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ΣΥΣΤΒf'1ΑΊΆ ΔΙΛΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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--

ISO 9000

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟ[Ο'fΗΊΆΣ

11 οιότη~:α

ορίζι:τω το 01\νολο· των ιδιοτήτων ~αι χαραιι::τηριοτt):"(i1ν ι:νός

προίύντυς ή ωιηρι;οίυ..; ηυυ nρuοuιuμίζο1>ν τη'' ιι:ανύι~ιtιι totι n~ιuϊuντος τΊ tης
ωtηρι;οίuς να 1~ανοJL01r.ί ρητά ή μτι .ρητά ί\ιατωιωμιΞνι:ς αν<iγr..:ι:ς .

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

& ΔΙΑΣΦΑΛlLΗ ΠΟΙΟΤΗΊΆΣ

Ο δπΟνής ανταγωνισμός οδ ηγι:ί τις r.•αιρι:ίι:ς οτu να r.οτιασΟούν οι: ιό6:ς όJιωc; :

•

lι::ανυΗοίτιοn των ο.ναγ1'ών των πcl.ατών

•

Ανάπτυξη σηνεργαοιών με προμηθευτές

•

Συνεχ;rίς βελriωση -ι:ης ποιόιητας

Τα 1ιαραπάνω αποτι:λούν στόχuυς τόσο για βιομτιχανη::ές ι:ταιρ::ίες όοο ι::αι για
ι:ταφΕiες παροχής υnηρ::ο1ώ\• .

ΙΣΤΟΡΙ:ΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙ-ΙΣΗ
ΠΟΥ ΒΙ'ΙΣΚΟΜΛΣΤΑΝ

= Σ:>μμGρφcοοη μι: nροδ ια.γρa.φέc

•

ΠΟ10ΤΗΤΛ

::

nοοοοτό οι::άρτων

:J nοοοοτό ι:πιοι::ι:υών

-

:; 1Cοοοοιό άχ~ ·: "'-::ων

•

Η nροο1ιάθι:ια εοτιά~ι:το οτήν αvι:ύρι:στι του ελο.ττfi)Jιατος ΑΦΟΥ Α ΥΤΟ
EXEJ ΠΛΡΑΧθΕl.

• Αυτή η 1φοοf.γγιοτ; της .'\ νίχν::υση::; , -::ου r.:υντιrιού -::ου ι:λα-::τώματος οδήγη:π
οι: :
C: ΜεγάJ...ι:ς ωια1τή<11:ις σr. Ε1ιιGι:αιρητiς ΕλiΎχοη Πυιότητα.ς

k.

Ι ; λλ.ΛJΊΣ

Λ

·'

Ο Μεγάλες αnαιτήοεις οε χι.όρους χαι ι:ξυπλιομό ι:1ιι0ι:.ώρηστις
Ο Σπατάλτι μf.οων ωιο ηιν ι:nιχr.ίμηοη

Ο Ελάχιοτη (\ελτ\<ι)(\η στήν 1ιοι<)τητά
ΟΟξηι41ένες οχέGεις μεταξ1) 1ιαραγωγής χ-n.ι ποιι)τητιις

(

αοτυνnμιιc.nς ο ρύλnς

της ποιότητας).
ΠΟΥ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗ1!ΕΡΑ

= Ιι:::ανοnοίηοη

•

ΠΟ1 ()ΤΗΊΆ

του ;ιι:λάτη

•

Η Λνi;.;ν::υοη του r.λα.ττώμα.τος ως φιλοσοφία υποχωρεί.

• Η Πρuληψη του ελαττώματος ι:nιι:::pατε{.

• Το S.P .C. cl.εΊδί στην Πρuληφη • ι."71.ιψέΗt:Ί τΌν χ:αθtψιομό δισμθωτ-ιrής
δράσης ΠΡΙΝ συιιβεi το ελάττωμα.

• Η Σι>νεχής Βελτiωση της ποιότητας βασu::ό χ;αραι:τηριοτu::ό
α'V1.'α'Υωνιστu:ότητας της ι:ταιρείας.
Ποιότητα rα.ι παραγωγιι.:-ότητα συμβαδίζουν.
ΠΟΥ lΙΗΓ AINOYlt/ιE

•

•

Η ιιηλοοοcrία τηζ Πpόληt: -,ς του σfά..λματος δεν ι:ίνω

Είναι α1ιλά. iνιι βήμα. πpός τον τι:λucό στόχο

:

u

τrλu.:ός στό:χ,ος.

την Ολιrή Πο1ότητα

( T.Q.C.

).
•

Στήν Ολιχή Ποιcτητα π::λάτης ι:iναι ο επόμι:νος χ:ρi.ι:ος της πιφαγωγιrής
αλησί~iα.:; rα1 ο ru::λάτης r..ρcr.::ι πάντα να μtν::Ί ιχ:ανοποιημiνος.

