Οδηγός εκπαιδευτή
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO
9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί
σε 16 ώρες με επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα για τα εκπαιδευτικά υλικά σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Διάρκεια

Ενότητα

Λεπτά

Χρόνος
Πηγές

5
λεπτά

Παρουσίαση
των
συμμετεχόντ
ων

1. Εισαγωγή: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
15 -20 λεπτά
Εξασφαλίστε ότι υπάρχουν τα εξής:
 Flipchart και μαρκαδόροι
 Projector και οθόνη
 Slides/Επικεφαλίδες (1-6)
 Χαρτιά και στυλό για τους συμμετέχοντες
 Post it
Αν οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζονται, κάθε συμμετέχον
παρουσιάζει τον εαυτό του και εξηγεί στην ομάδα τι περιμένει
από αυτή την εκπαίδευση. Γράφτε τις προσδοκίες στο
flipchart.
Παρουσιάστε το πρώτο slide και αναφέρετε στους
συμμετέχοντες το θέμα της εκπαίδευσης.
IMPLEMENTATION OF A
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ACCORDING TO
ISO 9001:2008 IN SME-S

1

10
λεπτά

Άσκηση:

Παρουσιάστε το slide 2, τον τίτλο του μέρους της εισαγωγής.

GOALS AND CONTENT OF
THE TRAINING

2

Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα ένα χαρτί post it. Ζητήστε τους
να ορίσουν ατομικά τι σημαίνει ποιότητα και να το γράψουν
στο post it. Κάθε συμμετέχων βάζει τον ορισμό του στον
πίνακα flipchart.
Διαβάστε δυνατά τους ορισμούς και ομαδοποιήστε τους
σύμφωνα με το περιεχόμενο. Κρατήστε σημειώσεις στο
flipchart των αναφερόμενων στοιχείων για τον ορισμό της
ποιότητας. Συζητήστε τα στοιχεία του ορισμού με την ομάδα.
Βασιζόμενοι σε αυτά η ομάδα ορίζει την ποιότητα.
Παρουσιάστε άλλους ορισμούς χρησιμοποιώντας το slide 3.
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DEFINITION OF “QUALITY”
There are numerous different definitions:



„An essential and distinguishable attribute of a person or a
thing" or „a feature defining the individual nature of
something”
Those product features which cover the needs of the
customer and determine his/her satisfaction
Absence of defects and faults which require repair
measures and usually imply market share losses, customer
dissatisfaction etc.
ISO 9001:2008  "Degree to which a set of inherent
characteristics fulfils requirements"









3

5 λεπτά

Στόχοι
της Παρουσιάστε το slide 4. Οι στόχοι εκπαίδευσης και εξηγήστε
εκπαίδευσης τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με την
εκπαίδευση:
TRAINING GOALS




Ensuring the understanding of the ISO 9001:2008
requirements and implementation process.
Providing owners and quality managers of SMEs with
knowledge, skills, tools and examples needed to
implement a quality management system according to
ISO 9001:2008.
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Συσχετίστε τους με κάθε ατομική προσδοκία και εξηγήστε
πώς θα ικανοποιηθούν.
Εξηγήστε τη δομή της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το
slide 5: Περιεχόμενο της εκπαίδευσης.
CONTENT OF THE
TRAINING



Definition of quality
Basic information on ISO 9001:2008






Content of ISO 9001:2008








History
Benefits and advantages
Requirements
QMS – general considerations and requirements
Management responsibilitiy
Resource management
Product realization
Measurement, analysis and improvement

Steps for implementing a QMS
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Παρουσιάστε το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για αυτόμάθηση και υποστήριξη της εφαρμογής στην πράξη (slide 6):
EDUCATIONAL MATERIALS
Paper based:
 Handbook


Contains the necessary theoretical background



Examples



Forms





Present practical examples for ISO requirements
Working or final documents ready to use in a QMS

Computer based:
 CD-ROM with tools, examples and case studies
 E-learning with explanations, guidelines, case studies, exercises
and tests
Educational materials are also suitable for self-study
6

