εξγαδόκελνο ηα αηηήκαηά ηνπ, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη απ’ 

επζείαο κε ηελ αλώηαηε δηνίθεζε ζην εζσηεξηθό ηεο ππεξεζίαο. Άξα, ε δηνίθεζε ηεο 

ππεξεζίαο – ν πξντζηάκελνο, έρεη ηε δηάζεζε λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ην πξνζσπηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηα αηηήκαηα ηνπ. 

 

5.2.5   Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό & ε Οξγάλσζε ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Όινη νη εξγαδόκελνη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. αμηνινγνύληαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα. Έηζη, ε δηνίθεζε – ν πξντζηάκελνο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γίλεηαη απφ ηνλ ΔΤΓ – Δζληθφ 

χζηεκα Γηαπίζηεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ ΔΤΓ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ ππεξεζία κε ζθνπφ ηελ επηηήξεζε απηήο.   

 

     ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρνπλ θαζνξηζηεί νη επζύλεο θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, θαζψο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνύ, 

όπνπ απηά ρξεηάδνληαη. Έηζη, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα θαηάιιεια άηνκα, ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ εθεί.  

 

     Όινη νη ππάιιεινη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. εθπαηδεύνληαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα. Ζ εθπαίδεπζε απηψλ γίλεηαη ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο κε 

ηελ νξγάλσζε εκηλαξίσλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηείηαη εζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο θαη 

Γηεξγαζηεξηαθά ρήκαηα Γνθηκώλ, πάλσ ζηα νπνία εθπαηδεύεηαη ην πξνζσπηθό ηεο 

ππεξεζίαο.  
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     Έπεηηα αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, όηαλ ην πξνζσπηθό εθαξκόδεη θαζεηί πνπ έκαζε ζηελ πξάμε. Έηζη, ε 

δηνίθεζε θαη ην ΔΤΓ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη αλ ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο βειηίσζε 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ, κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ.  

 

      Δπίζεο, ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππάξρεη απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμύ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο. Έηζη, ε ππεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί κε 

απνδνηηθφηεηα.  

 

     Σέινο, ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππνζηεξίδεη φηη δελ πξαγκαηνπνηεί 

κεηξήζεηο πνπ λα αθνξνύλ ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ ππεξεζία. 

Άξα ε δηνίθεζε ζα δπζθνιεχεηαη ζην λα γλσξίδεη ην θαηά πφζν είλαη επραξηζηεκέλν ην 

πξνζσπηθφ ηεο απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Απηήλ ε άγλνηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ κε ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη ζηελ κείσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.  

 

     Σν δηαζέζηκν εξγαηηθό πξνζσπηθό ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη νθηώ άηνκα ζπλνιηθά. Σν 

πξνζσπηθό ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαηαγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Πέληε άηνκα απνηεινχλ ην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο, εθ’ ησλ νπνίσλ: έλα 

άηνκν δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ηα απαηηνχκελα έληππα - αξρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, Έλα άηνκν είλαη ππεχζπλν ζην ηερληθφ κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

δχν άηνκα έρνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη έλα άηνκν 

είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

 Έλα άηνκν εξγάδεηαη σο αζθνχκελνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη θπξίσο ζηνλ ρψξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

 

 Καη δύν άηνκα κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Γεσπνλίαο είλαη απνζπάζκελνη απφ ην  

Δ.Θ.Η.Α.Γ.Δ. – Δζληθφ Ίδξπκα Γεσξγηθήο Έξεπλαο. Σα άηνκα απηά παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, αθνχ ζπκκεηέρνπλ θαη απηά ζηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηηο αλαιχζεηο θαη επίζεο βξίζθνληαη 

ζηνλ ρψξν εμππεξέηεζεο θαη πξνζθέξνπλ ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα ζηνπο 

πνιίηεο θαη ζηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 
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     Παξαθάησ, αλαπαξίζηαηαη έλα νξγαλόγξακκα πνπ αθνξά ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ 

ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ 

Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  5.2.5.1 :  Οξγαλφγξακκα ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 
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Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 

Γηεύζπλζε Έξεπλαο 

Σκήκα Γεσπόλσλ  
(πκκεηνρή ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο 

& Παξνρή ζπκβνπιώλ 

ζηνπο πνιίηεο κεηά ηηο 

αλαιύζεηο)                                        

(2) 

 

Πξντζηάκελνο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο – ίλδν Θεζ/λίθεο      (1) 

 

  Σκήκα  

Δξγαζηεξίσλ   

(2) 

 

Σκήκα  

Δμππεξέηεζεο  

(2) 

 

Σκήκα Γηαζθάιηζεο – 

Γηαρείξηζεο ηεο  

Πνηόηεηαο  (1) 



5.2.6   Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Γηάγξακκα Αηηίνπ &   

           Απνηειέζκαηνο ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     ηελ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δελ ππάξρεη αλεπηπγκέλε ππνδνκή 

πιεξνθνξηθήο. 

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δηαζέηεη θάπνηνπο ππνινγηζηέο, φκσο δελ έρεη θάλεη εγθαηάζηαζε 

θαη δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην εηδηθό πειαηεηαθό πξόγξακκα ή θάπνην άιιν πνπ λα 

ζηνρεύεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ζηελ αιπζίδα ηνπ εθνδηαζκνύ (π.ρ. 

ERP:  ύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ, CRM:  ύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθώλ 

ζρέζεσλ, θ.α.).  

 

     Έηζη, δελ ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ζε έλα πξφγξακκα πνπ λα 

νινθιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζία,  ηνπο 

πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, ην ππάξρνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ηεο, 

θαζψο θαη λα εμεηάζεη θαη λα θαιχςεη ηηο ηπρφλ εξγαζηεξηαθέο ειιείςεηο ηεο.  

 

     Χζηφζν, ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα EXCEL, γηα λα θαηαρσξεί ηηο 

κεηξήζεηο, ηνπο ειέγρνπο θαη θπξίσο ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ 

πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ζε έληππε κνξθή θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηαρσξνύληαη θαη νη πνιίηεο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη κε ζθνπφ λα γίλνπλ 

δέθηεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο νπνίεο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Έηζη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

θαηάθεξε λα δηακνξθψζεη έλα ηζηνξηθφ κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν 

κπνξεί λα αλαηξέμεη φπνηα ζηηγκή ζέιεη θαη λα εληνπίζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηεξγαζηεξηαθψλ  ηεο ειέγρσλ θαη ηνπο πνιίηεο, ζηνπο νπνίνπο πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο. 

 

     Αθνινπζεί ην Γηάγξακκα Αηηίνπ & Απνηειέζκαηνο ζην νπνίν αλαπαξίζηαηαη ην 

Πξόβιεκα (Απνηέιεζκα) ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζην λα θαηαρσξεί πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζία,  ηνπο 

πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, ην ππάξρνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ηεο, 

θαζψο θαη ηελ αδπλακία ηεο ζην λα εμεηάζεη θαη λα θαιχςεη ηηο ηπρφλ εξγαζηεξηαθέο  
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ειιείςεηο ηεο. Δπίζεο ζε απηφ ην δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη θαη όιεο νη αηηίεο πνπ 

δεκηνύξγεζαλ απηό ην πξόβιεκα. Οη εχξεζε ησλ αηηηψλ (ιαζώλ – ζθαικάησλ) κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. λα εληνπίζεη ηηο «ξίδεο» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πξνβεί ζηελ 

επίιπζε ηνπ.   
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ρήκα  5.2.6.1 :  

Γηάγξακκα Αηηίνπ 

 & Απνηειέζκαηνο 

(Φαξνθφθαιν) γηα 

 ηε δεκφζηα                      

ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΛΗΚΑ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΚΑΣΑΥΧΡ

Ζ-Ζ 

ΠΛΖΡΟΦΟ-

ΡΗΧΝ 

ΟΛΟΚΛΖΡ

ΧΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑ-

ΗΧΝ Δ 

Ζ/Τ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

Φφξην Δξγαζίαο 
 

Με εγθαηάζηαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Με ειεθηξνληθή ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ Διιηπείο 
απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ 

Με θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ 

νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ 

Έιιεηςε πξνγξάκκαηνο 
νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ 

Με νξγάλσζε 

Υξφλνπ γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

Έιιεηςε Πξνζσπηθνχ 
 

Μηθξφο Αξηζκφο 
πξνζσπηθνχ 

Πεξηνξηζκέλε 
Υξεκαηνδφηεζε 

Αλεπαξθείο 
γλψζε Ζ/Τ 

Με εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ 

 

Πεξηνξηζκέλνο 
Υξφλνο 

Με γλψζε 

πξνγξάκκαηνο 

Με εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

Με εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Με θαηάιιειν ινγηζκηθφ 

Με αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Με θαηάιιεινη 
εθηππσηέο Πεξ/λε ρξεκαηνδφηεζε 

Δθηππσηέο παιαηάο έθδνζεο 

Πεξ/λε 

ρξεκαηνδφηεζε 

 
Πεξηνξηζκ
έλε κλήκε 
ζθιεξνχ 

δίζθνπ 

Παιαηά έθδνζε 

Πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε 
 

Έιιεηςε πξνγξάκκαηνο 

νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ 

 

Με πξνκήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 

Πεξηνξηζκέλε 
ρξεκαηνδφηεζε 

Αλεπαξθείο 
εμνπιηζκφο 

ππνινγηζηψλ 
 

Λίγνη ππνινγηζηέο 

Πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

Αλεπαξθείο εμνπιηζκφο γξαθείσλ 

Πεξηνξηζκέλε 
ρξεκαηνδφηεζε 

Λίγα γξαθεία 

Αλεπαξθείο Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Πεξηνξηζκέλνη Υψξνη 

 
Με ειεθηξνληθή 

ζχλδεζε ησλ 

ηκεκάησλ 

 

Με εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Πεξηνξηζκέλε 

Υξεκαηνδφηε

ζε 

 

Πεξηνξηζκέλε 
Υξεκαηνδφηεζε 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Γπζθνιία ζηελ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ Έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ 

Πεξηνξηζκέλεο 

ηάζεηο ξεχκαηνο 

ζηνπο ρψξνπο 

Παξνρή ξεχκαηνο 
κηθξψλ watt 

Πεξηνξηζκέλε Υξεκαηνδφηεζε 
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     Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ε δεκφζηα 

ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο 

Ληπαζκάησλ, ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα κπνξέζεη λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ηεο, ην πξνζσπηθφ ηεο, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη φηη 

άιιν επηζπκεί, πξέπεη λα έρεη ηελ ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη ην αξκφδην ππνπξγείν λα απνδερηεί ηελ αίηεζε ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη λα ηεο πξνζθέξεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο φπνηεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο 

επηζπκεί λα θάλεη ε ππεξεζία. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

& Σξνθίκσλ λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Γηα λα είλαη δπλαηή 

ε αλάιπζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Αηηίνπ & Απνηειέζκαηνο (βι. ρήκα  5.2.6.1) πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςηλ ε εμάξηεζε πνπ έρεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 

     Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηαγξάκκαηνο Αηηίνπ & Απνηειέζκαηνο (ςαξνθόθαιν) ην 

πξόβιεκα (απνηέιεζκα) ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη ε αδπλακία ηεο ζην 

λα θαηαρσξεί ζε Η/Τ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ λα νινθιεξώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο (δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ εθνδηαζκό θαη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζία,  ηνπο 

πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη, ην ππάξρνλ εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό ηεο, θαζώο 

θαη ηελ αδπλακία ηεο ζην λα εμεηάζεη θαη λα θαιύςεη ηηο ηπρόλ εξγαζηεξηαθέο ειιείςεηο ηεο). 

Σα αίηηα (όπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα Αηηίνπ & Απνηειέζκαηνο), ζηα νπνία 

νθείιεηαη ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 

       Άλζξσπνη:   

     Ο θάζε εξγαδφκελνο μερσξηζηά, ζην πξνζσπηθφ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., έρεη αλαιάβεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα (αληηθείκελν ελαζρόιεζεο), κε ηελ νπνία έρεη θαιχςεη φιν ην 

εξγαζηαθφ ηνπ πφζην θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα είλαη δηαζέζηκνο θαη ζε θάπνηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο, γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ ζε Ζ/Τ 

ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., απαηηείηαη ε έγθξηζε & ε παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην  Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξόζιεςε θάπνησλ 

ππαιιήισλ, πνπ ζα έρνπλ σο αξκνδηόηεηά ηνπο ηελ θαηαρώξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε 

Η/Τ. Δπίζεο, ζην ππάξρσλ πξνζσπηθφ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

θάπνηα εθπαίδεπζε πνπ λα αθνξά ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηψλ.  
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Δπνκέλσο, γηα λα κελ έρεη ην πξνζσπηθφ αλεπαξθείο γλψζεηο ζηελ ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ πξέπεη λα νξγαλψζεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαιχηεξα ηνλ ρξφλν ηεο, ψζηε παξά 

ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, λα ππάξμεη ρξφλνο δηαζέζηκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θάπνην πξφγξακκα 

νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο 

πάλσ ζε απηφ, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

       Μέζνδνη:   

     Ζ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα πξφγξακκα νινθιήξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα κελ ππάξρεη δπζθνιία ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη – λα θαηαρσξεί 

φια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

πξνζιάβεη πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη θφξην εξγαζίαο θαη λα ππάξρεη 

θαιχηεξε νξγάλσζε ρξφλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

      Πεξηβάιινλ:    

     Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη λα ηεο πξνζθέξεη ρξεκαηνδφηεζε, γηα λα: 

 Απνθηήζεη ηνπο απαηηνχκελνπο ρψξνπο θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

πξέπεη, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 πλδένληαη ειεθηξνληθά ηα ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Γηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο ηεο έηζη, ψζηε νη ηάζεηο ηνπ ξεχκαηνο λα αληέρνπλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

       Ο Δμνπιηζκόο:   

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε 

εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν λα νινθιεξώλεη όιεο ηηο εξγαζίεο ηεο. Με ηελ 

εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα είλαη ζε ζέζε ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

λα ειέγρεη όιεο ηεο δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνύ θαη όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππεξεζίαο,  
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θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απόιπηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα. Γη απηφ ην 

ιφγν, ζα πξέπεη λα θάλεη ελέξγεηεο, ψζηε λα δερηεί ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ λα ηελ ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα κπνξέζεη λα πξνκεζεπηεί θαη λα εγθαηαζηήζεη 

ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ην αξκφδην Τπνπξγείν, ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. γηα λα κπνξέζεη λα αγνξάζεη θάπνηνπο ππνινγηζηέο ψζηε λα έρεη πιήξεο 

εμνπιηζκφ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη γξαθείσλ, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ππνινγηζηέο. 

 

       Τιηθά:   

    Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ψζηε λα κπνξεί: 

 Να απνθηήζεη έλα θαηάιιειν & αλαβαζκηζκέλν ινγηζκηθφ. 

 Να απνθηήζεη θαηλνχξγηνπο εθηππσηέο, κε ηνπο νπνίνπο ζα είλαη επθνιφηεξε ε 

ηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζην πξφγξακκα νινθιήξσζεο 

δηαδηθαζηψλ. 

 Να απνθηήζεη κεγαιχηεξε κλήκε ζθιεξνχ δίζθνπ, ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχλ λα 

θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο. 

 

5.2.7   Οινθιήξσζε ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Όπσο εηπψζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ε δεκφζηα 

ππεξεζία  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ιεηηνπξγεί σο ηκήκα πνπ αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Χζηφζν, απηφ ην εληαίν ηκήκα κπνξεί 

λα δηαρσξηζηεί ζε θάπνηα επηκέξνπο ηκήκαηα – ρψξνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ηα νπνία είλαη 

ηα εμήο: 

 

→  Σν ηκήκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ & ησλ Αλαιχζεσλ 

→  Σν ηκήκα ησλ Γεσπφλσλ  

→  Σν ηκήκα ηεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πειάηε 

→  Σν ηκήκα ηεο Γηαρείξηζεο - Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο  

 

     Χο ηκήκα δηνίθεζεο ζεσξείηαη θαηά θχξηα βάζε ε Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ππεξεζίαο σο 

δηνίθεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 
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     ην ηκήκα Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππάξρεη ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή ζύλδεζε κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Δπνκέλσο, δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο.  