•

Η αφοσίωση στήν Ποιότητα διαπερνά όλη την ι:τc.φ~ία.

•

Δ1αρ;-:-jς

•

ΠΟJΟ1ΉΤΑ == Μέοον -rια την !ιr.ί(ι)οη του ι:ύοτοιχ;.

,

μ<Ι.λ.ρ<>Χ,ρό\.ϊG. ι:::Α:παiδιυση όλου του rφοοωπη:ού.

κ . ΙΙλλΛ.11.}".

..
Η Ποιότητα μι:τράται μι: την βι:λ τimοη της πσ.ραγόμε;rης ομοιομορφίας γύρ(j}

•

απu μια τιμή στόχο του ι:λc::γχύμι:νου χαραι::τηρισι ιι;-ού.

Σuνι:χτΊc; f~:.:λτ ί: c>ση

•

Γ

-

Ταξίδι χωρίς τi.λος.

ΠΛΛΑJΑ ΛΠΟΨΗ

ΝΕΛ

ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΦΑΛW.ι.Α ΤΟΣ

ΠΟJΟΓ ~ ΤΑ = Συμμόrφωσ:: μz τις
προδ1αγραφιΞι;.

\

Προσnάθι:ια να ιχ:ανυnιητίοουμ.ε ης
1φuδια γρσ.φ~ς.

010τητα εη1

θ

.

.

-·

ε ωρε1τα1 στο προ1ον .

1

Πα.ρα:γωγηι:ότητα ι=αt 1ιο1ότητα εiνα1

1

!

1

στοχ:;ύιι στην ~1ολόγηση της

Η 1ιαρα.γιι:ryή nρολαμβάνι:1 τα
σφά)..,ιατα. Η παρc:yιιryή ο'tα.ματά αγ

Ι υπάρχ,ι:ι 1φόβλnu.α ι:.α1 λαμβάνοντω
"
Α
-ll..~
'
C '
..
1i α.μεοα
ti.lOtιuun ιι:.:.ι::; ...Ν=Ρ1·r. ιι;ς.

!Το
πpό1ρc.μμσ. Ποιότητας cίνο.t
ανεξό.ρτηηι r.τω! ιιrή λει1.uυμγία ηΩu

1 Χα.μηλι..:.-.,,τ:ρα. cpδ;ι.

:ιι:ατσ.σι.;:ευή του.

1

1

!

,
:
1'
j

'

Η Ποιότητα ενοιοματο\νεταt στο nροiόν

! );:Ο.τά την

Υ φη)..ή πο1ότη·rι:. =Υψηλό κόστος =

1

•

της παραγυμενης ομοωμορφtας ιcα1

\ ωιο την σχεciαστ1 του κω χτίζε-ι:ω

j σ.νητιΟι:Ξμενοι στόχοι.
1

! Η Ποιότητα. μ'--::ρά.~αι μ::: την βι:λτiωοη
ί την υ:::α.νοποίηοη του 1'..ι:λάτη.

Ο Ε~~ ιθιι φηι-ής "συλλαιιf}άνι:1 .. τα
οφ·.i /.ματα - r. nαpαγ~γή συνι:χ'ζι:τα1.

1

ΠΟJΟΤΗΤΛ = ~rανοnοίηοη -:ων
αναγ:ιι:ών .ι..:αι απαιτήσεων τuυ 1Cι:λάτη .

Πf>ΟοΗάθcια για διαμ:ι=lί βι;λτίωοτι .

!1

Η Πο1ότητα μr.τράται μr. ποσοστό
1 οφαλμάτω ν .

Ι· ΗΠ ,

ΑΠΟΨΗ

: Πσρσ:γωγ ιι;.:ότητΙJ. ι::σ.ι Ποιότητα
: τ αψιάζuυν .
1

! Υψηλή

ποιότη-::α = Χαμηλό ι:::όστος =

i Υ'f' rι~ρα. s:έρ.'τι.

πα,'°:yωγής.
Ι Η (.ιοί~οη ευ0ι~νε1.·ύ.\ Ύ , ΙJ. -ι:α

Οι cρ1αζόμενοι ι:υθύνοντα1 για τα

1 r:λc.-:~r;>'rtατα
ί με

· .~''

• η ~ιοirη<:η. τα ~or.iζ::::

μηχσ νιοιιο το.υ CλJ:ΎX?U

j r.o ωτη...-ι.:.~ ,..... μι~ φά.ζr.~

1

! Οι οχcσεκ μ: τουc 1~ροιιnθευτf.ς ι:\γαι

1

j Οι n,;iοε1ς ιu: τοι'c 1:ρομη&εuτ:Ξς εiναι
βραr.};ιμ<Η)ι:ομ~ς ~:ο. ι βο.σίζ<ΝΗΗ

;

ιc,)στος .