2

Διάρκεια
Λεπτά

Ενότητα
Χρόνος
Πηγές

5 λεπτά

Παρουσίαση

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ISO 9001:2008
40-45 λεπτά
Εξασφαλίστε ότι έχετε τα εξής:
 Flipchart και μαρκαδόροι
 Projector και οθόνη
 Slides/Επικεφαλίδες (7-23)
 Χαρτιά και στυλό για τους συμμετέχοντες
 Έντυπα με τα περιεχόμενα των slides 7-23
Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης παρουσιάζει το γενικό
πλαίσιο του ISO (slide 7)

INTRODUCTION TO ISO
9001:2008
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Εξηγήστε τι είναι το ISO χρησιμοποιώντας το slide 8
THE ISO 9001:2008
STANDARD






Set of international standards (for the first time
1987)
Result of an international agreement regarding "good
management practices" to guarantee products or
services in line with the customers’ quality
expectations by means of processes, management
and control
Set of guidelines and requirements to implement and
maintain a quality management system which is
applicable to any kind of a public or private
organisation, regardless of its activity and size
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Παρουσιάστε την εξέλιξη και τις βελτιώσεις του ISO 9001
δίνοντας έμφαση τις βελτιώσεις της νέας έκδοσης σε σύγκριση
με την έκδοση του 2004. Χρησιμοποιήστε τα slides 9 και 10.
CHARACTERISTICS AND
CONTENTS ISO 9001:2008



An international standard for quality management
systems, issued by ISO in 1987
Revisions in 1994, 2000 and 2008



Aims of the last revision:






IMPROVEMENTS IN ISO
9001:2008
 Focus on risk management
 Wider interpretation of the regulatory environment
 Widening the meaning of the term „product”, including not only
the final product but also the supplied and intermediate
products
 Handling outsourced processes
 Infrastructure content extended to include the information
system
 Definition of after delivery requirements
 New ideas for customer satisfaction input
 Highlighting the importance of measuring the results and
effectiveness of the preventive and improvement measure.

Clarification of the text and terms used
Increased compatibility with ISO 14001

9

5
λεπτά
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Εξέλιξη της διαχείρισης ποιότητας
Κάντε μια σύντομη παρουσίαση της ανάπτυξης της
Διαχείρισης της Ποιότητας χρησιμοποιώντας τα slides 11-15
περιγράφοντας τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης, ανάλογα
τις φάσεις της.
DEVELOPMENT PHASES OF
“QUALITY MANAGEMENT"
 Big difference
between quantity and
quality
 Quantity regarded as
primary obje ctive
 Quality is one of
many success factors


 Development of Total
Quality (TQM)
approach in the USA

 Quality in services
 “Internal" quality
 “External" quality



60s

1935 - 1945
Before
World War 1

QUALITY GUARANTEE


50s
 Development of socalled Quality Control
activities
 Services are not
included yet

1990 - today



70s - 80s
 Development of Quality
Guarantee
 Concept of quality once
again modified; now
systematically operates
on both on the
production process and
on the product itself

 Social quality
 Satisfaction of
consumers, citizens
and users
 Primary objective 
improvement of
quality of life
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Developed in the 60s
An integrated quality management approach which is
regarded as a part of the system and controlled by
the entire organisation and primarily by the
management
Immediate applicability to services
Attention on planning and activity recording
Expansion of the planning and test concept from
production to design

12

3

TOTAL QUALITY
MANAGEMENT



QUALITY IN SERVICES

Puts quality on top of the business values
Aim  improving customer relations



Traditional approach


Elements:
 Improvement of quality as a continuing process
 Improvement by defined policies and aims
 Education of the whole organisation to quality as a
rule



Identifying customers’ needs and expectations and
subsequent product/service design

Staff-oriented approach




Quality programme is based on a change of culture, values
and attitudes of the staff
Most important points  staff management and customer
feedback

13
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REQUIREMENTS OF INTERNAL
AND EXTERNAL QUALITY


Internal quality




Everything in connection with staff satisfaction and with
parameters such as shift-work, information distribution,
time management, feedback on accomplished tasks, etc.