 

     ην ηκήκα Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή ζύλδεζε κεηαμύ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ, φκσο επεηδή ε ρσξηθή ζχλδεζε είλαη πνιχ άκεζε θαη εχθνιε κέζα ζηελ 

ππεξεζία, κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε άλεζε ην πξνζσπηθφ, ρσξίο λα ηείζνληαη ζέκαηα 

εκπνδίσλ θαη θξαγκψλ ζηελ επηθνηλσλία.  

 

     ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο παξνπζηάδνληαη νη εξγαζηεξηαθνί ρώξνη ηεο δεκόζηαο 

ππεξεζίαο  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο νη 

έιεγρνη πνηφηεηαο, νη αλαιχζεηο θαη νη κεηξήζεηο ησλ εδαθψλ, ησλ θπηηθψλ ηζηψλ θαη ησλ 

ιηπαζκάησλ. Οη δχν απηνί ρψξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ έρνπλ ρσξηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε 

θαη έρνπλ  ζεξκνθξαζία κέρξη 10 C
ν
,  γηα λα κελ ηίζεηαη ζέκα αιινίσζεο θαη δηεμαγσγήο 

ιαλζαζκέλσλ απνηειεζκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθίεο 5.2.7.1 :  Αίζνπζα εξγαζηεξίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αλάιπζεο Νεξνχ 
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Φσηνγξαθίεο 5.2.7.2 :  Αίζνπζα εξγαζηεξίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αλάιπζεο Δδάθνπο 

 

 

5.2.8   Ζ Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ησλ Πξνκεζεηώλ ζηελ                          

          Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζπλεξγάδεηαη κε είθνζη ζπλνιηθά πξνκεζεπηέο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη δέθα απνηεινύλ ηνπο ζηαζεξνύο πξνκεζεπηέο ηεο.      Οη πξνκεζεπηέο ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαιύπηνπλ θπξίσο ηηο δηεξγαζηεξηαθέο αλάγθεο ηεο. Κάπνηα απφ ηα 

πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη είλαη:  ηα αληηδξαζηήξηα, νη γπάιηλεο ζπζθεπέο, θ.α. 

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. επηδηώθεη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ακνηβαίνπ νθέινπο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Άξα ε ππεξεζία ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπίζεο, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ηνπ ΔΛΟΣ  EN/ ISO/ IEC 17025, κε ην νπνίν είλαη δηαπηζηεπκέλε. Έηζη, 

αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, κε βάζε ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξόλσλ 

παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ, ηελ επγέλεηά ηνπο, ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαη ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηεο.  

 

     Οη πξνκεζεπηέο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη θαη απηνί δηαπηζηεπκέλνη θαηά ην ίδην 

πξφηππν, ΔΛΟΣ  EN/ ISO/ IEC 17025  θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δείρλνπλ ζηελ 

ππεξεζία ην έληππν Γηαπίζηεπζήο ηνπο, φηαλ απηφ ηνπο δεηείηαη. Οη πξνκεζεπηέο 

ειέγρνληαη θαη εθείλνη από ην ΔΤΓ, ην νπνίν εμεηάδεη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηάο ηνπο. Σέινο, ε ππεξεζία δελ έρεη παξαηεξήζεη θαζπζηεξήζεηο 

ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο, φηαλ ηεο πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  
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5.2.9   Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαηά ηελ  παξνρή ππεξεζηώλ    

          ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  

 

     ε κία επηρείξεζε, ην «θιεηδί» ηεο επηηπρίαο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηεο. ε κία δεκόζηα ππεξεζία φκσο, είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ 

ηεο (βι. ελ. 1.3.3.3 & 1.3.3.4.).  

 

     Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. νθείιεη λα θαιύπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηώλ ηεο. Οη πνιίηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη είλαη: Οη παξαγσγνί 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ (αγξόηεο – ζπλεηαηξηζκνί), νη εηαηξίεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, θ.α. 

 

     Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., σο θξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο, πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

πνιίηεο (απαηηήζεηο – πξνζδνθίεο, γηα θάζε θαηεγνξία πνιηηώλ) είλαη ηα εμήο: 

 

          Ζ εγθπξόηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ 

 

          Καη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο κε ηελ θαιχηεξε – ρακειόηεξε ηηκή 

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ρξεζηκνπνηεί πξνδηαγεγξακκέλε κεζνδνινγία, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ θαη ησλ παξαπόλσλ ησλ πνιηηώλ. Ζ 

δηακφξθσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ  EN/ ISO/ IEC 

17025. Με ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο πνιίηεο ε ππεξεζία 

επηδηώθεη λα πξνζεγγίζεη ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη πνιίηεο γηα ηελ ππεξεζία, 

λα θαηαλνήζεη ηηο απφςεηο ηνπο, θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα βειηηψζεη ηα 

ηπρφλ θαθψο θείκελα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο θαη ζηελ απνδνηηθφηεηά ηεο.  

 

     χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ ηηκνιόγεζε 

ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο. Οη αγξόηεο έρνπλ έκκεζε πξηκνδόηεζε θαη 

πιεξώλνπλ ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. κε ην 30 %  ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο γηα ηα  

 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ππεξεζία. Δλψ νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί πιεξώλνπλ ην 100 % ηνπ ηειηθνύ θόζηνπο, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ππεξεζία.  
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      χκθσλα κε ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ην πνζνζηό ησλ πνιηηώλ πνπ 

ηθαλνπνηείηαη άκεζα – εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη εκπφδηα 

– θξαγκνχο, αλέξρεηαη ζην 90 %. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμππεξεηεί 

γξήγνξα ηνπο πνιίηεο, απνθεχγνληαο έηζη ηηο δπζάξεζηεο θαζπζηεξήζεηο.  

 

5.2.10 Σν Γηάγξακκα Ρνήο – Φόξκα – Καηαγξαθή ησλ Γηεξγαζηώλ, ηεο   

             Γηαδηθαζίαο Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηώλ  

 

     Με ηελ απεηθφληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα αλαδεηρηνχλ φια ηα ζηάδηα θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί ε 

ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο ηεο. 

 

Αθνινπζεί ην Γηάγξακκα Ρνήο ηεο Γηαδηθαζίαο Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηώλ  

  

                                              Αξρή                                                                                                                                                                         

 

                                      Τπνδνρή πνιίηε                                                                                                                                                                         

 

                        Αίηεζε Πνιίηε γηα Αλάιπζε Γείγκαηνο                                                                                 

             

 

                Πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζε ηνπ πνιίηε                                                   

 

 

Απφθαζε γηα εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην                                             

                             γηα ηελ αλάιπζή ηνπ 

 

                        Αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην                                                                                    

 

 

                                   πλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 

 

 

Δξγαδφκελνο Α 

 

Πνιίηεο 

Δξγαδφκελνο Α 

 

Δξγαδφκελνο Α 

 

Δξγαδφκελνη Β & Γ 
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            πλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

 

Έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ηνπ  

Γείγκαηνο  ζε έληππε κνξθή                                                

 

Παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ζηνλ πνιίηε                                               

 

Παξνρή ζπκβνπιψλ γεσπνληθνχ ραξαθηήξα ζηνλ πνιίηε                                                                                                          

 

Καηαρψξεζε ησλ Απνηειεζκάησλ Αλάιπζεο ζην EXCEL                                                 

 

                                                        Έθδνζε Σηκνινγίνπ                                                               

 

                   Πιεξσκή ηνπ Σηκνινγίνπ απφ ηνλ πνιίηε                                        

 

                                                                            Σέινο                                                               

 

ρήκα  5.2.10.1 :  Γηάγξακκα Ρνήο Σεο Γηαδηθαζίαο Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

 Καηαγξαθή ησλ δηεξγαζηώλ θαηά ηελ Γηαδηθαζία Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηώλ 

ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.: 

 

     Μφιηο εηζέιζεη ν πνιίηεο ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηνλ ππνδέρεηαη 

Δξγαδόκελνο Α πνπ βξίζθεηαη ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο. Έπεηηα ν Πνιίηεο 

ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη θέξεη ζηελ ππεξεζία. 

ηε ζπλέρεηα ν Δξγαδόκελνο Α πξσηνθνιιεί ηελ αίηεζε ηνπ Πνιίηε θαη απνθαζίδεη λα 

εηζάγεη ην δείγκα ζην Σκήκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηα ηελ αλάιπζή ηνπ. Αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην απφ ηνλ Δξγαδόκελν Β, πνπ είλαη ν Γεσπφλνο 

θαη ηνλ Δξγαδόκελν Γ, πνπ βξίζθεηαη ζην Σκήκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε έληππε κνξθή. Έπεηηα, ν 

Δξγαδόκελνο Α παξέρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ζηνλ Πνιίηε θαη ν 

Δξγαδόκελνο Β παξέρεη ζπκβνπιέο γεσπνληθνύ ραξαθηήξα ζηνλ Πνιίηε. ηε ζπλέρεηα, ν  

Δξγαδφκελνη Β 

& Γ 

 

Δξγαδφκελνο Β 

 

Δξγαδφκελνο Α 

 

Δξγαδφκελνο Α 

 

Πνιίηεο 

Δξγαδφκελνο Α 
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Δξγαδόκελνο Α θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο θαη κεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξόγξακκα EXCEL, θαζψο επίζεο θαη εθδίδεη 

Σηκνιόγην. Σέινο, αθνινπζεί ε πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ από ηνλ Πνιίηε.  

 

 Πεξηγξαθή ηεο Γηαδηθαζίαο Δμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηώλ ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. κε ηε ρξήζε ηεο αθόινπζεο Φόξκαο: 

 

       θνπόο ηεο δηαδηθαζίαο: 

     Ζ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη σο ζηφρν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ 

– κεηξήζεσλ – ειέγρσλ ησλ δεηγκάησλ ζηνπο πνιίηεο, ηα νπνία δείγκαηα πξνο αλάιπζε ηα 

θέξλνπλ ζηελ ππεξεζία νη πνιίηεο θαη αθνξνχλ ηελ αλάιπζε εδαθψλ, λεξψλ, θπηηθψλ 

ηζηψλ θαη ιηπαζκάησλ. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ γεσπνληθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζπκβνπιέο ζηεξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί. Ζ θαιή εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ γεσξγηθά πξντφληα 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο.   

 

      Πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο: 

     Ζ δηαδηθαζία ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ εθαξκφδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  Ζ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ εθαξκφδεηαη 

ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε έδξα ηε ίλδν Θεζζαινλίθεο. 

 

     Τπεπζπλόηεηεο: 

 Ζ Γηνίθεζε ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ – 

Γηεύζπλζε Έξεπλαο – Πξντζηάκελνο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.) 

 Οη Δξγαδφκελνη ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο 

 Οη Δξγαδφκελνη ηνπ Σκήκαηνο Γεσπφλσλ 

 Οη Δξγαδφκελνη ηνπ Σκήκαηνο ησλ Δξγαζηεξίσλ 

 Ο Τπεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 
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Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο (Τινπνίεζε): 

     Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ πξέπεη λα γίλνπλ νη 

αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 

 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ εξγαζίαο & θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ (έπηπια, ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ, φξγαλα 

ειέγρνπ – αλαιχζεσλ – κεηξήζεσλ ησλ δεηγκάησλ, θ.α.). 

 Πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ & αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. 

 Καζνξηζκφο σξαξίνπ εξγαζίαο – ιεηηνπξγίαο. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Πνηνο εθηειεί ηελ δηαδηθαζία & κε πνηα κέζα: 

Η δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη από: 

 

 Σνπο εξγαδφκελνπο ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο, νη νπνίνη ππνδέρνληαη ηνλ πνιίηε, 

πξσηνθνιινχλ ηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε, απνθαζίδνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο 

ζην εξγαζηήξην γηα ηελ αλάιπζή ηνπ, παξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζηνλ 

πνιίηε, θαηαρσξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζην EXCEL θαη εθδίδνπλ 

Σηκνιφγην γηα ηνλ πνιίηε. 

 

 Σνπο εξγαδφκελνπο ζην ηκήκα γεσπφλσλ, νη νπνίνη αλαιχνπλ ην δείγκα ηνπ πνιίηε 

ζην εξγαζηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, εθδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε έληππε 

κνξθή θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα ζηνλ πνιίηε.  

 

      Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη: 

 

 Ζ αίηεζε ηνπ πνιίηε γηα ηελ αλάιπζε δείγκαηνο. 

 Οη ππνινγηζηέο. 

 Σν πξφγξακκα Excel. 

 Όια ηα φξγαλα ειέγρνπ κεηξήζεσλ θαη αλάιπζεο ζην εξγαζηήξην. 

 Καη ην ηηκνιφγην. 
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Έγγξαθα & Αξρεία(πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο): 

 Ζ αίηεζε ηνπ πνιίηε γηα ηελ αλάιπζε δείγκαηνο. 

 Έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζε έληππε κνξθή. 

 Σηκνιφγην. 

 

ρεηηθά Έγγξαθα & Αξρεία: 

 

 Δγρεηξίδην πνηφηεηαο (Πξφηππν Γηαπίζηεπζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/ IEC 17025)  

 Παξαγφκελα έγγξαθα 

 Έγγξαθα πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο. 

 

 

5.2.11 Καηαγξαθή ησλ δηεξγαζηώλ ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάιπζεο Δδαθώλ  

             ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζην Σκήκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ & Μειέηε   

             Αζηνρίαο ζηελ Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Δδαθώλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

        Καηαγξαθή ησλ Γηεξγαζηώλ ηεο Γηαδηθαζίαο Αλάιπζεο Δδαθώλ ηεο    

        Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.: 

 

     Γηα λα βγνπλ ζσζηά ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο ζην εξγαζηήξην ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., πξέπεη αξρηθά ν Παξαγσγόο – Αγξόηεο λα θξνληίζεη ην δείγκα εδάθνπο 

πνπ ζα ζπιιέμεη από ην ρσξάθη ηνπ λα κελ είλαη θνληά ζε δξόκν θαη ζε ξπάθη. Δπίζεο, 

πξέπεη ν Παξαγσγφο – Αγξφηεο λα ζπιιέμεη δείγκα από πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ηνπ ρσξαθηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλακείμεη όια ηα δείγκαηα εδάθνπο κεηαμύ ηνπο. 

Όηαλ πάεη ν παξαγσγφο ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ην αλακεκεηγκέλν δείγκα 

εδάθνπο ηνπ ρσξαθηνχ ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη πξνλνήζεη, ψζηε ην δείγκα πνπ ζα θέξεη λα 

είλαη 2 θηιά ηνπιάρηζηνλ.  

 

     Όηαλ ην δείγκα εδάθνπο εηζαρζεί ζην εξγαζηήξην αλάιπζεο θαη κεηξήζεσλ ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., νη Δξγαδόκελνη πνπ βξίζθνληαη ζην Σκήκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά καδί κε ηνπο Γεσπόλνπο, (νη νπνίνη αλήθνπλ ζην Σκήκα Γεσπόλσλ  
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θαη εηζέξρνληαη ζην εξγαζηήξην γηα λα θάλνπλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο αλάιπζεο 

&κεηξήζεσλ), γηα λα δηεμάγνπλ νξζά απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ.  

 

     Αλ ην δείγκα εδάθνπο πνπ ζα εηζαρζεί ζην εξγαζηήξην είλαη πγξό, ηόηε νη εξγαδφκελνη 

ζην εξγαζηήξην (Γεσπόλνη & Δξγαδόκελνη ηνπ Σκήκαηνο ηνπ εξγαζηεξίνπ), πξνβαίλνπλ 

ζηελ μήξαλζε ηνπ εδάθνπο κε Δηδηθό Ξεξαληήξην – Φνύξλν Ξήξαλζεο. Αθνχ γίλεη ε 

μήξαλζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο, δπγίδνπλ ην δείγκα εδάθνπο, ώζηε λα είλαη αθξηβώο 

1 θηιό. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύλ ην δείγκα εδάθνπο ζηνλ Κύιηλδξν Βνπγηνύθνπ 

(Μέζνδνο Βνπγηνύθνπ) θαη κεηά πξνζζέηνπλ κέζα ζε απηφ Μεηαθσζθνξηθό Νάηξην (= 

αληηδξαζηήξην) γηα λα γίλεη ε δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο (ην ρώκα λα γίλεη ζαλ άκκνο). Αθνχ 

γίλεη ε δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο, κέρξη ηελ ραξαγή ηνπ θπιίλδξνπ (ηε γξακκή πνπ ππάξρεη 

πάλσ ζηνλ θύιηλδξν) πξνζζέηνπλ λεξό. Μεηά από 40 δεπηεξόιεπηα αθξηβώο, θάλνπλ ηελ 

πξώηε κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο κε ηε ρξήζε ηνπ ππθλόκεηξνπ θαη κεηά από 

2 ώξεο αθξηβώο, γίλεηαη ε δεύηεξε κέηξεζε. Καη ζηελ πξώηε θαη ζηελ δεύηεξε 

κέηξεζε, κεηξάλε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο  κε Δηδηθό Θεξκόκεηξν 

(ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 10 θαη 

15 
o
C . 