! συνφγασ ία .
1

::η&J\'ι::ζ.

;

nr.μιοοδιφα π.puf)λήματu. nο1ό1. ητας.
r:·· -:.α ~·
:' Τ <ι. 1ψι>ι•λ.t\μ<;
ι..υνοVΙ.αt μι:

;

01.0

! μιu:pοχρόνι:;ς
1

συν=i •γα.; iα:. .

Η f.ΛΛIJNIKIJ EMIH~H 1 JA

Η έννu ια της 1ιuιύτη-.ας ι: ιοtiχltτι για 1φώτtι φvρό. οιην Ελλάίια οτα. ι t:λη τηζ
δ::~nr.τia.ς τnη

60 .

Σιο Υηουργι::ίο Εμrιομ ίοη ιfιρι)Οηχ:ι:'την πcρίοδο ει:.ciνη η Δι ι::ι'1Οηνοη Ποωηt>οιj

Ελiγχ;ου

non

αοχολήΟτιι.:ι: όμως μι: θtμαια τωωωίψηις

.

Τcλιιcά. χ:.α.ι στην Ελλrί&α. όηως ι::ω οτις Η .n .Λ . ~το θ:Ξμα. τη~ nργάνmc:-ι~ Αρχών
ι:.:αι Συτημάτων Δ1αr.φάλ ισης l)οιόιηια.ς ;φωτnοτάτηοr. το Υ. Ε~ .Λ. Τα 1~ ;xirra.
ι:λλην1r.ά :φύτυπα Διcσφ<iλ:οης Ωοιότητας ή-::c.ν τα ΕΟνu:ά Εη::: φίδιc.
Πξα.σφάλιc;ης nοιuτηταζ (ΕΕΕΠ) non τί< αν μc:ϊ. ιιφράσι:ις ~t:.ι ν αντ ιοιοί:·: :ι)ν Λ 'V Al1
του ΝΑ ΤΟ στα ι:λλη\'\χά ωω την ΥΠΟΒJ του lΈ~θΑ .

Το 1978 ιδριi()ηχ:r. ο ΕΛ ΟΤ nοιι in-oτr. α1ι('Ιτελι:i τον ~:ιίριο ι:κφραοτή ιση
Ελληνιιωύ Χ:f>άι-uι>ς οτα θιΞμα:ω της Πu1ύι ηιας.

ΣΥΣΤΗΜ.ΛΤΛ ΏΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εν<:. Σύστημα nnιότητα.ς ::ίνc.1 iνα c-.ύστημα δια.χι:ίpηοη~ που παρiχ;::ι iνα.ν
τυπο1ιο1ημ.ένο ουο-::-: ιμα.τu::ό Ω.ι:γχο του οχι::διαομού χ:αι των ηαρα:yωγu:<i>ν
διαδιι::α.οιών ι.σ.θώς ι::αι αντη:::ιμcηχ:.ά. ωωδ::η::-::υ::ά. οτοιχ::{:: όΏ οι. οχ:::-ι .. -:ς μ::

την ποιότητα δραστηριότητι:; iχουν διε.ξα.χ&ί ορθά..

Η ι:φαρμογή εν<)ς Συοηίματuς nuιόηι-ι:α.ς εξ,ο.οψαλίζει

C Διαφά.λιοη -:ου Πcλό.τη

• Βcλτiωοη i.ϊ1~ Πσ1ό1.ητα :;
ΣΕlΡΑ ΠΡΟΤΥΊΗ . ·~ ΣΥΣΤΗΜ.Α ΤΟΣ ΠΟ10ΤΗΤΛΣ

!SO 9000

Α1ιn τα διιi~rα 1φό-ι1,,ιn. 1ιο1 . ιcαιό. χ:αφοιΚ; iχοην ι...,1ι: λn~ορtίnι:: ι:α.
π.ι:ριγρό.ψοίΠ!"""n}ν δομϊ; ι:ν<)c:: Σι,(\•1~Ηηu!:; ΙΤοιι)η ιιο..~, ·ι ι, u.:\1'i°• ·/~, . ,· · ~ ι.:~ ;-.ι:..

!SO 9000 , π.n11 ::r.δύl .ι:ι: για 1ψ1 ;1τη
!)με'\.τονιι::::ϊ• ~'; 575G ) .

ι:πι.::ρα-ι:έιη:ερu όλων οiιμερα F.ίναι η or.φci.
φομά το 1ς~7

(

προφχ.ύμr.vιι

Q.1tu

το

Κ . 11.λλλΗl.

·''·

Η εΛΛΗΝΊΚΗ

EMIJEH'1A

Η έννuια της ησιuτηιας ι:ιο1ίχl)η για 1φ<~1ττ1 φuρό. οιην Ελλάί)α στ α ι iλη τη.:;
δ::~nr.τίας τηη

60.