External quality






Awareness with regard to the customers’ needs
Customers’ attitudes and expectations
Considering the customers’ wishes
Problem solving skills
Good relations with suppliers, media, etc.
15

10
λεπτά

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Εξηγήστε τι σημαίνει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (slide 16)
DEFINITION OF THE
“QUALITY MANAGEMENT SYSTEM"




Systemic set of management procedures used to
monitor, check and improve the operative and
financial performance of the organisation, aiming at
offering the best product or service at lower costs
The management procedures that constitute the
“quality management system” include groups of
activities, which are indicated as “quality assurance”,
“quality control” and “quality improvement”
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Παρουσιάστε τα πλεονεκτήματα εφαρμογής ενός ΣΔΠ (slide
17)
ADVANTAGES OF
IMPLEMENTING A QMS






Systematic way to settle quality related matters within one’s
own organisation
Knowledge that an organisation which meets the criteria of an
accepted QMS (certified according to an international
standard) stands for high-quality products and services
Establishes minimum requirements in some areas (e.g.
automobile industry)
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Παρουσιάστε εν συντομία τα 3 στοιχεία ενός ΣΔΠ: διασφάλιση
ποιότητας, έλεγχος ποιότητας και βελτίωση ποιότητας,
χρησιμοποιώντας τα slides 18-20.
QUALITY ASSURANCE (QA)




QUALITY CONTROL (QC)

Guarantees that all process changes are clearly
identified and evaluated
Also guarantees that all product or service
specifications which are necessary to satisfy the
demands of both the customers and the product or
service producers are clearly fixed and respected






Also known as " statistical quality control"
Permits to evaluate the performance of the current
organisational processes and to adapt and undertake
the measures necessary to eliminate unwanted
performances
Makes it possible to fully take into account the
quality improvement standards

18
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QUALITY IMPROVEMENT
(QI)


A systematic and continuing activity that includes
business processes and aims at higher performance
and quality levels as obtained previously.

20

10 λεπτά

Άσκηση

Ζητήστε παραδείγματα για κάθε διεργασία.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να

βρουν

λόγους

4

εφαρμογής ενός ΣΔΠ. Γράφτε τους στο flipchart.
Ομαδοποιήστε τους λόγους, εσωτερικούς και εξωτερικούς και
συζητήστε τους σωστούς με την ομάδα. Ως περίληψη,
παρουσιάστε το slide 21.
REASONS FOR
IMPLEMENTING A QMS


Internal aspects










External aspects





10 λεπτά

Παρουσίαση

Internal quality improvement (e.g. reduction of rework or
cost savings)
Have a holistic approach over the processes enabling the
final quality
Create a formalised structure to activate and maintain a
continuous improvement process
A guarantee for expected quality level

Increased costumer satisfaction
A proof and quaranty of quality in the eyes of the customer
Better image
Differentiation by means of a long-term quality strategy

21

Εξηγήστε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που
επηρεάζουν το ΣΔΠ (slide 22)
FACTORS INFLUENCING THE
QMS
The structure and implementation of the QMS is
influenced by the following elements:
 Environment
 Requirements
 Goals
 Products
 Processes
 Organisational structure
 Risks connected to the activities
22

Παρουσιάστε ένα ΣΔΠ χρησιμοποιώντας το slide 23.
TYPICAL QMS PROCESSES
Management processes
- E stab lish in g the q uality p olicies an d qu ality objectives
- Conductin g m an ag em ent reviews
- Comm un ic ating custom er, statu tory an d other requiremen ts
with in th e organization
- E nsuring th e availability of resou rces
Resource management
Determ ination and alloca tion of
- Hu man resources
- In frastructure
- Work en vironm ent

QMS
Processes

Measurement, analysis and
improvement processes
- To dem onstrate conform ity of the
product and QMS
- To continually im prove th e
effectiveness of the QM S

Product realisation processes
- Plann ing of the product rea lisation
- Custom er-related p rocesse s
- Desig n and developm en t
- Purc hasing and produ ction and service provision
- Con trol of monitorin g an d m easuring de vice s