 

     Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ππθλφκεηξν θαη απφ ηε Θεξκνθξαζία, 

ππάξρνπλ κέζα ζην εξγαζηήξην θάπνηνη Δδηθνί Πίλαθεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

αληηζηνηρία πνπ έρεη ην δείγκα ζε Ίιπ, Άξγηιν θαη Άκκν. 

 

     Αθνχ θαηαγξάςνπλ νπ Δξγαδφκελνη ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη νη Γεσπφλνη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ηνπ εδάθνπο, νη Γεσπόλνη εμέξρνληαη 

από ην εξγαζηήξην καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εδάθνπο ζε έληππε κνξθή θαη δίλνπλ 

ζπκβνπιέο γεσπνληθνύ ραξαθηήξα ζηνπο Παξαγσγνύο – Αγξόηεο. 

 

Κάπνηεο από ηηο Οδεγίεο εξγαζίαο πνπ κνηξάδνληαη ζην Σκήκα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 

 Οδεγίεο εξγαζίαο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ Φνχξλνπ Ξήξαλζεο. 

 Οδεγίεο εξγαζίαο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ Κχιηλδξνπ Βνπγηνχθνπ  

 Οδεγίεο εξγαζίαο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ & δηαηήξεζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. θ.α. 
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         Μειέηε Αζηνρίαο (FMEA) ζηε Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Δδαθώλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Ζ Μειέηε Αζηνρίαο αλαθέξεηαη ζηα ηπρφλ ζθάικαηα  πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε κίαο δηαδηθαζίαο. Γηα λα επηηεπρζεί ε κειέηε αζηνρίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

Αλάιπζε Pareto.  

 

     Ζ Αλάιπζε Pareto βαζίδεηαη ζηελ αξρή όηη ππάξρεη κία ηάζε όπνπ 80 % κηαο 

δξάζεο πξνθαιείηαη από ην 20 % πεξίπνπ ησλ πηζαλώλ ππαηηίσλ. Έηζη ην 80 % ησλ 

ειαηησκάησλ ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο νθείιεηαη ζην 20 % πεξίπνπ ησλ 

θαηεγνξηώλ αηηηώλ ειαηησκάησλ. Καηά ηελ Αλάιπζε Pareto θαηαζθεπάδνπκε ην 

Γηάγξακκα Pareto κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εληνπίδνπκε νκάδεο ηξφπσλ αζηνρίαο κε ηε 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε, ψζηε λα επηθεληξψζνπκε ζε απηέο ην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Πξέπεη σζηφζν λα επηζεκάλνπκε φηη ε αξρή ησλ ιίγσλ θαη 

ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε Αλάιπζε Pareto, δελ έρεη θαζνιηθή 

ηζρχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, κε απηή ηελ αλάιπζε, νη 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ηξφπσλ αζηνρίαο γηα ηελ επηθέληξσζε ησλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ.                                                                                                      (Γατηάλεο, 2006) 

 

Σξόπνη αζηνρίαο: 

 

1) Παξνρή ιάζνπο Γείγκαηνο Δδάθνπο απφ ηνλ Παξαγσγφ – Αγξφηε ζηελ   

      Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

2) Τγξαζία ηνπ Γείγκαηνο Δδάθνπο 

3) Αλάιπζε Λάζνπο πνζφηεηαο Γείγκαηνο Δδάθνπο 

4) Δζθαικέλε Γηεξγαζία Γηαζπνξάο ηνπ Γείγκαηνο ηνπ Δδάθνπο ζηνλ Κχιηλδξν   

      Βνπγηνχθνπ (Μέζνδνο Βνπγηνχθνπ) 

5) Λάζνο κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο ζην Ππθλφκεηξν  

6) Λάζνο κέηξεζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο εδάθνπο 

7) Παξνρή εζθαικέλσλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ (αληηζηνηρία Ίιπο, Αξγίινπ θαη Άκκνπ 

ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο) ζηνλ Παξαγσγφ - Αγξφηε  
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Δπηπηώζεηο αζηνρίαο (όπνπ η = ζε ηνπηθό επίπεδν, όπνπ γ = ζε γεληθό επίπεδν): 

 

1)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο   

           ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

      β.η.  Κφζηνο απφ ηελ παξαγσγή θαθήο πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

      γ.η.  Οη γεσπφλνη ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα δψζνπλ ζηνλ αγξφηε – παξαγσγφ ιάζνο   

          ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα. 

 

2)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο  

              ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

      β.η.  Γπζθνιία ζηελ δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε Μέζνδν   

              Βνπγηνχθνπ. 

      γ.η.  Δζθαικέλα απνηειέζκαηα θαηά ηηο κεηξήζεηο ζην Ππθλφκεηξν & ζην   

             Θεξκφκεηξν. 

 

3)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο  

             ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

      β.η.  Δζθαικέλε δηεξγαζία ηεο Μεζφδνπ Βνπγηνχθνπ. 

      γ.η.  Δζθαικέλα απνηειέζκαηα θαηά ηηο κεηξήζεηο ζην Ππθλφκεηξν & ζην  

             Θεξκφκεηξν. 

 

4)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο  

              ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

     β.η.  Δζθαικέλα απνηειέζκαηα θαηά ηηο κεηξήζεηο ζην Ππθλφκεηξν & ζην   

             Θεξκφκεηξν. 

     γ.η.  Οη γεσπφλνη ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα δψζνπλ ζηνλ αγξφηε – παξαγσγφ ιάζνο   

          ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα. 

 

5)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο   

             ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

     β.η.  Οη γεσπφλνη ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα δψζνπλ ζηνλ αγξφηε – παξαγσγφ ιάζνο   

             ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα. 

     γ.γ.  Καθή θήκε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 
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6)  α.γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ & αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο   

             ζα είλαη εζθαικέλα (δει. εζθαικέλε αληηζηνηρία ύιεο, ηνπ αξγίινπ θαη ηνπ άκκνπ).  

     β.η.  Οη γεσπφλνη ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα δψζνπλ ζηνλ αγξφηε – παξαγσγφ ιάζνο   

             ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα. 

     γ.γ.  Καθή θήκε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

7)  α.η.  Κφζηνο απφ ηελ παξαγσγή θαθήο πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

     β.η.  Οη γεσπφλνη ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζα δψζνπλ ζηνλ αγξφηε – παξαγσγφ ιάζνο   

             ζπκβνπιέο γεσπνληθνχ ραξαθηήξα. 

     γ.γ.  Καθή θήκε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

Αίηηα Αζηνρίαο: 

 

1)  α.  πιινγή ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο απφ έδαθνο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε δξφκν ή   

           ζε ξπάθη. 

β.  πιινγή ηνπ δείγκαηνο εδάθνπο απφ έλα κφλν ή απφ πνιχ ιίγα ζεκεία ηνπ   

     ρσξαθηνχ. 

γ.  Παξάιεηςε ηεο αλάκεημεο φισλ ησλ δεηγκάησλ ηνπ εδάθνπο ηνπ ρσξαθηνχ. 

 

2)  α.  Παξάιεηςε ηεο μήξαλζεο ηνπ εδάθνπο. 

      β.  Τγξαζία ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

      γ.  Καθή επηθνηλσλία – ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

3)  α.  Παξάιεηςε δπγίζκαηνο ηνπ εδάθνπο κεηά ηελ μήξαλζή ηνπ. 

      β.  Λάζνο απνηειέζκαηα θαηά ην δχγηζκα ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο. 

      γ.  Απψιεηα απαξαίηεηεο πνζφηεηαο δείγκαηνο εδάθνπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ εληφο   

           ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

4)  α. Παξάιεςε ηεο πξφζζεζεο ηνπ Μεηαθσζθνξηθνχ Ναηξίνπ (αληηδξαζηήξην) ζηνλ   

          Κχιηλδξν Βνπγηνχθνπ.   

      β.  Πξφζζεζεο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηαο λεξνχ ζηνλ Κχιηλδξν   

           Βνπγηνχθνπ. 

      γ.  Λάζνο πνζφηεηα δείγκαηνο εδάθνπο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ Κχιηλδξν   

           Βνπγηνχθνπ. 
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5)  α.  Ζ πξψηε κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο έγηλε λσξίηεξα ή αξγφηεξα απφ ηα 40   

           δεπηεξφιεπηα. 

      β.  Ζ δεχηεξε κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο έγηλε λσξίηεξα ή αξγφηεξα απφ ηηο     

            2 ψξεο. 

       γ.  Γηεμαγσγή ιάζνο κεηξήζεσλ, πνπ νθείινληαη απφ ιάζνο αλαιχζεηο θαη κεηξήζεηο   

            πξνεγνχκελσλ δηεξγαζηψλ. 

 

6)  α.  Υαιαζκέλν ζεξκφκεηξν. 

      β.  Θεξκνθξαζία εξγαζηεξίνπ κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ην φξην. 

      γ.  Τγξαζία ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

7)  α.  Αλάιπζε εζθαικέλνπ δείγκαηνο εδάθνπο πνπ έθεξε ν παξαγσγφο – αγξφηεο. 

      β.  Δζθαικέλε δηαδηθαζία αλάιπζεο & κεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο ζην   

           εξγαζηήξην. 

      γ.  Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο αλάιπζεο εδάθνπο κπεξδεχηεθαλ κε άιια   

           απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο αλάιπζεο εδάθνπο. 

 

 

 

Κξηζηκόηεηα (S) ηξόπσλ αζηνρίαο: 

 

Σξόπνο αζηνρίαο ---S: 

 

1---10 

2---9 

3---9 

4---10 

5---10                                                                                                      

6---10 

7---10 
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Πηζαλόηεηα εκθάληζεο (Ο) ηξόπσλ αζηνρίαο: 

1---7 

2---3 

3---5 

4---4 

5---4 

6---4 

7---5 

 

Πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ (D) ηξόπσλ αζηνρίαο: 

1---3 

2---9 

3---9 

4---10 

5---8 

6---8 

7---6 

 

Τπνινγηζκόο ησλ RPN (=Αξηζκό Πξνηεξαηόηεηαο Κηλδύλνπ) ησλ ηξόπσλ αζηνρίαο: 

RPN1 = 10 Υ 7 Υ 3 = 210 

RPN2 = 9 Υ 3 Υ 9 = 243 

RPN 3 = 9 Υ 5 Υ 9 = 405 

RPN4 = 10 Υ 4 Υ 10 = 400 

RPN5 = 10 Υ 4 Υ 8 = 320 

RPN6 = 10 Υ 4 Υ 8 = 320 

RPN7 = 10 Υ 5 Υ 6 = 300 

 

 

 

 

 

 



Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΟΥΗΑ  (FMEA) Αξηζκφο: 

Σξνπ.: «       » 
Αξηζκόο ρεδίνπ : Πεξηγξαθή:  Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Γείγκαηνο Δδαθώλ ειίδα:1 απφ… 

 

Λεηηνπξγία Πηζαλόο 

Σξόπνο 

Αζηνρίαο 

Πηζαλέο 

Δπηπηώζεηο 

Αζηνρίαο 
(S) 

Πηζαλά 

Αίηηα 

Αζηνρίαο 
(Ο) 

Σξόπνη Διέγρνπ 

πνπ 

ρξεζηκνπνηνύ-

ληαη 

(D) RPN 

Πξόηαζε 

Γηνξζσηη-

θήο 

Δλέξγεηαο 

Τπεύζ

πλνο 

Γηνξζ. 

Δλέξγ. 

(S) (O) (D) RPN 

Αλάιπζε 

 Δδαθώλ 

1) Λάζνο 

δεηγκαην-

ιεςία απφ 

ηνλ αγξφηε 

Δζθαικέλα 

ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

10 

Γεηγκαην-

ιεςία απφ 

έδαθνο 

θνληά ζε 

δξφκν ή ζε 

ξπάθη  

7 

Διέγρεηαη ε 

πνζφηεηα πνπ 

θέξλεη ν αγξφηεο, 

αλ είλαη επαξθείο 

γηα ηελ αλάιπζε 

3 210 

Παξνρή 

έληππσλ & 

πξνθνξηθψλ 

νδεγηψλ ζηνλ 

αγξφηε γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ 

πξέπεη λα 

θάλεη ηελ 

δεηγκαηνιε-

ςία 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Τινπνη-

ήζεθε 
10 3 3 90 

Κφζηνο απφ 

ηελ παξαγσγή 

θαθήο 

πνηφηεηαο 

αγξ/θψλ 

πξντφλησλ 

Γεηγκαηνιε

ςία ηνπ 

εδάθνπο 

απφ 1 ή 

απφ ιίγα 

ζεκεία ηνπ 

ρσξαθηνχ 

Λάζνο 

ζπκβνπιέο 

απφ ηνπο 
Γεσπφλνπο 

Παξάιεηςε 

ηεο 

αλάκημεο 
φισλ ησλ 

δεηγκάησλ 

ηνπ 

εδάθνπο 

ηνπ 

ρσξαθηνχ  



 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

2) Τγξαζία 

ηνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο  

Δζθαικέλα 
ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

9 

Παξάιεηςε 
ηεο 

μήξαλζεο 

ηνπ 

εδάθνπο 

3 
Ξήξαλζε ηνπ 

εδάθνπο 
9 243 

Έιεγρνο ηεο 

πγξαζίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

θάζε κία 

βδνκάδα 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Τινπνη-

ήζεθε 
9 2 6 108 

Γπζθνιία ζηε 
δηαζπνξά ηνπ 

δείγκαηνο 

θαηά ηε 

Μέζνδν 

Βνπγηνχθνπ 

Τγξαζία 
ζηνλ ρψξν 

ηνπ 

εξγαζηε-

ξίνπ 

Δζθαικέλα 

απνηειέζκαηα 

θαηά ηηο 

κεηξήζεηο ζην 

Ππθλφκεηξν 

&ζην       

Θεξκφκεηξν. 