Στο Υ1ιουργι:ίο Εμnοpίυη ι()ρι)()ηι.::ι:: · την ncpioδo ι:~cίνη η Δι ι:ι'1Ο11νοη Π0Ηη1ι>υ1;
ΕλiΎχου nου ασχολήΟτμ::ι: ι)μως με θiμα1.α τυnυωίηοης

.

Τι:λιχ:ά. :ι;::ω στην Ελλriδα όΗως χ:ω οης Η.!l .Λ . :')το θϊμα. τη.:; οργάνη>e71ς Αρχών

χ:u.ι Συτηι.ιάτων Δ1ασφάλιοης 11οιό•ηι ας ;ψωτηοτάτηο~: το Υ.Ε~.Λ . Τα 1~ ;~α
ελληνιr.ιί 1φύτυnα Δ ιa.cφά.λ:οης Ποιότητας ή-:.c.ν τα ΕΟνιι::ά Εη::::ιρiδια.
Ιlξασφάλιοης Ποιuτητα.:; (lΞΕΕΠ) nοι1 τi·• αν μι:•αφpάσι:ιc; ' tu'' αντιοιοί:·:. :ι>ν Λί,;Α}'
του ΝΑ ΤΟ στα ελ/.ηγucά. αnο την ΥΠΟΒJ του ΓΕ~θΑ.
Το

1978

ιδρι)(tηι;:r. ο ΕΛ ΟΤ nου tκ-τοτr: αrι<'τελεί τον ι..,)ριο ει.:φραστή ι·οι;

Ελληνιχ:ού χ:11ά.ιΌι>ς στα θέματα της Πuιύιη1.ας.

ΣΥΣΤΗΜ.Λ ΤΑ ΠΟlΟΤΒΤΑΣ
Ενα. Σύστημα nοιότητc.ς ::ίνa.ι tνα c.ύστημα διc.χι:{ρηοη::; ;:ου παρtχ::ι ιΞνα.ν
τυπο1tοιτυιiνο ουο-,"";"ιματu::ό ιΞλεγχο του οχcδιασμού ιcαι των 1ιαρα:yαιγ u:ιl>ν
διαδιι::ασιών κσ.θώς χ:αι αντη:::\μt\'U:ά. ωιοδ::ι~-:-ιrά. οτοτ;.:::{α ότt ο~ οχ::-:-ι :. ·:ς μ::
την ποιότητα δραστηpιότητε:; ίχουν διε.ξυ.χθε{ ορθά..

Η cφο.ρμογtί εν6ς Συσηίματος Πuιόττι,;ας εξο.044•αλίζε1

:

C Δια.φά.λιοη "ου Πι:λό.τη

fi f}ροφύλαξη απu ωιαιτή!Jε1ς αποζημιώσεων λόγω ελαττωματu:ώ" 1φοϊόντω'

• Βε:.λτi'ωση της Ποιότη-cα;
ΣΕlΡΑ ΠΡΟΤ\'Ί1L .

·.; ΣΥΣΤΗ1Υίf\. ΤΟΣ

ΠΟJΟΤΗΤΛΣ

!SO 9000

Α'ιn τα διιiφοrα ηρότωια 7ιυ1 . -.:ατά ι::-αφοtΧ; έχοην L-ηι:)_nψορ1ίο::~ r.ω

n::fnγρά.q-.uί~V δομϊ; ι:νuς Σηl\.:1\J.ια·ως Ποιι)·~ιrιti~ , ·ι ι, ι.ιδιψιλι • \··\ ι..:~; ·. ι.
επιι::ρο.τ~:σηφu όλων σήμερα είναι η ο:: φά JSO 9000 , nσΗ ::ι:δό! ·. ι ι:~: για 'Ψ';1τη
φομά το 19S7 ( προ:=:pχόμr:ν <ι nπυ το pρr.-ιτανιχ:ι~ Ε~ 575G ).

Κ. . llλλλΗ!.

,,
ΛΟΜΗ ΤΗΣ ΣΠ11ΆΣ ΗJ 1 ΟΤΥΠΩΝ

JSO 9000

i! ο~ιρά JSO ~000 ;ιι;ρ~λαιφά.νι:ι πiν-τ.c nρ<)τωια : ψία ~uοικ-(i 1φότωια
Συστήμc:::u~ Ποιό τητας πο: : ~ι:r ι·. ρά.φο1)\' Μον't::λc. Συc1.ημά.των Δ.ιc.οφά.λιση::;
Ποιόηιιας και r. ί,1 αι τα JSO 9UU1 • JSO 9οω. , JSU 9003 r.αι δύu τψότυnα
οδηyοι}ς τα JSO 9()00 ι:-αι JSO 9004 .
Οι τiλοι 1.ων 1φοτύηων ιcαΟορiζουν ~;:αι 1Lι:ρι'γpάψουv τu αντu.::r:ίμι:vο 1ωυ
διαnpαγματεύuνται . Ε1δr.ώη:μα :

!SO 9000
Mauagcmen1

1ιοΗ>ι·ητας ..::αι Πρότυπο Διασψό.λιοης Ιlοι<)τητας

:

Οδηγία;

ι:πιλuγτίς icω χρτίστις.