 

Καθή 

επηθνηλσ-

λία – 

ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλ

σλ ηνπ 

εξγαζηε-
ξίνπ 
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Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

3) 
Αλάιπζε 

ιάζνπο 

πνζφηεηαο 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

Δζθαικέλα 
ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

9 

Παξάιεηςε 
δπγίζκαηνο 

ηνπ 

εδάθνπο 

κεηά ηελ 

μήξαλζή 

ηνπ   

5 

Εχγηζκα ηνπ 

εδάθνπο ζε δπγφ 

αθξηβείαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

δεθαδηθψλ ςεθίσλ  

9 405 

Γηαθξίβσζε 

ηνπ δπγνχ 

αθξηβείαο θάζε 

6 κήλεο 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Τινπνηή

ζεθε 
9 2 7 126 

Δζθαικέλε 
δηεξγαζία ηεο 

Μεζφδνπ 

Βνπγηνχθνπ 

Λάζνο 
απνηειέζκ

αηα θαηά 

ην δχγηζκα 

ηνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

Δζθαικέλα 

απνηειέζκαηα 

θαηά ηηο 

κεηξήζεηο ζην 

Ππθλφκεηξν 

& ζην 

Θεξκφκεηξν 

Απψιεηα 

απαξαίηε-

ηεο 

πνζφηεηαο 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

θαηά ηε 

κεηαθνξά 
ηνπ εληφο 

ηνπ 

εξγαζηε-

ξίνπ 
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Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

4) 

Δζθαικέ-

λε 

δηεξγαζία 

Γηαζπνξάο 

ηνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

ζηνλ 

Κχιηλδξν 

Βνπγηνχ-

θνπ 

 

Δζθαικέλα 
ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

10 

Παξάιεηςε 
ηεο 

πξφζζεζεο 

ηνπ 

Μεηαθσζθ

νξηθνχ 

Ναηξίνπ 

(αληηδξαζη

ήξην) ζηνλ 

Κχιηλδξν 

Βνπγηνχ-

θνπ 

4 

Εχγηζκα ηνπ 

εδάθνπο ζε δπγφ 

αθξηβείαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

δεθαδηθψλ ςεθίσλ 

πξηλ ην 

ηνπνζεηήζνπλ ζηνλ 

Κχιηλδξν 

Βνπγηνχθνπ 

10 400 

Παξνρή 

νδεγηψλ 

εξγαζίαο γηα 

ηνλ Κχιηλδξν 

Βνπγηνχθνπ & 

εθπαίδεπζε 

ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

πξηλ ηε ρξήζε 

ηνπ 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Τινπνη-

ήζεθε 
9 1 7 63 

Δζθαικέλα 

απνηειέζκαηα 

θαηά ηηο 

κεηξήζεηο ζην 

Ππθλφκεηξν 
& ζην 

Θεξκφκεηξν 

Πξφζζεζε 

κεγαιχηεξ-

εο ή 

κηθξφηεξεο 

πνζφηεηαο 
λεξνχ ζηνλ 

Κχιηλδξν 

Βνπ/θνπ 
Λάζνο 

ζπκβνπιέο 

απφ ηνπο 

Γεσπφλνπο 

Λάζνο 

πνζφηεηα 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

πνπ 
ηνπνζεηή-

ζεθε ζηνλ 

Κχιηλδξν 

Βνπ/θνπ  
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Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

5) 

Λάζνο 

κέηξεζε 

ηνπ 

δείγκαηνο 

ηνπ 

εδάθνπο 

ζην 

Ππθλφκε-

ηξν 

Δζθαικέλα 
ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

10 

Ζ 1ε 
κέηξεζε ηνπ 

δείγκαηνο 
εδάθνπο 

έγηλε 
λσξίηεξα ή 
αξγφηεξα 

απφ ηα 40" 

4 

Έιεγρνο ηεο ψξαο 

πνπ πξέπεη λα γίλεη ε 

κέηξεζε ηνπ 

δείγκαηνο ζην 

ππθλφκεηξν 

8 320 

Παξνρή 
νδεγηψλ 

εξγαζίαο γηα 

φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

& εθπαίδεπζε 

ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Βξίζθε-

ηαη ζε 

θαηά-

ζηαζε 

πινπνί-

εζεο 

10 2 6 120 

Λάζνο 
ζπκβνπιέο 

απφ ηνπο 

Γεσπφλνπο 

Ζ 2ε 
κέηξεζε ηνπ 

δείγκαηνο 
ηνπ εδάθνπο 

έγηλε 
λσξίηεξα ή 
αξγφηεξα 
απφ ηηο 2 

ψξεο 

Καθή θήκε 

γηα ηε 

Γεκφζηα 
Τπεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

.Γηεμαγσγή 

ιάζνο 

κεηξήζεσλ, 

πνπ 

νθείινληαη 

απφ ιάζνο 

αλαιχζεηο & 

κεηξήζεηο 

Πξνεγνχκε-
λσλ 

δηεξγαζηψλ. 
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Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

6) 

Λάζνο 

κέηξεζε 

ηεο 

ζεξκνθξα-

ζίαο ηνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

 

Δζθαικέλα 
ηειηθά 

απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο 

10 

Υαιαζκέλν 
Θεξκφκε-

ηξν 

4 

Έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 
8 320 

Γηαθξίβσζε 

ηνπ 

ζεξκφκεηξνπ 

θάζε 6 κήλεο 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

πινπνηή

ζεθε 
8 2 8 128 

Λάζνο 
ζπκβνπιέο 

απφ ηνπο 

Γεσπφλνπο 

Θεξκνθξα-
ζία 

εξγαζηε-

ξίνπ 

κεγαιχηε-

ξε ή 

κηθξφηεξε 

απφ ην φξην 

Καθή θήκε 

γηα ηε 

Γεκφζηα 

Τπεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

Τγξαζία 

ζηνλ ρψξν 

ηνπ 

εξγαζηε-

ξίνπ 
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Αλάιπζε 

Δδαθώλ 

7) 

Παξνρή 

εζθαικέ-

λσλ 

ηειηθψλ 

απνηειε-

ζκάησλ 

αλάιπζεο 

εδάθνπο 

(Αηηζηνη-

ρία ίιπο – 

Αξγίινπ – 

άκκνπ) 

ζηνλ 

Παξαγσγφ 

- Αγξφηε 

Κφζηνο απφ 
ηελ παξαγσγή 

θαθήο 

πνηφηεηαο 

γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 

10 

Αλάιπζε 
εζθαικέ-

λνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

πνπ έθεξε 

ν αγξφηεο 

5 

Καηαρψξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ 

αλάιπζεο ζην 

EXCEL  

6 300 

Παξνρή 

νδεγηψλ 

δεηγκαηνιε-

ςίαο ζηνπο 

αγξφηεο & 

Οδεγίεο 

εξγαζίαο ζην 

πξνζσπηθφ 

Γεσπφ-

λνη & ην 

πξνζσπη

θφ ζην 

ηκήκα 

ηνπ 

εξγαζηε

ξίνπ 

Τινπνη-

ήζεθε 
10 2 5 100 

Λάζνο 
ζπκβνπιέο 

απφ ηνπο 

Γεσπφλνπο 

Δζθαικέλε 
δηαδηθαζία 

αλάιπζεο 

ηνπ 

δείγκαηνο 

εδάθνπο 

ζην 

εξγαζηήξην 

Καθή θήκε 

γηα ηε 

Γεκφζηα 

Τπεξεζία 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

Μπεξδεχηε

θαλ ηα 

ηειηθά 

απνηειέζκ

αηα 

αλάιπζεο 

εδάθνπο  

 
Πίλαθαο 5.2.11.1:  Μειέηε Αζηνρίαο (FMEA) ζηε Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Γείγκαηνο Δδαθψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 
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Πίλαθαο 5.2.11.2:  Πίλαθαο ηνπ Γηαγξάκκαηνο Pareto – Πξηλ ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηάηαμε 

Σξόπσλ 

Αζηνρίαο 

Καηά 

Φζίλνπζα 

εηξά   RPN 

 

RPN i 

 

ρεηηθή 

πρλόηεηα %   

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλόηεηα 

Πνζνζηό 

% 

3 405 

405Υ100 = 

40500 

40500:2198 = 

18,4 

18,4 18,4% 

4 400 18,2 
18,4+18,2 

= 36,6 
36,6% 

5 320 14,6 51,2 51,2% 

6 320 14,6 65,8 65,8% 

7 300 13,6 79,4 79,4% 

2 243 11,1 90,5 90,5% 

1 210 9,6 100 100% 

ύλνιν 2198 100 
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ρήκα 5.2.11.1:  Γηάγξακκα Pareto ησλ Σξφπσλ Αζηνρίαο – Πξηλ ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

     Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ην δηάγξακκα Pareto ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απφ ηνπο 

ηξφπνπο αζηνρίαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο εδαθψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., ζπγθεληξψλεη ε 

Αλάιπζε Λάζνπο πνζόηεηαο Γείγκαηνο Δδάθνπο κε πνζνζηό 18,4 % θαη ην κηθξόηεξν 

πνζνζηό ζπγθεληξψλεη ε Παξνρή ιάζνπο Γείγκαηνο Δδάθνπο από ηνλ Παξαγσγό – Αγξόηε 

ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. κε πνζνζηό 9,6 %.  

 

      2
νο

 ζε πνζνζηά ηξφπνο αζηνρίαο είλαη ε Δζθαικέλε Γηεξγαζία Γηαζπνξάο ηνπ 

Γείγκαηνο ηνπ Δδάθνπο ζηνλ Κύιηλδξν Βνπγηνύθνπ (Μέζνδνο Βνπγηνύθνπ) κε πνζνζηφ  

18,2 %, 3
νο

 ζε πνζνζηά ηξφπνο αζηνρίαο είλαη  ην Λάζνο κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ 

εδάθνπο ζην Ππθλόκεηξν κε πνζνζηφ 14,6 %, 4
νο

 ζε πνζνζηά ηξφπνο αζηνρίαο είλαη ην 

Λάζνο κέηξεζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο εδάθνπο  κε πνζνζηφ 14,6 % θαη 5
νο

 ζε 

πνζνζηά ηξφπνο αζηνρίαο είλαη ε Παξνρή εζθαικέλσλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ (αληηζηνηρία 

Ίιπο, Αξγίινπ θαη Άκκνπ ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο) ζηνλ Παξαγσγφ – Αγξφηε κε πνζνζηφ 

13,6 % θαη 6
νο

 ζε πνζνζηά ηξφπνο αζηνρίαο είλαη ε Τγξαζία ηνπ Γείγκαηνο Δδάθνπο  κε 

πνζνζηφ 11,1%. 

Δζθα

ικέλε 
Μέζν

δνο 

Βνπγη
νχθνπ 

Λάζνο 

κέηξε-
ζε ηεο 

ζεξκνθ

ξαζίαο 

Τγξαζία 

ηνπ 
δείγκα-

ηνο 

εδάθνπο 
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     Άξα εθεί πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη θαηά ηελ Αλάιπζε 

Γείγκαηνο Δδάθνπο & θαηά ηελ Γηεξγαζία Γηαζπνξάο ηνπ Γείγκαηνο ηνπ Δδάθνπο ζηνλ 

Κύιηλδξν Βνπγηνύθνπ (Μέζνδνο Βνπγηνύθνπ. Έπεηηα, λα δνζεί βαξύηεηα γηα δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο θαηά ηελ κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ εδάθνπο ζην Ππθλόκεηξν,  

κέηξεζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο εδάθνπο θαη ηελ Παξνρή ησλ ηειηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζην ηέινο λα δνζεί βαξύηεηα ζηελ Τγξαζία ηνπ Γείγκαηνο Δδάθνπο θαη 

ζηελ Παξνρή Γείγκαηνο ηνπ Δδάθνπο από ηνλ Παξαγσγό – Αγξόηε ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.2.11.3:  Πίλαθαο ηνπ Γηαγξάκκαηνο Pareto – Μεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

 

 

Καηάηαμε 

Σξόπσλ 

Αζηνρίαο 

Καηά 

Φζίλνπζα 

εηξά   RPN 

 

RPN i 

 

ρεηηθή 

πρλόηεηα %   

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλόηεηα 

Πνζνζηό 

% 

6 128 17,4 17,4 17,4 % 

3 126 17,1 34,5 34,5 % 

5 120 16,3 50,8 50,8 % 

2 108 14,7 65,5 65,5 % 

7 100 13,6 79,1 79,1 % 

1 90 12,2 91,3 91,3 % 

4 63 8,6 100 100 % 

ύλνιν 735 100 
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ρήκα 5.2.11.2:  Γηάγξακκα Pareto ησλ Σξόπσλ Αζηνρίαο – Μεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 5.2.11.2:  Γηάγξακκα Pareto ησλ Σξφπσλ Αζηνρίαο – Μεηά ηηο Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

 

     Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ην Γηάγξακκα Pareto ησλ Σξφπσλ Αζηνρίαο, κεηά ζηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ( ρήκα 5.2.11.2), νη ηηκέο ηνπ RPN (Αξηζκφο 

πξνηεξαηφηεηαο θηλδχλνπ) βξίζθνληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα – κέρξη 130 – νπφηε κπνξεί 

πιένλ λα εηπσζεί φηη επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πνπ ήηαλ λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

ησλ Σξφπσλ αζηνρίαο. 
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5.2.12   Σκήκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο 

 

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δελ δηαζέηεη ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, επεηδή ππάγεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηνπ ππνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

 

     Οη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, 

αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απόδνζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ – δηεξγαζηώλ 

ζε όιν ην κήθνο ηεο ππεξεζίαο είλαη:                                                             

 Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ΔΛΟΣ  EN/ ISO/ IEC 17025. 

 

 Πξνκήζεηα λένπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην παιηφ, ψζηε ην 

εξγαζηήξην λα βειηηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ. 

 

5.2.13   Σν  Πηζηνπνηεηηθό Γηαπίζηεπζεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

                                                               Η δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη   

                                                      Γηαπηζηεπκέλε από ηνλ θνξέα Δ.Τ.Γ. – Δζληθό  

                                                     ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο, ν νπνίνο ηελ αμηνινγεί γηα ην  

                                                     αλ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα  εθηειεί, λα εθαξκφδεη θαη λα  

                                                     ηεξεί όιεο ηηο  δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην  

                                                     πηζηνπνηεηηθό  πνηόηεηαο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/ IEC 17025,  

                                                     ην νπνίν έρεη  ελζσκαησζεί ζηελ ππεξεζία. Απηό ην   

                                                      πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο   

                                                      ηνπ ISO 9001:2008 θαη ηνπ ISO 14001. Η δεκόζηα    

                                                      ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηεξψληαο απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ        

        Φσηνγξαθία 5.2.13.1 :              κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

                 Πηζηνπνηεηηθφ                    εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δηεμάγεη, ηα νπνία 

      Γηαπίζηεπζεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.      αθνξνχλ ηηο  κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ησλ εδαθψλ, ησλ 



172   

λεξψλ, ησλ θπηηθψλ ηζηψλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ. Ο ιφγνο πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί θάηη ηέηνην 

ε ππεξεζία είλαη γηαηί νη πξνδηαγξαθέο απηνύ ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη 

από ηνλ Δ.Τ.Γ , εκπίπηνπλ ζε πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο όρη κόλν εζληθνύ, αιιά θαη 

επξσπατθνύ ραξαθηήξα.  

 

                                    Σν Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο A.E., κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν   

                               E.Y.Γ.,      ηδξχζεθε κε ηνλ N. 3066/2002 θαη απνηειεί κεηεμέιημε  

                               ηνπ Eζληθνχ πκβνπιίνπ Γηαπίζηεπζεο, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην Yπνπξγείν 

Aλάπηπμεο απφ ην 1994, κε ηνλ ίδην δηαθξηηηθφ ηίηιν. Δίλαη αλώλπκε εηαηξεία  

 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε ζθνπό ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο ζηε ρώξα. Tν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

έρεη θαηαβιεζεί απφ ην Eιιεληθφ Γεκφζην. Πνζνζηφ κέρξη 40% ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα 

κεηαβηβαζηεί ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο. ηα όξγαλα ηεο εηαηξείαο (Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη 

Eζληθό πκβνύιην Γηαπίζηεπζεο) ππάξρεη ηζφξξνπε εθπξνζώπεζε ππνπξγείσλ, 

επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ελώζεσλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Σν έξγν ηνπ E.Y.Γ. 

ππνζηεξίδεηαη, από Σερληθέο Δπηηξνπέο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εμεηδηθεπκέλνη θαηά 

ηνκέα εκπεηξνγλώκνλεο. Γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ δηαπίζηεπζεο, γίλεηαη επηηόπνπ 

αμηνιόγεζε ηνπ ππνςήθηνπ θνξέα από νκάδα αμηνινγεηώλ θαη ελδερνκέλσο 

εκπεηξνγλσκόλσλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαζέηνπλ ζε βάζνο γλψζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη εκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Οη αμηνινγεηέο ηνπ E.Y.Γ. επηιέγνληαη θαη εθπαηδεχνληαη ζχκθσλα κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο θαη ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ.                                                                        

(www.esyd.gr, 2010)  

 

 

 

 

 

 

http://www.esyd.gr/
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Tν Oξγαλόγξακκα ηνπ Eζληθνύ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  5.2.13.1:   Tν Oξγαλφγξακκα ηνπ Eζληθνχ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο A.E. 