JSO 9001
Συοηίματα Πσιότητας - Μ.οvτiλο Δ1α(Uj\άλιC\ης Π<Ηότnτcις oc Σχr.δiο.rιη Ι
Ανάπτυξη πpοίό"ιος , Παμαγc:ryτΊ • ΕγΙCατιiσιασrι κu:ι Σι:μβις.

JSO !J002
Σοοτήματσ. Ποιότητας - Μοντέλο Δ ισ.οφάλιοης Ποιότητσ.ς σε Πσ.pσ.γωγή .ι.:αι
ΕΎι:::ατά.σταοη 1φοϊόντος.

JSO

9Οω

ΣttC\τήιιατσ ΠΡιότητας - Μ<η·τϊλο ΔιαC\.ψό.λιοης Ποι. ύη,το.ς
ΕΗιΟι:ώρηση ιω.ι Δοκιμίς "ρο'ίUνι·ος.

m:

Τι:λιrή

1SO 90U4

Ma11agemen1

Ποιότηταc: .a.-ο.ι ο.'"iηγir.ς

(

11ηη-γρα.φή

) r.-;. οιχ::ίων Σιχηήματος

[J οιό1.--ητα.ς.
Η α:ιρc. 1ψα-::1nι~~·: ISO 9000 ΔΕΝ ::iνc.ι τ:::χν~~c~) n::ρι:::ι.~μt ...·ου • δnλ. δ:::ν
ι:αΟορiζι:1 ή τ.p: ι '. ιαΎr~1.Φr.ι τεχνu:ό. κριτήρια.. Τα 1φ1}τυτ.α. ι:οτιάζο,·ται σπ,,,

.

-

.

,..

.

~:χμ.τ1ρι(J)ση ~ων -:~X'' 'tt: c : :\t c1-:::p;ι:.r, ιι;)γ

χpτισιμοτιοιο~ντα.ι για
1L~λά:τη.

\'Q.

t:'C.1.

.

"::"C:~\' =\'::ργ::-:~-.· του

Μ

. . :ιτ::ι ~ ~~c::~

::.ο~)

ι:ι:::πλtιρώοουν •ις 1ψοοδοι::·ϊ:;~ :κα.1 α.παt-:τία:•ς 1.uυ

L. ΙΙΑλλ.ΗΣ

ΣΤΟιχΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΊΆΣ ΚΑΤΑ
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Τα στοιχ::iα Ι λι:1 τουργίι:ς που η οι:ψά 1φuτύπων }SO 900() ι:πφάλε1 οι: μία
::τηχι:ίρτιση μnορούν πφ1ληπτιrά να. c: ··:οψιnGού\· στα αrύλu~>Οα :
Υ11ΕΥθΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔJΟΙΚΗΣΗΣ

Η Υ 1u:υΟυνότητα της Διοί.ι::.ηοης :.χφράζι:ται μι:

:

•

Την δέομzυοη της Διοίrησης για Πολιτιrή Ποιότητας

•

Την t}nαpξη Πολιτu::ής Ποιότητας

•

Την ύπαρξη στόχαιν ΠοΗjτητας

• Την ύπαρξη Συστήι.ιατος Ποιότητας
Λl>ΧΕΣ ΣΥΣΊΉΜΑ ΤΟΣ ΠΟJΟΤΗΊΆΣ

Βρόγχος 1ιοιόιητας : Το Σύστημα Ποιόηιια.ς εψα.μμόζι;ται χ:uι ε1ηδρά οε ύ~.ες
nς δpα.οτηρ:ότητr.ς σχr.nιcές με την rι.u1ότητσ του προϊόντuς ή υΗη~~=:σ\ο.ς.
Δομή τuυ Συστήματος l101ότητας :

•

Η Διοi~.:nοη ~ί1ζ ι:πιχι:ίρπσης; :Ξχ::ι ηιν ι:υθύ,•η για ττη i )ολιτιι:n Ηοι : :·.•1•c:: .ι;:α1
την εγ.ι::αθίδρ11cτη rαι λ<:χ~Όυpγιu. -::σι; Σοστήματος Ποιότητα..:;.

•

Ολ::ς οι ι:νtργι:1ι:ς που ::τ.ηρεάζοην την Ποιότητα πρtr"'-ι να αΗιγνωρίζι;, -;αι
ι::ατάλληλα ι::αι να τr.ηιηριώνοντcι.

•

Η Ομ-yανιι)'t"U(ή Δομή της οτιχεiρηοη :; nοι> ;-.χετiζι:τιιι μr. το mnnar;r-.1ncn• ι:1::
Πο1ότητα:; 1ψt:πι νc ι:iνα~ σαφώς ι.:<.ι.Οο~Ηv!ι~;νη ο~ α 1Lλαίοιο. η 1 ; :. ;.,ο_ ·. ι-.1ϊ:τί:;

-

δομής της ι:nιχεiρηnης.

•

Η Δ1οίι:::η(\η nρcru:1 να δια.θέτει "t"1111ς αnn.1τοι~ιr.νο1.ς nόρuυς χ:σ.~ μ::f\Ο γι ι: -;: ην

εφαρμογ τi τη,; Πολ1τu.:Τις Πuιότ11το.-; κω την ε1 ~ ίτωξη των r~ι ιίχων

:1 1.. ·ι;·υιτ·ιις .

• Πρtπει να ιmάρχουν λ.:1τοιψy ι~ές διαδu:::αοίιζ Ύ'« τον οω<', c ύ οu,•το\• 1 0; . ι
δ1αψόρων ()pαστηριuτήτω\• riιστ:: το Σι>οτημα Ποιότητσ.ς να είναι
ωτοτ::λι:οματιι..:ό.

..
Λ

•

Το Σιίστημα tlοιότη-.ας nρiπι:ι νσ. r.ίνα1 -.λήρcος -.::~μηριωμi.νο ι::αι ::1δ ιι::ι;,,τρα.
Οα ηρέ1u:ι να ανα.JtτηχΟuύν :
ΙΞγχι:φίδιο Πω(iιητα :;

( Qu;iJity

Δtαδιrαrιίr.::; 11οιότη-.ας

/

Manu~J

)

Εντηπα Συοτήματος ΠοΗ)τητας

Π(><"\γράμματα Ποιότητας (Q1ι;ι)jt~ · Platιs)

Αρχι:ία Ποιότητας

•

Το Σι)οτημα Ποιότητας πρ6ιει να 1φοβλir..ε1 διαδιχ:αnίες Ύ'α τον i.λεγχ,) ι ου

(

Aud.Ϊting

).

ΠΟJΟΤΗΊΆ ΣΤΟ MARΚETJNG
Πρέ1ιι:ι να διασφαλίζεται η Ο(ί)οτή ωtοτ1')nωcrη ι::αι χ:αταγραιpή των ιuια.ιηiσειην
των πι:.λατών ι:αι η ~:ατάλληλη ι.:οινοποίησή τοης μtσα στην ι:πιχτiρηση

.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΚΑΙ ΏΣ ΠΡΟΔJΑΓΡΑΦΕΣ

Η λειτοηργiα της σχεδίασης ~cαι του Α:αθορισμού ταιν προί\ιαγρσ.φών τοη
προϊόντος/ υπηρι:σίας πρέπ::ι να μεταφράζι:ι ι:παιφιβώς ης α.παηήσ<:ις τrον
π::λατών ύπως τις αποτυπώνι:ι το Mark:etiug της εnιχτ:.ίρψ.ης ι.::αι να δημιοu~•Ύ ι: :
προiύντα που ιr.:ανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των π::λατών.
ΠΟ!ΟΊΗΤΑ ΣΊΙΣ ΠΡΟΜΗθΕΙΕΣ

Η 1φομήΟει~ Uα 1φtru:1 να. γίνονται μr. πρuγρα.μμιιτιομi νο χ:αι ελz:yχόμενο τρόπο
, οι δε προμη!bι-.tς πρtπε1 να ελέγχ;ονται ι::αι να αξιολογσύνται στ (·. αρι-ή βάοη .
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ ΛΓΩΓΗ

Ο οχεδιαnμός της 1ιαρα-yω-yής θα 1φ:::ru:ι να γ\νr.ι μr. τ·έτnω ·φόπο ιοοτ ι: όλη Τ\
παραγωγή να δι::.ξάγ::ται ωιο ε:λr.γ:~όμ:::ν:::;; σηνΟfιt..τ.; που m:ριλαμβά.νουν
ι:α.τάλληλυυ:; ελ::γχα\ις Ύια τα χμηοιμωιuιούμι:.να ηλιι::ά , r.ξο1ιλιnμό 7~α~.)(:.γι::~ής

-

nαραyωγιχ:ές διαδι..-:ασir..:; ,προσαιπu:ό .ι;::.λ.π.

Οι ερ-yο.σicς της nαpαγωγής θα 'ψtπει να 1'..εpιγράC,'Υ.}\•τα.ι
ω•α.ιτείται , απο γρα.πτtς οδηγiι;ς.

, στο'' βοΟμϊ• 1"ι·~

Κ.. lΙλΛλΗΣ

,

..