                                                                                                                                              (www.esyd.gr, 2010) 

     Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 17025:2005 «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ» πεξηέρεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηα εξγαζηήξηα δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ. Σέηνηα είλαη ηα 

εξγαζηήξηα αλαιύζεσλ ηξνθίκσλ, πξντόλησλ ηνπ θιάδνπ κεηαπνίεζεο θαζψο θαη 

αλαιπηηθά εξγαζηήξηα πνπ άπηνληαη ηνπ θιάδνπ πγείαο. Σα εξγαζηήξηα απηά, εθφζνλ 

επηζπκνχλ λα απνδείμνπλ φηη εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο, έρνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ ηερληθψο έγθπξα απνηειέζκαηα. Οη πειάηεο 

ησλ εξγαζηεξίσλ, νη αξρέο θαη νη θνξείο δηαπίζηεπζεο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

επηβεβαηψλνπλ ή γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ  επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ. Δάλ έλα εξγαζηήξην 

επηζπκεί δηαπίζηεπζε γηα κέξνο ή γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ, 

ζα πξέπεη λα απεπζύλεηαη ζην ΔΤΓ, θνξέα δηαπίζηεπζεο. Δπίζεο, έρεη ιεθζεί κέξηκλα 

ώζηε λα ελζσκαησζνύλ όιεο εθείλεο νη απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ θαη πνπ 

θαιύπηνληαη από ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Η απνδνρή ησλ 

απνηειεζκάησλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ κεηαμύ ρσξώλ, δηεπθνιύλεηαη εθόζνλ ηα 

εξγαζηήξηα ζπκκνξθώλνληαη  

http://www.esyd.gr/
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κε απηό ην Γηεζλέο πξόηππν θαη εθόζνλ απηά δηαπηζηεύνληαη, κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ 

Γηεζλνύο πξνηύπνπ, από θνξείο δηαπίζηεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο ακνηβαίαο 

αλαγλώξηζεο. Η ρξήζε απηνύ ηνπ Γηεζλνύο πξνηύπνπ  δηεπθνιύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ 

εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη βνεζά ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, γλώζεο θαη 

εκπεηξίαο.                                                                

                                                                                          (www.e-espa.gr/17025.html, 2010) 

 

 Σα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ ISO 17025 ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη ηα 

εμήο: 

 Αχμεζε ηνπ θχξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν  

 Έγθπξα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξεί ν πειάηεο - εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο - λα 

εκπηζηεπζεί  

 Καιχηεξε νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ  

 Αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ  

 Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

 Αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ιφγσ ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθνξάο κε ηνλ αληαγσληζκφ 

(δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά)  

 Αλάιεςε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ γηα θνξείο (Κξαηηθνύο ειεγθηηθνύο θνξείο-

Ιδησηηθέο επηρεηξήζεηο), ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ απνπζηάδνπλ θξαηηθά εξγαζηήξηα 

ειέγρσλ.  

                                                        (https://sales.elot.gr/announcement/67-06.htm,2010) 

 

     Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ,  ε δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη ζε ζέζε 

λα εγγπεζεί γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαιύζεηο 

– κεηξήζεηο ησλ εδαθώλ, ησλ λεξώλ, ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ. 

 

 

 

 

http://www.e-espa.gr/17025.html
https://sales.elot.gr/announcement/67-06.htm,2010
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5.2.14   Δθαξκνγή Πνηόηεηαο ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. εθαξκφδεη έιεγρν ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ειέγρεη ηα θξίζηκα ζεκεία ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/ IEC 

17025 θαη πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθαξκνγή ειέγρσλ πνηφηεηαο. Κάπνηα από ηα θξίζηκα 

ζεκεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη: 

 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ ρώξν ησλ εξγαζηεξίσλ 

(ζεξκνθξαζία & πγξαζία). Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη απφ 12 έσο  

28 
o
C, ε πγξαζία 30 – 80 %,  ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζην ςπγείν ζε 

ζεξκνθξαζία 2 – 8  
o
C, θαζώο θαη ηα δείγκαηα ζε ζεξκνθξαζία 2 – 5 

o
C. 

 

 Ζ δηαηήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ & ησλ δεηγκάησλ πξνο αλάιπζε ζε κία 

θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζην ςπγείν. θ.α. 

 

     Δπίζεο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ειέγρσλ. Ζ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

εθαξκφδεη άκεζν έιεγρν θαηά ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ηεο (ζην εξγαζηήξην & ζηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο ζηνπο πνιίηεο). 

 

Σα εξγαιεία ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. είλαη: 

 

   Σα Ιζηνγξάκκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο 

        ηεο ππεξεζίαο. 

 

    Καη ηα Γηαγξάκκαηα Γηαζπνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εξγαζηεξηαθφ ρψξν. 

 

 

5.2.15   Ζ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Γηαζθαιίδεη ηελ Πνηόηεηά ηεο, Δθαξκόδνληαο   

             ρεδηαζκό Πνηόηεηαο 

 

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο εθαξκφδνληαο ζρεδηαζκφ πνηφηεηαο. 
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Ο ρεδηαζκόο ηεο Πνηόηεηαο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. επηηπγράλεηαη κε ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο:  

 

 Πξνζδηνξίδνληαο ηνπο εζσηεξηθνύο πειάηεο ηεο (ην πξνζσπηθό ηεο) & ηνπο 

εμσηεξηθνύο πειάηεο ηεο (δει. ηνπο πνιίηεο, ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη νη ππεξεζίεο 

ηεο). 

 

 Πξνζδηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηώλ (αλάγθεο – πξνζδνθίεο). 

 

 Ιεξαξρώληαο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ. Απηέο είλαη:  Πξσηνγελείο Αλάγθεο: Ζ 

αθξίβεηα ησλ αλαιχζεσλ & ησλ απνηειεζκάησλ Γεπηεξνγελείο Αλάγθεο: Ζ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο – ηνπ θφζηνπο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο (Ο 

θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, ησλ αλαιύζεσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ 

δελ εμαξηάηαη από ηελ  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., αιιά από ηε Γηεύζπλζε Έξεπλαο θαη θπξίσο από ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ). 

 

 Πξαγκαηνπνηψληαο ζπζρεηίζεηο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ κε ηηο δπλαηόηεηεο 

πνπ έρεη ε ππεξεζία λα πινπνηήζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο. Απηφ ην επηηπγράλεη κε ηελ 

ρξήζε ησλ Ηζηνγξακκάησλ.  

 

 Πξαγκαηνπνηψληαο ζρεδίαζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ην 

νπνίν ζρεδηάδεη πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη παξνρέο ππεξεζηώλ ζε θάζε δεκόζηα ππεξεζία 

πνπ ππάγεηαη ζε απηό. Δπίζεο ην αξκόδην ππνπξγείν δεκηνύξγεζε κία ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία 

πεξηγξάθνληαη όιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο.   

 

 Πξαγκαηνπνηψληαο ζρεδίαζε ηεο δηαδηθαζία παξαγσγήο ππεξεζηώλ & παξνρήο 

ππεξεζηώλ. Απηφ ην επηηπγράλεη ε ππεξεζία: 1) αγνξάδνληαο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

2) ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα EXCEL, γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο  3) Γεκηνπξγψληαο Έληππν Οδεγηψλ πνπ κνηξάδεηαη ζην 

πξνζσπηθφ θαη αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα γίλνληαη νη αλαιχζεηο, νη έιεγρνη θαη νη κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην.  
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 Δπηιέγνληαο θαη αγνξάδνληαο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ε ππεξεζία. 

 

 Καηαθεχγνληαο ζηελ πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ. 

 

 Πξνζιακβάλνληαο ην απαξαίηεην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

 Δγθαζηζηψληαο έλα ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Απηφ έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/ IEC 17025 κέζα ζηελ ππεξεζία.  

 

 

5.2.16 Σα Βαζηθόηεξα Όξγαλα Διέγρνπ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. & Γηαθξίβσζε   

              ησλ Οξγάλσλ  

 

     Σα βαζηθόηεξα Όξγαλα Διέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ππεξεζία ζηα εξγαζηήξηά ηεο γηα 

ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο, ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο αλαιχζεηο θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αθξίβεηα απφ ηνλ εμσηεξηθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο Δ..Τ.Γ., είλαη ηα εμήο:  

 

          Total Q 

 

          Επγφο Αθξηβείαο 5 δεθαδηθψλ ςεθίσλ 

 

          Φαζκαηνθσηφκεηξν  

 

          Φινγνθσηφκεηξν  

 

          Αηνκηθή Απνξξφθεζε  

 

          PH model Αγσγηκφκεηξν  

 

          Μέζνδνο Kjeldahl / Αλάιπζε – Πξνζδηνξηζκφο Αδψηνπ (Φπηηθώλ ηζηώλ & 

Ληπαζκάησλ), θ.α. 
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     Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο θσηνγξαθίεο κε κεξηθά από ηα όξγαλα ειέγρνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ εξγαζηεξηαθό ρώξν ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Φσηνγξαθία 5.2.16.1 : πζθεπή                                    Φσηνγξαθία 5.2.16.2 : νγθνκεηξηθνί                  

                              Μέηξεζεο   Αδψηνπ                                                                                      ζσιήλεο 

                                Μέζνδνο Kjeldahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Φσηνγξαθία  5.2.16.3:  Γείγκαηα αλάιπζεο πνπ   

         ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα εξγαζηεξίνπ                                        Φσηνγξαθία 5.2.16.4 :  

               Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αλάιπζεο Δδάθνπο                                                  Φινγνθσηφκεηξν 
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Φσηνγξαθίεο 5.2.16.5  : πζθεπή ηηηινδφηεζεο Υισξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Φσηνγξαθία 5.2.16.6  : πζθεπή                      Φσηνγξαθία 5.2.16.7  : Φαζκαηνθσηφκεηξν                                   

                  Σηηινδφηεζεο Αζβεζηίνπ -                             (ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα εξγαζηεξίνπ 

                              Μαγλεζίνπ                                                Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αλάιπζεο Νεξνχ) 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φσηνγξαθία  5.2.16.8  : πζθεπή δπγνχ αθξηβείαο 5 δεθαδηθψλ ςεθίσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα 

εξγαζηεξίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αλάιπζεο Νεξνχ  (πάλσ ζηελ ζπζθεπή δπγνχ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην εηδηθφ 

δνρείν ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην δείγκα γηα ηηο κεηξήζεηο. 

 



180 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           Φσηνγξαθία 5.2.15.8 : Αηνκηθή Απνξξφθεζε  

 

 

                 Γηαθξίβσζε Οξγάλσλ Μέηξεζεο & Γνθηκώλ:   

 

     Ζ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ 

& Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ απεπζύλεηαη ζην Δ.Τ.Γ θαη κεηά απφ δηαγσληζκνύο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ην Δ.Τ.Γ., ε Γηαθξίβσζε ησλ Οξγάλσλ Μέηξεζεο θαη Γνθηκψλ ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δ.Ι.Μ. – Δζληθό Ίδξπκα Μεηξνινγίαο (ίλδν 

Θεζζαινλίθεο) θαη από ηηο εμήο Ιδησηηθέο Δηαηξίεο Γηαθξίβσζεο: 

 

 S.Q.S. Α.Δ. → Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζην Ρεηδίθη                      

                                Θεζζαινλίθεο. 

 

 Total Q → Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα. 

 

 Metrology →  Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα.  

 

     Οη ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ δηαθξίβσζεο νξγάλσλ, επηζθέπηνληαη ηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θάζε δύν ρξόληα θαη παίξλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο όιεο ηηο γπάιηλεο 

ζπζθεπέο, ηα ζεξκόκεηξα θαη ην περάκεηξν θαη ηα κεηαθέξνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο 

γηα λα ηα δηαθξηβώζνπλ – ειέγμνπλ. Δπίζεο, θάζε έλα ρξόλν επηζθέπηνληαη ηελ 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη κεηαθέξνπλ όια ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη δνθηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζην ηκήκα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γηα λα ηα 

δηαθξηβώζνπλ, εθηόο από ηνπο θνύξλνπο μήξαλζεο ηνπ εδάθνπο, ηνλ δπγό θαη ηε  
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ζπζθεπή κέηξεζεο αδώηνπ Kjeldahl, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνύλ δηαθξίβσζε εληόο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     Αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εηαηξίεο δηαθξίβσζεο ηελ δηαθξίβσζε – έιεγρν ησλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο θαη δνθηκψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., πξνζθέξνπλ ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έλα 

Πηζηνπνηεηηθό Γηαθξίβσζεο ησλ Οξγάλσλ Μέηξεζεο & Γνθηκώλ θαη ζε θάζε έλα από 

απηά ηα όξγαλα πνπ δηαθξίβσζαλ, θνιινύλ πάλσ έλα απηνθόιιεην πνπ θαηαγξάθεη ηνλ 

Αξηζκό ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηελ Ηκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γηαθξίβσζε.  

 

 

 

5.3   ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΠΟΤ   

        ΤΜΠΛΖΡΧΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ   

        ΓΔΚΣΔ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ    

        Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – ΠΑΡΑΘΔΖ ΠΗΣΧΝ & ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ  

 

 

5.3.1 Οη Καηεγνξίεο ησλ Πνιηηώλ πνπ είλαη δέθηεο ηεο παξνρήο ησλ   

           ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. & πνπ πκπιήξσζαλ Σν    

           Δξσηεκαηνιόγην γη απηή ηε Μειέηε 

 

     Οη πνιίηεο πνπ είλαη δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 28/7/2010 

έσο 5/8/2010 έηπρε λα είλαη φινη ηνπο παξαγσγνί – αγξφηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο 

πίλαθαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ – παξαγσγψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. 
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                  Πίλαθαο  5.3.1.1 :   Οη Καηεγνξίεο ησλ Πνιηηψλ – Παξαγσγψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην   

                                                                                        Δξσηεκαηνιφγην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία Πνιηηώλ – Παξαγσγώλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

Αξηζκόο ησλ Πνιηηώλ – 

Παξαγσγώλ αλά θαηεγνξία 

Παξαγσγφο Ρνδαθηληψλ 2 

Παξαγσγφο ηηεξψλ 1 

Παξαγσγφο Σεχηισλ 2 

Παξαγσγφο Οπσξνθεπεπηηθψλ 2 

Καπλνπαξαγσγφο 1 

Παξαγσγφο  Μήισλ 2 

πλνιηθόο Αξηζκόο Παξαγσγώλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 
10 
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5.3.2 Οη Απαηηήζεηο & νη Πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη Παξαγσγνί –  Πνιίηεο   

           από ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.3.2.1 :  Ζ πρλφηεηα Δκθάληζεο πνπ έρνπλ θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Απαηηήζεσλ & ησλ Πξνζδνθηψλ νη Πειάηεο – Πνιίηεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     ηελ ελφηεηα 5.2.15 είρε θαηαγξαθεί φηη ε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, έρεη εληνπίζεη ηηο αλάγθεο – απαηηήζεηο ησλ Πνιηηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη κε 

ζηφρν λα γίλνπλ δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηηο έρεη ηεξαξρήζεη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ρήκα 5.3.2.2 :  Οη Αλάγθεο & νη Απαηηήζεηο ησλ Πνιηηψλ, φπσο ηηο έρεη Ηεξαξρήζεη ε   

                                                                                           Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.                   

Απαιηήζεις & Προζδοκίες Των Πελαηών - Πολιηών ποσ πρέπει 

να ικανοποιηθούν από ηην Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.
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Απαιηήζεις & Προζδοκίες

Σ
σ

τ
ν
ό

η
η

η
α

 Ε
μ

θ
ά

ν
ιζ

η
ς

Απαιηήζειρ &Πποζδοκίερ Τυν

Πελαηών - Πολιηών

Εγκυρό
τητα - 
ακρίβεια 
στα 
αποτελέ

σματα 

Ευγένεια 
προσωπι

κού 

Γεπηεξνγελείο Αλάγθεο 
 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο – ηνπ θφζηνπο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο πνιίηεο 

 

Πξσηνγελείο Αλάγθεο 
 

Η αθξίβεηα ησλ αλαιύζεσλ & ησλ απνηειεζκάησλ 
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     Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί, απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν παξαπάλσ ζρεκάησλ (βι. ρήκα 

5.3.2.1 & 5.3.2.2) νη πνιίηεο ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πεξηκέλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 

αλαγθψλ – απαηηήζεσλ απφ απηέο πνπ πηζηεχεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Οη απαηηήζεηο απηέο 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ Ηεξαξρηθά, κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρνπλ φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.3.2.1: 

 

        1)  Δγθπξφηεηα – Αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ – αλαιχζεσλ – κεηξήζεσλ. 

        2)  Γξήγνξε – Άκεζε Δμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ. 

        3)  Δπγέλεηα Πξνζσπηθνχ. 

        4)  Αμηνπηζηία ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

        5)  πκβνπιέο πξνζσπηθνχ γηα βειηίσζε πνηφηεηαο. 

 

     Χζηφζν, θαη νη δύν πιεπξέο  Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πνιίηεο, ζπκθσλνύλ ζην φηη ε Δγθπξόηεηα 

- Αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ – αλαιύζεσλ – κεηξήζεσλ, απνηειεί ηελ 

ζεκαληηθόηεξε αλάγθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί. Δλώ, φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ 

ην ρήκα 5.3.2.1, ε αλάγθε πξνο ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη νξίζεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη πνπ αθνξά 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο – ηνπ θόζηνπο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, δελ 

απνηειεί αλάγθε γηα ηνπο πνιίηεο θαη απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη πνιίηεο γλσξίδνπλ φηη ε ηηκή 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ θαζνξίδεηαη από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

& Σξνθίκσλ θαη όηη δελ είλαη ζην «ρέξη» ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. γηα λα ηελ ειαρηζηνπνηήζεη.  

 

 

5.3.3 Άκεζε Ηθαλνπνίεζε ησλ Απαηηήζεσλ & ησλ Πξνζδνθηώλ ησλ   

           Πειαηώλ – Πνιηηώλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.  

 

     ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο Πνιίηεο θαη αθνξνχζε ην θαηά πφζν γξήγνξα – άκεζα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη ζηελ 

παξαθάησ πίηα πνζνζηψλ (ρήκα 5.3.3.1), ην 70% ησλ πνιηηψλ απάληεζαλ φηη 

ηθαλνπνηνύληαη άκεζα – γξήγνξα εληόο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ην 30% φηη 

ηθαλνπνηνύληαη αξθεηά, δειαδή ζρεδόλ άκεζα θαη 0% απάληεζαλ φηη δελ ηθαλνπνηνύληαη 

άκεζα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο πνιίηεο, ζε απηφ ην 

εξψηεκα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα  
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ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ άκεζα ηηο αλάγθεο – απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Σν ρξνληθό όξην 

πνπ έρεη ζέζεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. γηα ηελ παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ – 

αλαιύζεσλ ησλ δεηγκάησλ είλαη 2 κε 3 κέξεο αθόηνπ έρεη πάεη ην δείγκα ν πνιίηεο ζηελ 

ππεξεζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.3.3.1 :  Άκεζε Ηθαλνπνίεζε ησλ Πξνζδνθηψλ & ησλ Απαηηήζεσλ ησλ Πειαηψλ  - 

Πνζνζηά Ηθαλνπνίεζεο 

 

 

5.3.4   Δπγέλεηα & Πξνζπκία ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.   

           λα εμππεξεηήζεη ηνπο Πνιίηεο -Παξαγσγνύο 

 

     ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο Πνιίηεο θαη αθνξνχζε ην θαηά πφζν ην πξνζσπηθφ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ραξαθηεξίδεηαη απφ επγέλεηα θαη απφ πξνζπκία λα ηνπο 

εμππεξεηήζεη, φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη ζηελ παξαθάησ πίηα πνζνζηψλ (βι. ρήκα 

5.3.4.1), ην 70% ησλ πνιηηώλ απάληεζε ζεηηθά ζην εξψηεκα, ην 30% απάληεζε αξθεηά θαη 

ην 0% απάληεζε αξλεηηθά. Δπνκέλσο, απφ απηέο ηηο απαληήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από επγέλεηα 

θαη από πξνζπκία λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο.  

 

Ποζοζηό Άμεζης Ικανοποίηζης ηων Προζδοκιών & ηων Απαιηήζεων ηων 

Πελαηών - Πολιηών

Ναι

70%

Αρκεηά 

30%

Ότι

0%

Ναι

Αρκεηά 

Ότι
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ρήκα 5.3.4.1 :  Πνζνζηφ Δπγέλεηαο & Πξνζπκίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο Πνιίηεο. 

 

 

5.3.5   Αθξίβεηα & Δγθπξόηεηα ζηα Απνηειέζκαηα ησλ Διέγρσλ –  

           Αλαιύζεσλ – Μεηξήζεσλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο Πνιίηεο θαη αθνξνχζε ην θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαιύζεσλ – κεηξήζεσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ ηνπο πξνθέξεη ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

ραξαθηεξίδνληαη από αθξίβεηα θαη από εγθπξόηεηα, νη πνιίηεο απάληεζαλ κε πνζνζηό 

100% ζεηηθά. Δπνκέλσο, ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ γηα 

ηελ αθξίβεηα θαη εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

 

 

5.3.6   Παξάπνλα ησλ Πνιηηώλ ζηελ Γεκόζηα Τπεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο Πνιίηεο θαη αθνξνχζε ηα ηπρφλ παξάπνλα πνπ έρνπλ απφ 

ηελ ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη αλ απηά ηα έρνπλ εθθξάζεη, είηε γξαπηψο, είηε πξνθνξηθψο, 

όινη νη πνιίηεο, κε πνζνζηό 100% απάληεζαλ νκόθσλα όηη δελ έρνπλ  

Ποζοζηό Εσγένειας ηοσ Προζωπικού ηης Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

Ναι

70%

Αρκεηά

30%

Ότι

0%

Ναι

Αρκεηά

Ότι
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παξάπνλα απφ φιν ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο θαη φηη δελ 

έρνπλ εθθξάζεη πνηέ παξάπνλα ζηελ ππεξεζία. Δπνκέλσο, ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο άξηζηα θαη λα ηνπο αθήλεη κε αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο. 

 

 

5.3.7   Γηαθάλεηα ζηελ Σηκνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ   

           ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 

 

     ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο Πνιίηεο θαη αθνξνχζε ηελ δηαθάλεηα ζηελ ηηκνιφγεζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – ηα παξερφκελα απνηειέζκαηα ησλ 

δεηγκάησλ αλάιπζεο θαη κεηξήζεσλ, όινη νη πνιίηεο κε πνζνζηό 100% απάληεζαλ όηη 

ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ ηηκνιόγεζε ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη απηφ γηαηί γλσξίδνπλ φηη ε ηηκή 

ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαζνξηζκέλε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ θαη φρη απφ ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 :     ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

 

 

 

     Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο κπνξεί πιένλ λα εηπσζεί φηη επηηεύρζεθε ν 

πξσηεύνλ ζηόρνο   πνπ ήηαλ λα αλαπηπρζεί έλα εληαίν ζύζηεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο ζηε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη λα θαηαγξαθεί έλα case study – κειέηε 

πεξίπησζεο, ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη έλα πεδίν εθαξκνγήο ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, ην νπνίν έγηλε ζηελ δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - Πεξηθεξεηαθά 

Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε 

νπνία ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 

     Όπσο δηαπηζηψζεθε, κέζσ απηήο ηεο κειέηεο, ε Πνηφηεηα, θαζψο θαη ε Γηαρείξηζε – 

Γηαζθάιηζή ηεο, δελ έρεη κνλνδηάζηαηε κνξθή, αιιά αληηζέησο ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο «αγθαιηάδεη» νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε, 

πξνζδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ζε θάζε 

δηαδηθαζία θαη δηεξγαζία ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. Αθφκε 

δηαπηζηψζεθε φηη ε απφιπηε ηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ή επηρείξεζε, ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην 

αγνξάο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ, αθνχ ζα ηνπο πξνζθέξνληαη 

πνηνηηθά θαη ππεξεζίεο θαη ζα ηνπο αθήλνπλ κε ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ 

– απαηηήζεψλ ηνπο. Δπίζεο, ηεξψληαο κία ππεξεζία ε έλαο νξγαληζκφο απζηεξά ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηα πνπ έρνπλ εθαξκφζεη, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη 

ιεηηνπξγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, επηθνηλσλία θαη θαιή ζπλεξγαζία ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα (πξνκεζεπηέο – επηρείξεζε ή νξγαληζκόο – πειάηεο), θαζψο επίζεο θαη ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα ππεξηζρχζνπλ ζε έλα νμχ 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

    Δπνκέλσο, αλαπηχζζνληαο έλα εληαίν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, κε φια φζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη θαηαγξάθνληαο κία κειέηε  
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πεξίπησζεο, ζηελ νπνία βξίζθεη πξαθηηθή εθαξκνγή θάπνην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε απηήο ηεο κειέηεο λα μεηπιίμεη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπ, κία ξνή πιεξνθνξηψλ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ ζην λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο, πιένλ κπνξεί λα εηπσζεί όηη 

επηηεύρζεθαλ θαη νη δεπηεξεύνληεο ζηόρνη πνπ ήηαλ: 

 

 Να εκπινπηίζεη κε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε – δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηα 

ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπο αλαγλψζηεο ηεο, αθφκε θαη ζε φζνπο είραλ άγλνηα ζε 

ζέκαηα πνηφηεηαο. 

 

 Να δνζεί έλαπζκα, ψζηε λα ππάξμνπλ θαη άιιεο κειέηεο κειινληηθά πάλσ ζην ίδην 

αληηθείκελν, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζην λα εμειηρζεί θαη λα 

βειηησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν απηφο ν ηνκέαο, γηαηί ν ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο – δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζπλάδεη άκεζα κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

βειηηψζεηο.  

 

 Να παξνηξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζην λα εθαξκφζνπλ θαη λα 

ηεξήζνπλ πηζηά θάπνην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη λα ηνπο θάλεη λα 

αληηιεθζνχλε φηη ε εθαξκνγή θαη ε ηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο δελ απνηειεί 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε ή γηα ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαηλνηνκία θαη θέξδνο. 

 

 Να θαηαλνήζσ βαζχηεξα, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ απφ 

απηή ηε κειέηε, ηε δηαζθάιηζε – δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, αθνχ πέξα απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο κειέηεο, κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα έξζσ ζε άκεζε 

επαθή κε ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη κε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο, λα δσ απφ 

θνληά ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ δηαζέηεη θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη δνθηκψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην εξγαζηήξην θαη λα θαηαλνήζσ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ 

εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Όιεο απηέο νη γλψζεηο πνπ απνθφκηζα 

απφ ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε απηή ηε κειέηε, ζα απνηειέζνπλ ζεκέιηα βάζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία.  
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     Ζ κειέηε πεξίπησζεο – case study πνπ θαηαγξάθηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ε 

δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. - Πεξηθεξεηαθά Δξγαζηήξηα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ & 

Αλάιπζεο Ληπαζκάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Δδψ παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί απηή ε ππεξεζία ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, ζηεξηδφκελε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζε θάπνην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο.  

 

     Γηα λα βειηηώζεη πεξηζζόηεξν ε δεκόζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο, είλαη σθέιηκν λα 

επηθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηα εμήο: 

 

 Να παξαθνινπζεί νξγαλσκέλα θαη κε θαζνξηζκέλν ηξφπν ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξά, ζηελ 

ηερλνινγία, ζηηο επηδψζεηο ησλ ππφινηπσλ 7 εγθαηαζηάζεσλ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., αιιά θαη 

ηηο επηδψζεηο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο. Έηζη, ζα ηεο δνζεί ε επθαηξία ζην λα απνθηήζεη κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ζα ηεο δψζεη θαηλνχξγηεο θαη 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο, ψζηε λα βειηηψζεη πεξηζζφηεξν ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο.  

 

 Ζ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππνζηήξημε φηη ηφζν θαη ε ίδηα, φζν θαη ην Δ.Τ.Γ. αμηνινγνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, φκσο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. δελ 

πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο πνπ λα αθνξνχλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ ππεξεζία. Ζ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. φκσο, πξέπεη λα θαηαθεχγεη ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο, γηαηί 

έηζη ζα γλσξίδεη αλ ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ζηηο ηπρφλ πεξηπηψζεηο πνπ ζα αληηιεθζεί φηη ην πξνζσπηθφ ηεο δελ είλαη 

επραξηζηεκέλν, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε ην πξνζσπηθφ 

λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα απνδίδεη θαιχηεξα ζην αληηθείκελν πνπ έρεη αλαιάβεη θαη έηζη 

λα επηηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο.  
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 Ζ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ππνζηήξημε φηη ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα EXCEL γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ζε Ζ/Τ ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ησλ πνιηηψλ, θαζψο 

θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ πνιηηψλ. Θα ήηαλ φκσο σθέιηκν γηα ηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. λα 

εγθαηαζηήζεη έλα ινγηζκηθφ, πνπ λα νινθιεξψλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (Πξνκεζεπηέο - Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. – Πνιίηεο), γηαηί έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη 

ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο, φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηνπο πνιίηεο 

πνπ ηελ επηζθέπηνληαη θαη ηέινο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πην ζηάδην βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη πφηε ζα γίλεη ε νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο (ειεθηξνληθή ζύλδεζε ησλ ηκεκάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ.). Ζ 

εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ., δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 

ίδηα ηελ ππεξεζία, αιιά θπξίσο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, νη 

αξκφδηνη ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο 

ινγηζκηθνχ πνπ λα νινθιεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ ηεο Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. θαη λα 

πξνζθέξεη ζηελ Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, 

γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα ηέηνην 

ινγηζκηθφ, θαζψο επίζεο θαη λα θαηαθχγεη ζηελ πξφζιεςε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα ρεηξίδεηαη απηφ ην ινγηζκηθφ. 

 

 Σέινο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηεο, φηη εθηφο απφ ην θξίζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη ε αθξίβεηα θαη ε εγθπξφηεηα ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ δεηγκάησλ, ην νπνίν ην γλσξίδνπλ, είλαη θαη ε γξήγνξε 

– άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αμηνπηζηία ηεο 

Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. (δει. λα είλαη ζε ζέζε ε ππεξεζία λα αληαπνθξηζεί ζην θαζήθνλ ηεο απέλαληη 

ζηνπο πνιίηεο) θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γλσξίδνληαο ε Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. φια απηά ηα θξίζηκα γηα 

ηνπο πνιίηεο ραξαθηεξηζηηθά, ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί αθφκα θαιχηεξα ηηο 

απαηηήζεηο – πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. 

 

     Όιεο απηέο νη πξνζσπηθέο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ παξαπάλσ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ηε δεκφζηα ππεξεζία Π.Δ.Γ.Δ.Α.Λ. ζηελ απφιπηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα.  
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ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑ                 ΠΔ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ                        

ΑΞΝ ΘΑΘΖ ΣΟΖΠΖ                                       ΑΙΙΖ ΑΗΡΗΑ                                 

ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΚΖ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ:          Δπείγοςζα    Θπίζιμη    Κη κπίζιμη  

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΗΡΗΑΠ:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΔΠ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ:………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

πεύθςνορ λοποίηζηρ:………………………………………….Δκηιμώμενορ Σπόνορ:………………………. 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ:…………………………………….………..ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……../……../…….. 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΔΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ:…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

πεύθςνορ λοποίηζηρ:………………………………………….Δκηιμώμενορ Σπόνορ:………………………. 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ:…………………………………….………..ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……../……../…….. 

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΙΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ:……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ:…………………………………….………..ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……../……../…….. 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ / ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΔΗΠ:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πξόγξακκα εζσηεξηθώλ ειέγρσλ 

 

 

           Α/Α:…………………………………………………. 

           ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:…………………………………                                       ΔΡΝΠ:……………… 

 

 

 

 

ΔΡΖΠΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΥΛ 

Α/Α ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΘΔΥΟΖΡΖΠ/ΔΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 ΘΔΠΖ ΝΛΝΚΑ, ΔΞΥΛΚΝ  ΞΝΓΟΑΦΖ 

ΠΛΡΑΜΖ 

πεύθςνορ 

Γιασείπιζηρ 

Ξοιόηηηαρ  

  

ΔΓΘΟΗΠΖ 
Ξποϊζηάμενορ 

Ρηρ Ξ.Δ.Γ.Δ.Α.Ι. 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δξσηεκαηνιόγην εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ 

 

 

 

Α/Α:……………………………………………… 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……………………………. 

ΡΚΖΚΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ:………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΞΗΘΔΥΟΝΛΡΑΗ:………………………………………………………………………………….. 