ΕΛΕΓΧΟΣ n1Σ ΠΛΙ) ΛΓΩΓΗΣ
Ο tλι:γχος της ΠαραΎωγ τίς π._,::nι:ι vα ΗtμιλαμC.άν ι: ι

•

Ελ~γχ;u υλιιs:.:ών ι::αι ανιχνι:υο1μύπ1τα 1φοϊόντων

•

Ελ::γχο ::.ξοnλ1 ομού ι::αι ουν·. :ίpηση

•

Ειδυ:cς διι:p)'ασίι:ς

•

Τεχ:μηρ\ωοη

•

Ελι:Ύχο αλλαγών

•

Ελεγχο ιcατιίοταοης ι::πιGι:ι.jρηοης

•

Ελ::η:ο tλαττωματιrών Πj 1uϊόνt:rον

:
,

Λ • υλών r:: .λ.1t.

ΕΛΕΓΧ ΟΣ ΠΡΟJΟΝΤΟΣ

•

Ε/.zγχο ~tο::ρχσμiν~ν υλιχ:rD\' 1:α.1 r:ξαρτημάτων

• Jn - p -:-occ 5:;

•

i~spcctiσι:

Ελr.γχο -r.:λιrού προϊόντος

-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ.ΟΠΛJ ΣΜΟΥ ΜΕΤΡΒΣΕΩΝ

Ki-.J

ί~Λ Ι :: Χ.2Ν

Ο χρηοιμn;.:-- .;Jύμ::νος ::ξοr.λ1ομόζ ::π1Θ::ωρή~r..ι:),. ι:α : :~:...::1 -::-:'''' θα 1ψ:::1ιε1 νa.

ι:λiγχετ(~l κα.ι να. διαι:~ιβι.1>,•::τα.ι r.:tfH'Ji: ιι::ά. ώ~-:.:: σι : ~:r-ι-μ · ~c~:οωuμ::νu~ f.λ::-rx<H
~α.1 μ::ψήοεις να :: {\"(Η c.ξιόnιοτεζ .

1'..

ΠΑΛΛΗΣ.

-

Δl~ΙΙ'Ω~Η ΣΦΛΛΜΛΤΩΝ

- Ml1

ΣΥΜΜΟ l'ΦΩl:ΕΩΝ

Για την διαχι:ίρηοη των οφαλμιί:ιων .- μη 01>μμuf.q,-υ'}()εων
να διαθ&τct ιcατcίλληλu 01ίοτημα

αι:ύλουΟων ι:νιμΎι:ιώ"

no\I

11 ι:1ιι:ιι: ίμ1 1οτ1 Οα 'Ψι:,ιε.ι

Οιι ι:ξα~αλίζ1:1 την cι.1.Γ.λr,nη των

:

•

Αναγνcίφιση των ι: /.αττωμαη~::ών προ\ό,•των

•

Δ ιαχ.ωριομύ τους απο τα. υnόλuοια. 1ιροίιiν1.α

•

Ελεγχο χ:αι διι:ρι:ύvηση του ι:λα-ιτ~1ματύς τουc;

•

ΔιcυΟ.Ξτηοη του ι:λαττώματός τους

•

Τι:κμτιρίωση του προβλήματσc

•

ενtΡ'Ί'ειες για την πρόληψη της εnα.νε.μφιίνιοης του nροf~λτ~~ατος.

ΔJΟΡθΩΏΚΕΣ

ΙΏ\ΤΈΡΓΕΙΕΣ

Κάθε nρόβλη!ια που οχετiζετα.ι με τψ• Ποιότητα θα. :ιtpt1tf.1 ''C. a.nοτελ!-:i
<:..ντη::::iμ::νu Διuμθι.~.-τu:ής Εν:Ξρr::ιας :ιου θα :Ξχ::ι OC.\' οτόχο 1.ην ι.:λαχ.: - .1.ο"υί71οη
της nι()ανότητα.ς ι:.n.α.νάλη~ής το•ι .

Οι οχε-ηκΙΖς ι:νέΡΎttι:ς Οα. πρ:Ξnει να. w.ριλα.μβό..νουν

:

• Κα&ηρισμό ιnu:υθυνό-:.ητας γιc. την διε.ξαγιιη·1· Λιιψfιcιmιc:ής F:\•f.ργr.ιας

•

Εrrίμηοη της σοf)αρό-:-ητας τοη 1φοβλήιιατσς

•

Διερεύνηση πιθανών ο.ιτίαιν

•

Ανάλυση του 1φοβί. ήματος

-

Κ. ΠλΛΛΗL

11

•

Λ ιι:ηΟ::τηση ηροf\λημn.τιι;:-όJν Ι ~λαττοηιατιι::ών 1φοϊό\'τCι1\'

c

Δομη:f.ς αλλαγf.ς .