ΔΞΗΘΔΥΟΖΡΖΠ:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πελίδα:………… Από:……… 

Α/Α Δπωηήζειρ 
Απαιηήζειρ ISO 

9001:2008 

ΔΦΑΟΚΝΓΖ 

(ΛΑΗ/ΝΣΗ)  

Αποδείξειρ/ 

Δςπήμαηα/ 

Ξαπαηηπήζειρ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

       Ν πεύθςνορ Ρμήμαηορ                                                      Ν Δπιθεωπηηήρ 

    ………………………………………………                                        …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έθζεζε εζσηεξηθήο επηζεώξεζεο 

 

 

               ΠΚΞΙΖΟΥΛΔΗ Ν ΔΞΗΘΔΥΟΖΡΖΠ  

               Απ.                                                   Ρμήμα: 

 

               Ζμεπομηνία                                  Δζωηεπική Δπιθεώπηζη 

 

               Δπαναληπηική Δπιθεώπηζη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΔΞΗΘΔΥΟΖΡΖΠ: 

               ΠΚΞΙΖΟΥΛΔΗ Ν ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

               Δπιβεβαίωζη διαπίζηωζηρ:                       ΛΑΗ                      ΝΣΗ 

                 

               Ζμεπομηνία                                        Ξ. ΡΚΖΚΑΡΝΠ  

                

               Ζμεπομηνία ενεπγοποίηζηρ διοπθωηικήρ ενέπγειαρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΞΗΠΡΥΠΔΗΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ / ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καηάινγνο ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο 

 

 

 

Α/Α ΡΔΘΚΖΟΗΥΚΔΛΔΠ  ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΘΥΓΗΘΝΠ 

1 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΓΓΞ-01.1 

2 ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ & ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΓΞ-01.2 

3 ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΓΞ-02.1 

4 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΓΞ-03.1 

5 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ & ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΟΣΔΗΥΛ ΓΓΞ-04.1 

6 ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΓΓΞ-05.1 

7 ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΓΓΞ-06.1 

8 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ ΓΓΞ-06.2 

9 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΓΞ-07.1 

10 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΓΓΞ-08.1 

11 ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΓΞ-09.1 

12 ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΓΓΞ-10.1 

13 ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΡΟΖΠΔΥΛ & ΔΙΔΓΣΝ ΓΓΞ-11.1 

14 ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΖ ΠΚΚΝΟΦΥΠΔΥΛ ΓΓΞ-12.1 

15 ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΞΑΟΑΞΝΛΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ ΓΓΞ-12.2 

16 ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΓΓΞ-13.1 

17 ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΓΓΞ-13.2 

18 ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΓΓΞ-14.1 

19 ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ & ΗΣΛΖΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑ ΓΓΞ-15.1 

20 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΓΓΞ-16.1 

21 ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΓΞ-17.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έληππν πξαθηηθώλ αλαζθνπήζεσλ 

 

 

 

 

 

 

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ: 

Α/Α ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΘΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ …………………  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ           …………../…………../…………… 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ                     ΡΑΘΡΗΘΖ         ΔΘΡΑΘΡΖ   

ΘΔΚΑΡΑ ΞΝ ΠΕΖΡΖΘΖΘΑΛ: 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΔΚΑΡΥΛ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έληππν παξαπόλσλ Πνιηηώλ 

 

           Α/Α…………………………………. 

           ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ……………………. 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΖ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΞΝΙΗΡΖ: 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ:………………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΖΟΔΠΗΑ:……………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΗΔΘΛΠΖ………………………………………….ΡΖΙ……………………….………..FAX…………………………… 

ΞΔΘΛΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ:………………………………………………………………………………………….. 

Ζ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΔΓΗΛΔ: 

ΞΟΝΦΝΟΗΘΑ       ΔΞΗΠΡΝΙΖ       FAX       E-MAIL       ΚΔ ΑΙΙΝ ΡΟΝΞΝ  

ΑΦΝΟΑ: 

ΡΚΖΚΑ:                                               ΠΡΔΙΔΣΝΠ          

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΞΝΛΝ:……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΙΖΤΖ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ:  ΝΣΗ     ΛΑΗ          (ΔΑΛ ΛΑΗ, ΓΥΠΔ                                                                                                                    

                                                                                ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ, ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ) 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ξ. ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ:………………………………..….ΖΚ/ΛΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ………………………………… 

 

ΔΞΗΙΠΖ ΞΑΟΑΞΝΛΝ:  ΝΣΗ     ΛΑΗ     

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ:………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ: ΞΝΓΟΑΦΖ                            ΖΚ/ΛΗΑ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έληππν επαιήζεπζεο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ 

 

        Α/Α……………………..                                                              ΔΡΝΠ……………. 

 

Α/Α ΚΖ 

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ 

ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

ΞΔΘ. 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ ΞΑΟΑΡΖ- 

ΟΖΠΔΗΠ 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έληππν επαιήζεπζεο πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ 

 

        Α/Α……………………..                                                              ΔΡΝΠ……………. 

 

Α/Α ΚΖ 

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ 

ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΖ 

ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

ΞΔΘ. 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ ΞΑΟΑΡΖ- 

ΟΖΠΔΗΠ 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

    ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

    ΚΖ 

ΔΞΗΙΠΖ: 

 

ΖΚ/Λ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δξγαζίεο ππνζηήξημεο κεηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

 

 

 

 

                      Α/Α                         :………………………………………………………………… 

                      ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ          :……………………………………………………………….. 

                      ΞΝΙΗΡΖΠ                 :……………………………………………………………….. 

                      ΞΖΟΔΠΗΑ                :……………………………………………………………….. 

                                                     …………………………………………………………………. 

                   ΞΔΘΛΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ  

                         ΞΖΟΔΠΗΑΠ            :………………………………………………………………. 

         

                  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ   :………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………………………………………… 

                  ΑΟΚΝΓΗΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ :…………………………………………………………. 

                  ………………………………………………………………………………………………………………. 

                  ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ   :………………………………………………………………………. 

 

                   ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΔΘΡΔΙΔΠΡΖΘΔ:………………………………………………………….. 

                   ………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ……………………………………………………………………………………………………………… 

                   ΞΑΙΙΖΙΝΠ ΞΝ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΔ:                   ΖΚΔΟ/ΛΗΑ:  

 

                   ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ   : ………………………………………………………………………………… 

                   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

                   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

                   ………………………………………………………………………………………………………………… 

                   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καξηέια πξνκεζεπηή 

 

 

1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ:……………………………………………………………………………………………….. 

ΓΗΔΘΛΠΖ:……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΡΖΙΔΦΥΛΝ:………………………………….FAX:……………………………………ΡΑΣ. ΘΥΓ.:…………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΞΗΙΔΣΘΔΛ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ:…………………………………………………………………………………. 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΞΟΝΦΝΛ / ΞΖΟΔΠΗΑ:……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΘΟΗΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ:………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δπί ηόπος:…………………….Δπωηημαηολόγιο:………………………….Ξληποθοπίερ:…………………… 

4. ΔΜΦΑΝΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ / ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΔΩΝ 

  

  

  

  

  

  

  

ΔΗΠΖΓΖΠΖ: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ: 

ΠΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ:  ΠΛΔΣΗΠΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ:   ΔΓΚΡΙΗ: Ν .Γ.Ξ……….. 

ΓΗΑΓΟΑΦΖ:    ΔΓΚΡΙΗ: ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ ………………………….ΖΚΔΟ/ΛΗΑ:……………                

 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ:………………………………………..ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηήζηα αμηνιόγεζε πξνκεζεπηή 

 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ:…………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΙΗΘΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ:……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΙΚΟΝΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΠΠΡΖΚΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ:………………………………………………………………………………………….. 

ΡΑΣΡΖΡΑ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖΠ:…………………………………………………………………………………… 

ΣΟΝΛΝΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:…………………………………………………………………………………………….  

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΠΚΒΑΠΔΗΠ:…………………………………………………………………………….  

ΔΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ / ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΔΘΡΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ……………………………………………………………………….. 

ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΠΛΝΓΔΡΗΘΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ………………………………………………………………. 

ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ / ΔΙΑΡΡΥΚΑΡΑ………………………………………………………………………………… 

ΔΣΝΛ ΕΖΡΖΘΔΗ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ:              ΛΑΗ                ΝΣΗ  

Ν ΞΟΝΚΖΘ. ΔΛΡΑΠΠΔΡΑΗ ΠΡΝΛ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΡΥΛ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΥΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ; 

                                                                                            ΛΑΗ    ΝΣΗ  

                                                                                            ΛΑΗ   ΞΝ ΝΟΝΠ  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖΠ:………………………………. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΚΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ:…………………………………………………………………………………… 

Α) ΑΞΝΟΟΗΞΡΔΝΠ,     Β) ΚΔΡΟΗΝΠ,    Γ) ΘΑΙΝΠ,    Γ) ΞΝΙ ΘΑΙΝΠ    Δ) ΑΟΗΠΡΝΠ 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ν πεύθ. Γιασ. Ξοιόηηηαρ:…………………………...   Ν Γενικόρ Γιεςθςνηήρ:…………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αμηνιόγεζε πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

 

 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ: 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ:…………………………… 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ:……………………….. 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΙΔΓΣΝ:……….. 

ΞΟΝΦΝΛ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΞΟΝΘΑΡΑΟΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

1. Ξοιόηηηαρ Ξπώηων λών:…………………………………………………………………………………………….. 

2. Απαιηούμενη Ξοζόηηηα:……………………………………………………………………………………………….. 

3. Γςναηόηηηα Ξαπαγωγήρ – Ξπομήθειαρ:………………………………………………………………………. 

4. Απόζηαζη Δγκαηαζηάζεων Ξπομηθεςηή:…………………………………………………………………….. 

5. Γςναηόηηηα Δγκαηαζηάζεων:………………………………………………………………………………………. 

6. Γιαθέηει Ξιζηοποιηηικό Πύζηημα Γιασ. Ξοιόηηηαρ; …………………………………………………….. 

7. Ιοιπέρ Ξληποθοπίερ:……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ - ΑΞΝΦΑΠΖ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ν Αξιολογηηήρ:…………………………………………………….ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καξηέια εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

 

 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ:……………………………………………………………………………….. 

ΡΚΖΚΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΔΠΖ:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Α/Α 
ΘΔΚΑ / ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΣΟΝΛΗΘΖ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ & ΔΡΝΠ 

ΞΝΓΟΑΦΖ 

ΔΘΞΑΗΓ/ΛΝ 

ΞΝΓΟΑΦΖ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΖ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έληππν αμηνιόγεζεο Δθπαίδεπζεο 

 

Α/Α:…………………………………….                              ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……………………………… 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΞΑΙΙΖΙΝ: 

ΘΔΠΖ / ΡΚΖΚΑ: 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ: 

1. ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ (ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ)                     ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΑΛΑ ΠΛΑΓΔΙΦΝ            

3. ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΑΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ         ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ  

ΘΔΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ή ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ:……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΔΓΣΝΠ / ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ: 

Α. ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΞΟΝΡΞΑ, ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ, ΔΛΡΝΙΔΠ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΙΙΖΙΝ ΔΗΛΑΗ: 

ΔΞΑΟΘΔΗΠ              ΚΖ ΔΞΑΟΘΔΗΠ   

Β. ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΣΔΗΟΗΠΚΝ ΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ / ΝΟΓΑΛΝ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΡΝ ΞΑΙΙΖΙΝ ΔΗΛΑΗ: 

ΔΞΑΟΘΔΗΠ:              ΚΖ ΔΞΑΟΘΔΗΠ   

ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ (εάν απαιηείηαι) 

1. ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΔΜΑΠΘΖΠΖ                 2. ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ   

ΑΜΗΝΙΝΓΖΡΖΠ: 

Ν:……………………………………………….ΞΝΓΟΑΦΖ:……………………………ΖΚΔΟ/ΛΗΑ:…………………… 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ / ΠΣΝΙΗΑΠΚΝΗ:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ν .Γ.Ξ.:……………………………………….ΞΝΓΟΑΦΖ:……………………. ΖΚΔΟ/ΛΗΑ:……………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καηάινγνο εμνπιηζκνύ, κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ 

 

 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:…………………………. 

 

Α/Α ΘΥΓ. 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

(ΚΝΛΡΔΙΝ, 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡ/ΠΡΝ 

& SERIAL NUMBER, 

κ.λ.π.) 

ΘΔΠΖ 

ΝΟΓΑΛΝ 
ΣΟΖΠΡΖΠ 

ΚΔΡΟΝ- 

ΚΔΛΝ 

 

ΚΔΓΔ-

ΘΝΠ 

ΠΣΛΝ-

ΡΖΡΑ 

 

ΓΗΑΘΟΗ-

ΒΥΠΖΠ 

ΞΑΟΑΡΖ- 

ΟΖΠΔΗΠ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καξηέια δηαθξηβώζεσλ νξγάλνπ 

 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:……………………………………… 

ΘΥΓΗΘΝΠ:……………………………………………. 

ΝΟΓΑΛΝ:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΞΖΟΔΠΗΑ:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΝΓΖΓΗΑ ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖΠ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖΠ Ή ΣΟΖΠΡΖΠ:………………………………………………………………………. 

 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΔΥΛ 

Α/Α 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖΠ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΒΑΘΚΝΠ 

ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ  

ΑΘΟΗΒΔΗΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΔΞΝΚΔΛΖΠ 

ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖΠ 

ΞΝΓΟΑΦΖ 

ΞΔΘΛΝΠ 

      

      

      

      

      

      

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       

(LOGISTICS)

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΓΑΪΤΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  &

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Α.Μ. 166

Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος για τη διασφάλιση της  

ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Case study:
ΠΕΓΕΑΛ – Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών &  
Ανάλυσης Λιπασμάτων Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΕΡΙΝΗ  2010



ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (1/1)

Από την Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας θα καταγραφούν

Κάποιοι από τους βασικούς ορισμούς αυτής της μελέτης.

Οι Αντικειμενικοί σκοποί της παρούσας μελέτης.

Η Περιοχή μελέτης: Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεκπεραίωση

αυτής της μελέτης.

Τα Αποτελέσματα & Συζήτηση.

Τα Συμπεράσματα & οι Προτάσεις γι’ αυτή τη μελέτη.



Κάποιοι από τους Βασικούς Ορισμούς αυτής της μελέτης είναι

οι εξής:

Ποιότητα είναι η προσφορά τoυ είδους (προϊόντος/

υπηρεσίας) που ικανοποιεί ή ξεπερνάει της απαιτήσεις των

πελατών, καθώς & η προσφερόμενη αξία στον πελάτη για τη

συνολική διάρκεια χρήσης του & με την ανάλογη ευνοϊκή τιμή/

κόστος για τον πελάτη & στον σωστό τόπο, χρόνο & ποσότητα

που ζητείται. 

Όπου: Q: Είναι η ποιότητα.

P: Είναι η απόδοση

E: Είναι οι προσδοκίες/ απαιτήσεις

Όταν Q > 1 , τότε ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (1/3)

E

P
Q 



Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας/ Δ.Ο.Π. (Total Quality

Management / T.Q.M.) στοχεύει στην ικανοποίηση των

απαιτήσεων των εσωτερικών & των εξωτερικών πελατών, στην

αποτελεσματική ανάπτυξη μιας επιχείρησης, στην αύξηση της

ανταγωνιστικότητας, στην πλήρη συμμετοχή & ομαδικότητα

όλων των εργαζομένων & με το μικρότερο δυνατό κόστος για

την επιχείρηση.

Τα 7 εργαλεία της Δ.Ο.Π. χρησιμεύουν στην οργάνωση &

στην παρουσίαση των δεδομένων & είναι τα ακόλουθα:

Διάγραμμα αιτίας & αποτελέσματος ή ψαροκόκαλο ή

διάγραμμα Ishikawa

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (2/3)



Διάγραμμα Ανάλυσης Pareto ( Pareto Ανάλυσης)

Διάγραμμα Ροής ή Διαστρωμάτωση

Ιστόγραμμα

Διάγραμμα ή Χάρτης Ελέγχου Διεργασιών

Διάγραμμα Διασποράς ή Διάγραμμα Διασκόρπισης ή

Διάγραμμα Συσχέτισης Μεταβλητών

Φύλλα Ελέγχου ή Λίστες Ελέγχου ή Κατάλογοι Ελέγχου

(Check Lists)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (3/3)



Η παρούσα μελέτη έχει ως απώτερο στόχο:

Να αναπτυχθεί ένα ενιαίο σύστημα 

για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα.

Να παρουσιαστεί μια επιχείρηση ή μια υπηρεσία, στην

οποία θα εφαρμόζεται ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις & στους οργανισμούς,

ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, επενδύοντας σε

θέματα ποιότητας & βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων

& των υπηρεσιών τους. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ  ΣΚΟΠΟΙ  (1/2)



Να δώσει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε αναγνώστη να

διευρύνει τις γνώσεις του σε έναν τομέα που απασχόλησε

σπουδαίους μελετητές, επιχειρήσεις & οργανισμούς διαχρονικά.

Να παρακινήσει μελλοντικά τη δημιουργία &  άλλων

αντίστοιχων θεματολογικά ερευνών & μελετών σε ακαδημαϊκό

επίπεδο, οι οποίες θα στοχεύουν στην βελτίωση & ανάπτυξη

του τομέα της ποιότητας & της διαχείρισης της.

Να μου δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσω 

τις γνώσεις μου σε θέματα ποιότητας, τόσο σε 

θεωρητικό, όσο & σε πρακτικό επίπεδο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ  ΣΚΟΠΟΙ  (2/2)



Η περιοχή που επιλέχθηκε για να γίνει η παρούσα μελέτη,

έτσι ώστε να παρατηρηθεί ο τρόπος που βρίσκει εφαρμογή ένα

σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι η δημόσια υπηρεσία

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. - Περιφερειακά Εργαστήρια  Γεωργικών

Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων Κεντρικής 

Μακεδονίας με έδρα τη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης.

Η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. υπάγεται στη 

Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.  (1/5)



Έχει ως αντικείμενό της τις αναλύσεις 

εδαφών, νερών, φυτικών ιστών & λιπασμάτων. 

Ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετεί άμεσα 

τους παραγωγούς – αγρότες & τους αγροτικούς

συνεταιρισμούς, οι οποίοι πηγαίνοντας στην 

υπηρεσία ένα δείγμα του εδάφους τους & του νερού που

χρησιμοποιούν για την άρδευση των εδαφών τους η υπηρεσία

αναλαμβάνει με τη σειρά της, την εργαστηριακή ανάλυση

αυτών.

Το τηλέφωνο της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. είναι : 2310 – 79 57 15 

Το E-mail της είναι: pegeal@otenet.gr &  ο Τ.Κ.: 57 400

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.  (2/5)
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Υπάρχουν Επτά συνολικά δημόσιες υπηρεσίες

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα & οι

κτιριακές εγκαταστάσεις αυτών βρίσκονται:

1. Στην Κεντρική Μακεδονία με έδρα 

τη Σίνδο Θεσσαλονίκης

2. Στην Ανατολική Μακεδονία με έδρα 

την Κομοτηνή (στη Θράκη)

3. Στα Ιωάννινα

4. Στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τη Λάρισα

5. Στην Αθήνα με έδρα τη Λυκόβρυση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.  (3/5)



6. Στην Πελοπόννησο με έδρα το Ξυλόκαστρο

7.   Στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο

Η  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., ως υπηρεσία ιδρύθηκε το χρονικό έτος

1986 και λειτουργούσε κανονικά μέχρι το έτος 1990.

Όμως για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

από το έτος 1990 μέχρι το έτος 1999 έπαψε να λειτουργεί σε

όλη την Ελλάδα & η μόνη υπηρεσία Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. που

λειτουργούσε εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν στην περιοχή

του Ξυλοκάστρου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.  (4/5)



Πάλι για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας το έτος 1999

επαναλειτούργησε και λειτουργούν κανονικά μέχρι και σήμερα 

& οι επτά προαναφερόμενες εγκαταστάσεις της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. 

σε όλη την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.  (5/5)



Πρωτογενής συλλογή δεδομένων: Χρήση δύο κατηγοριών

ερωτηματολογίων, συνέντευξη & παρατήρηση. 

Δευτερογενής συλλογή δεδομένων: Βιβλία & άντληση

πληροφοριών από συγκεκριμένες ιστοσελίδες σχετικές με το

θέμα αυτής της μελέτης.

Το 1ο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τον Αναπληρωτή

Προϊστάμενο της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ.

Δοϊτσίνη Αλέξανδρο στις 5/8/2010

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (1/2)



Το 2ο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους

παραγωγούς – αγρότες που επισκέφτηκαν την Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. το

χρονικό διάστημα 28/7/2010 έως 5/8/2010

Τα υλικά μέσα - όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την

επίσκεψη στην Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. ήταν:

 Τα ερωτηματολόγια

 Η φωτογραφική μηχανή

 Και στυλό

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (2/2)



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διεύθυνση Έρευνας

Προϊστάμενος Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικής

Μακεδονίας – Σίνδο Θεσ/νίκης      (1)

Τμήμα Διασφάλισης 

– Διαχείρισης της 

Ποιότητας  (1)

Τμήμα Γεωπόνων 

(2)

Τμήμα 

Εργαστηρίων  (2)
Τμήμα 

Εξυπηρέτησης  (2)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (1/22)



Η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. υποστηρίζει ότι:

 Υπάρχει χωρική & λειτουργική σύνδεση μεταξύ των

Τμημάτων της.

 Δεν υπάρχει Ηλεκτρονική Σύνδεση μεταξύ των Τμημάτων

της.

Εργαστήριο Ανάλυσης νερού         Εργαστήριο ανάλυσης Εδάφους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (2/22)



Η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. χρησιμοποιεί το πρόγραμμα EXCEL , για

να καταχωρεί:

Τα αποτελέσματα των διεργαστηριακών ελέγχων 

Και τους Πολίτες.

Όμως, δεν έχει κάνει εγκατάσταση & δεν χρησιμοποιεί

κάποιο ειδικό πελατειακό πρόγραμμα ή κάποιο άλλο που να

στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της στην αλυσίδα

του εφοδιασμού.

Ακολουθεί το Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος για να

εντοπιστούν τα αίτια αυτού του προβλήματος:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (3/22)





Ακολουθεί το Διάγραμμα Ροής της Διαδικασίας

Εξυπηρέτησης των Πολιτών:

Αρχή

Υποδοχή πολίτη                            Εργαζόμενος Α

Αίτηση Πολίτη για Ανάλυση Δείγματος                          Πολίτης

Πρωτοκόλληση της Αίτησης του πολίτη                         Εργαζόμενος Α

Απόφαση για Εισαγωγή του Δείγματος στο                       Εργαζόμενος Α

Εργαστήριο για την ανάλυσή του

Ανάλυση του Δείγματος στο Εργαστήριο                     Εργαζόμενοι Β & Γ                

Συνέχεια στην επόμενη Διαφάνεια                 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (5/22)



Συνέχεια από την προηγούμενη διαφάνεια

Έκδοση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων                         Εργαζόμενοι Β & Γ

του Δείγματος δε έντυπη μορφή

Παροχή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων                          Εργαζόμενος Α

στον πολίτη

Παροχή συμβουλών γεωπονικού χαρακτήρα                            Εργαζόμενος Β

στον πολίτη

Καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο EXCEL                       Εργαζόμενος Α

Έκδοση Τιμολογίου                       Εργαζόμενος Α

Πληρωμή του Τιμολογίου από τον Πολίτη                     Πολίτης

Τέλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (6/22)



Η δημόσια υπηρεσία Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.:

Είναι Διαπιστευμένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC

17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των

εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων»

Και ελέγχεται από τον Φορέα

Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Μερικά από τα Όργανα Ελέγχου που χρησιμοποιεί η

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. είναι τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (7/22)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (8/22)

Συσκευή Μέτρησης 

Αζώτου-

Μέθοδος Kjeldahl 

Ζυγός Ακριβείας

5 δεκαδικών

ψηφίων

Δείγματα που

χρησιμοποιούνται για 

την ανάλυση εδαφών



Διακρίβωση των Οργάνων Μέτρησης & Δοκιμών:

Η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. απευθύνεται στον Ε.ΣΥ.Δ. & μετά από

διαγωνισμούς που πραγματοποιεί το Ε.ΣΥ.Δ, η διακρίβωση

γίνεται από:

Το Ε.Ι.Μ. – Εθνικό Ίδρυμα Μετρολογίας (Σίνδο Θεσ/νίκης)

Και από τις εξής Ιδιωτικές Εταιρίες Διακρίβωσης:

 S.Q.S. Α.Ε.        Ρετζίκι Θεσ/νίκης

 Total Q Αθήνα

 Metrology Αθήνα

Οι υπεύθυνοι των παραπάνω εταιριών διακρίβωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (9/22)



οργάνων, επισκέπτονται την Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. κάθε δύο χρόνια &

παίρνουν στις εγκαταστάσεις τους όλες τις γυάλινες συσκευές,

τα θερμόμετρα & το πεχάμετρο και τα μεταφέρουν στις

εγκαταστάσεις τους για να τα διακριβώσουν – ελέγξουν.

Κάθε ένα χρόνο διακριβώνουν όλα τα όργανα μέτρησης &

δοκιμών του εργαστηρίου εκτός από τους φούρνους ξήρανσης

του εδάφους, τον ζυγό & τη συσκευή μέτρησης αζώτου

Kjeldahl, στα οποία πραγματοποιούν διακρίβωση εντός του

εργαστηρίου της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (10/22)



Οι εταιρίες διακρίβωσης:

Προσφέρουν στην Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. ένα Πιστοποιητικό

Διακρίβωσης των Οργάνων Μέτρησης & Δοκιμών. 

Και σε κάθε ένα από αυτά τα όργανα που διακρίβωσαν,

κολλούν πάνω ένα αυτοκόλλητο που καταγράφει τον Αριθμό

του Πιστοποιητικού & την Ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε

η Διακρίβωση. 

Ακολουθεί η Μελέτη Αστοχίας κατά τη Διαδικασία

Ανάλυσης Εδαφών της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (11/22)



Τρόποι αστοχίας:

Παροχή λάθους Δείγματος Εδάφους από τον Παραγωγό 

Αγρότη στην Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

Υγρασία του Δείγματος Εδάφους

Ανάλυση Λάθους ποσότητας Δείγματος Εδάφους

Εσφαλμένη Διεργασία Διασποράς του Δείγματος του

Εδάφους στον Κύλινδρο Βουγιούκου (Μέθοδος Βουγιούκου)

Λάθος μέτρηση του δείγματος του εδάφους στο Πυκνόμετρο

Λάθος μέτρηση της Θερμοκρασίας του δείγματος εδάφους

Παροχή εσφαλμένων τελικών αποτελεσμάτων (αντιστοιχία

Ίλυς, Αργίλου και Άμμου του δείγματος του εδάφους) στον

Παραγωγό – Αγρότη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (12/22)



Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ  (FMEA) Αριθμός:

Τροπ.: «       »

Αριθμός 

Σχεδίου :

Περιγραφή:  Διαδικασία Ανάλυσης Δείγματος Εδαφών Σελίδα:1 από…
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Κατάταξη 

Τρόπων 

Αστοχίας Κατά 

Φθίνουσα 

Σειρά   RPN

RPN i
Σχετική 

Συχνότητα % 

Αθροιστική 

Σχετική 

Συχνότητα

Ποσοστό 

%

3 405
405Χ100 = 40500

40500:2198 = 18,4
18,4 18,4%

4 400 18,2
18,4+18,2 = 

36,6
36,6%

5 320 14,6 51,2 51,2%

6 320 14,6 65,8 65,8%

7 300 13,6 79,4 79,4%

2 243 11,1 90,5 90,5%

1 210 9,6 100 100%

Σύνολο 2198 100

Πίνακας του Διαγράμματος Pareto – Πριν τις διορθωτικές ενέργειες



Διάγραμμα Pareto των Τρόπων Αστοχίας
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Διάγραμμα Pareto των Τρόπων Αστοχίας 

– Πριν τις διορθωτικές ενέργειες



Κατάταξη 

Τρόπων 

Αστοχίας 

Κατά 

Φθίνουσα 

Σειρά   RPN

RPN i
% Σχετική 

Συχνότητα

Αθροιστική 

Σχετική 

Συχνότητα

Ποσοστό 

%

6 128 17,4 17,4 17,4 %

3 126 17,1 34,5 34,5 %

5 120 16,3 50,8 50,8 %

2 108 14,7 65,5 65,5 %

7 100 13,6 79,1 79,1 %

1 90 12,2 91,3 91,3 %

4 63 8,6 100 100 %

Σύνολο 735 100

Πίνακας του Διαγράμματος Pareto – Μετά τις διορθωτικές ενέργειες



Διαγραμμα Pareto των Τρόπων Αστοχίας
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Διάγραμμα Pareto των Τρόπων Αστοχίας –

Μετά τις Διορθωτικές ενέργειες



Διάγραμμα & Πίτες που προκύπτουν από τις απαντήσεις

που έδωσαν οι πολίτες (Παραγωγοί – αγρότες) της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (19/22)

Απαιτήσεις & Προσδοκίες Των Πελατών - Πολιτών που πρέπει 

να ικανοποιηθούν από την Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.
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Ποσοστό Άμεσης Ικανοποίησης των Προσδοκιών & των Απαιτήσεων των 

Πελατών - Πολιτών
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Ποσοστό Ευγένειας του Προσωπικού της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.
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Επίσης, οι πολίτες με ποσοστό 100% απάντησαν ότι:

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων – μετρήσεων των

δειγμάτων που τους προφέρει η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. χαρακτηρίζονται

από ακρίβεια & από εγκυρότητα.

Δεν έχουν εκφράσει, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς,

παράπονα στην Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.

Υπάρχει διαφάνεια στην τιμολόγηση των παρεχόμενων

υπηρεσιών της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. – τα παρεχόμενα αποτελέσματα

των δειγμάτων ανάλυσης & μετρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (22/22)



Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη μπορεί πλέον να

ειπωθεί ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι της που ήταν:

Όλοι οι στόχοι που παρουσιάστηκαν πριν στους

αντικειμενικούς σκοπούς, όπως:

Να αναπτυχθεί ένα ενιαίο σύστημα για τη διασφάλιση

της ποιότητας στη εφοδιαστική αλυσίδα.

Να καταγραφεί μία μελέτη περίπτωσης, στην οποία &

παρουσιάστηκε η Π.Ε.Γ.Ε.ΑΛ., καθώς & ο τρόπος που

λειτουργεί εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

κ.α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  (1/6)



Για να βελτιώσει περισσότερο η δημόσια υπηρεσία

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας την αποδοτικότητά της

& τη λειτουργικότητά της, πρέπει:

Να παρακολουθεί οργανωμένα & με καθορισμένο τρόπο

τις τάσεις στην αγορά, στην τεχνολογία, στις επιδώσεις των

υπόλοιπων 7 εγκαταστάσεων της Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ., αλλά & τις

επιδώσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν

συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Έτσι:

 Θα της δοθεί η ευκαιρία στο να αποκτήσει μία σφαιρική

εικόνα για τον τρόπο που εφαρμόζεται ένα σύστημα διαχείρισης

ποιότητας, τόσο στον ιδιωτικό, όσο & στον δημόσιο τομέα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  (2/6)



 Θα διεξάγει καινούργιες & διαφορετικές ιδέες, ώστε να

βελτιώσει περισσότερο την αποδοτικότητα & τη

λειτουργικότητά της. 

Να πραγματοποιεί μετρήσεις που να αφορούν το βαθμό

ικανοποίησης των εργαζομένων. Έτσι:

 θα γνωρίζει αν το προσωπικό της είναι 

ευχαριστημένο από τον τρόπο λειτουργίας της

 Θα ικανοποιεί τους εσωτερικούς πελάτες 

της, βελτιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας της

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  (3/6)



 Θα κάνει τους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται

αποδοτικότερα στο καθήκον τους.

Να εγκαταστήσει ένα λογισμικό, που να ολοκληρώνει όλες

τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (Προμηθευτές –

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. – Πολίτες). Έτσι θα είναι σε θέση να γνωρίζει :

 Τις τυχόν ελλείψεις του εργαστηρίου της. 

 Όλους τους προμηθευτές της. 

 Όλους τους πολίτες που την επισκέπτονται. 

 Σε πιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξυπηρέτησης του 

πολίτη & πότε θα γίνει η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  (4/6)



Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο.

Τέλος η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. πρέπει να λάβει υπόψιν της, ότι

εκτός από τα κρίσιμα χαρακτηριστικά για τους πολίτες που

είναι: η ακρίβεια & η εγκυρότητα στα αποτελέσματα των

αναλύσεων των δειγμάτων, Είναι & όλα όσα κατέγραψαν

στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν για την παρούσα

Μελέτη, όπως:

 Η γρήγορη – άμεση εξυπηρέτηση του προσωπικού.

 Η ευγένεια του προσωπικού.      κ.α.
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Γνωρίζοντας η Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. όλα αυτά τα κρίσιμα

χαρακτηριστικά για τους πολίτες, θα είναι σε θέση

 Να ικανοποιεί ακόμα καλύτερα τις 

απαιτήσεις – προσδοκίες των πολιτών.

Όλες αυτές οι προσωπικές προτάσεις που κατατέθηκαν

παραπάνω, μπορούν να οδηγήσουν τη δημόσια υπηρεσία

Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. στην απόλυτη λειτουργικότητα &

αποδοτικότητα.
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