ΔlΑΧΕΗ>JΣΒ

, ΑΙJΟθΗΚΕΥΣΗ 1 ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΓΚΛΤΑΣΤΛΣΗ ΚΑΙ ΠΛΙ'ΛΔΟΣΗ.

,

ΣYLKF.YAΣJA

,

Ολες οι παρα.~άνω ι:vέργειες θα nρiπ.ι;ι να -yί\1 Ο\1 ται ιι:: !:)..ε-yχόμr.νο

'

τr.χ:μηριω;ιiνο r::α.: σc.φώς προδια.γ:;γραμμiνο ~ρό ~ι ο όχ--~ γα διασφαλίζ::-:α.ι η
rωιότητα του 7tpοϊόvτος.
ΤΕΚΜΠΡ1ΩΣΗ ΠΟJΟΏJΤΑΣ ΚΑΙ

AJJXEIA

ΕΚΠΛΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

-

Κ 1 Ιλλλ.ΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΊΊJΜΑ ΤΟΣ ΚΑ ΤΑ
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Ί\.iι;τά τ-ην εγκ:ο.τύ.οιιιnη ~σ. ι λι: ιτουργία για κ:ύ.1ιu10 χμονικ:ό δι<iσnιμα του
Συσττίμα.τσς Δια.οφ<iλιοτις Ποιότητας , <ίκ)ιt νu. Η<ιμαχΟι:ί ιι..:ιινωιοιη'tιι:ύ
αμχειαχ:ιi ΙJλι~(i για ιιξιολύγηοη , ή r.ν()ιαφc:p<iμενη ι:ηιχείμτιοη μ1ιupεi να
1φοχωρτΊοι:ι οτην αξιuλι)-γτιση Ι πιοτωωίηοη ιυυ ΣιιοηΊμα:1.ύς τη; απο .κ::ιίnοtυ
ΑΝΑΓΝΩΡJΣΜΕΝΟ φυρί: α ί ΟργανtΟfιό Πιοτωιοiηοης.

Το δu.:αίωμα των Ομγανισμών ΠιοιΌποίηοης να αξιολογούν και να 1ηστuη.οιούν
ι::π1χι::φήχις 1φοiρχr.ται χ:α1 υφίσταται μι:τιi απο αξιολόγηrιή τους ωιο τσυς

ι.::ρατu:ούς φορr.{ς

/

Ορ· · ανισμuύς Διαnίστr:υσηc. οι οποίοι ι::λiγχουν τους

Οργα\•ιομούς Πιοτωωίηοης ::αι τους δίνο : ιν δι~α.ίωμα tι.::δοοης Πιcτο:::οι;rηι.:c'•\"

μι:: ισχύ για ουγκτ~::pιμένη χ.ώ

·.a..

Η αξιολόrι1οη ιου Συοτήμαιος Διαοφά.λιοης της ι:1ιιχι:iμηοης ωω ι:ά1ιuιο φορtα.
Ι Οργανιομ<i Π ιοτοnοίηοης ουνήi1ως nεριλσ.ιιfkίνει , α σ.χ:ολοηθσ. βτίJισ.το Ι φάc.::ις:

•

Αίτηση της ενδια~ρόμενης επιχεipηοη για λή'f'η 01~:ονομ1ιcής πpοσψοράς σ.πο
φορ~:{ς Ι Οργαν ~σμούς Πιστοnuίησης.

• Εnιλο-γή φορiα. / Οργα \' tομού ι::αι χ:ατά&εοη οχετιrrίς Α {.._,1οης α.ξιυλόγτι~η ~ Ι
1ιιοτοποιησης .

•

Λποατολή φωτηματολογι'ου ή cπiσ.ι=:ι:Ίftη α1tο το\• Ορϊανισμό Πιοτοποiηοnς για
τη,. συλλογή περαιτέρω nληροφομιών.

•

Σύναψη οχcτu:ής Συμ~άσι:ως

$

Πλεεγχος nλτφότητu.ς τι:φrφίωοης του l:υστήμυ:ως Διαοφάλισnς Ποιότητας.

•

Τυχόν ΟUfιΤ.ληρώα:ις ή διcψθώσ::ις στην τι:ιφτφi(ι)οη ι:αι τrJ..ιιcή o.nouσx~~ της

•

Διορθωι-υc&ς ενέpγι:ιr.ς

•

Απονομή 'ηnτο1ιοιητικ:ού

•

-

, και ι:n.ίλυοτ! των τ~•χ;όντων nρο!\λημάτων.

D ε:.ηοδιι:ό.: i.λε~χσς το•) Συστή;ι.ατο~ ι::αι δια.τήρητη οι: ιοχύ το1·

r: : ~τοnοιη·ηι:ού.

L.

ΙΙ ΑΛΛi ?".::.

.