23

5

Διάρκεια
Λεπτά

5 λεπτά

Ενότητα
Χρόνος
Πηγές

Παρουσίαση

3. Το περιεχόμενο του ISO 9001: 2008
Εξασφαλίστε ότι υπάρχουν τα εξής:
 Flipchart και μαρκαδόροι
 Projector και οθόνη
 Slides/Επικεφαλίδες (24-91)
 Χαρτιά και στυλό για τους συμμετέχοντες
 Έντυπα με τα περιεχόμενα των slides 24-91
 Έγγραφα: διάγραμμα ροής, φύλλο θέσης εργασίας,
περιγραφή θέσης, περιγραφή εργασίας του εκπαιδευτή,
θέση εργασίας του εκπαιδευτή, φόρμα αξιολόγησης
προμηθευτή
 Κάρτες με τα ονόματα των ομάδων
 Έγγραφα ανάλυσης εργασίας, περιγραφής εργασίας και
αρμοδιοτήτων, για κάθε συμμετέχοντα.
Το τρίτο μέρος παρουσιάζει το περιεχόμενο του προτύπου.
(slide 24)

CONTENT OF ISO
9001:2008

24

Παρουσιάστε το περιεχόμενο
χρησιμοποιώντας το slide 25.

του

ISO

9001:2008

CONTENT OF THE
STANDARD
0

Introduction

6

1

Scope

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

0.1
0.2
0.3
0.4
1.1
1.2

2
3
4

4.1
4.2

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

General
Process Approach
Relation hip with ISO 9004
Compatibility with other management
Systems
General
Application

Normative Refere nce
Terms and def initions
Quality management system
General requirements
Documentation requirements

Management Responsibility
Management commitment
Customer Focus
Quality policy
Planning
Responsibility, authority and
communication
Management review

6.1
6.2
6.3
6.4

7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Resou rce management
Provision of resources
Human resources
Infrastructure
Work environment

Product realisation

Planning of product realisation
Customer-related processes
Design and development
Purchasing
Production and service provision
Control of monitoring and measuring
devices

Measurement, analysis and
improvement

General
Monitoring and measurement
Control of nonconforming products
Analysis of data
Improvement

25

10 λεπτά

Κεφάλαιο 4
Διάρκεια
Παρουσίαση

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
130 λεπτά
Γενικές απαιτήσεις (4.1.)
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στην προσέγγιση διεργασιών
μιας εταιρείας. (slide 26)
GENERAL REQUIREMENTS
(4.1)
"The organisation shall establish, document,
implement and maintain a quality management
system and continually improve its effectiveness in
accordance with this international standard."







Functioning management system  directs and controls an
organisation with regard to quality
Analysis of customer requirements
Definition of processes
Level of documentation can be determined by the company

26

Οι διεργασίες είναι η βάση όλων των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων. Εξηγήστε το περιεχόμενο, τη δομή και τα
στοιχεία μια διεργασίας χρησιμοποιώντας το slide 27.

6

PROCESS APPROACH
A process is a logically coherent, repeatable sequence of
activities; its input and output and, therefore, its creation of
value can be measured.



Process

Input

Activity 1

Activity 2

Activity 3

Output

Time
Transformation (creation of value)
Start of process

End of process

A process must be delimited by a definable
definable
process start
start and
and process
process ending.
ending.
27

10 λεπτά

Παράδειγμα

Ο ορισμός μιας διαδικασίας: “ένα σύνολο
αλληλοσυσχετιζόμενων και διαδραστικών δραστηριοτήτων
που μετατρέπει τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα”
Μια διαδικασία πρέπει να μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Κάθε διαδικασία έχει έναν προμηθευτή και
ένα πελάτη. Υπάρχουν επίσης απαιτήσεις, έλεγχοι και
ανατροφοδοτήσεις από την ίδια τη διαδικασία και επίσης
από τον πελάτη και τον προμηθευτή. Όλα αυτά είναι μέρη
του ελέγχου διαδικασιών.
Παρουσιάστε ένα παράδειγμα διαδικασίας χρησιμοποιώντας
το slide 28. Είναι μια διαδικασία οινοποιείου με 3 βασικές
διεργασίες.
PROCESS EXAMPLE: WINERY

grapes

wine

Right quantity

Fermentation

Control

Control

Bottling

Alcohol degrees etc

Returned
bottle

Clean
bottle

Bottled
wine

Cleaning

Control
Water temperature,
cleanness
28

20 λεπτά

Παρουσίαση

Συζητήστε τα στοιχεία αυτών των διεργασιών: εισερχόμενα,
εξερχόμενα, δείκτες.
Δώστε παράδειγμα των κριτηρίων μέτρησης για
διαφορετικές διαδικασίες, π.χ.
Παραγωγή τσιμέντου – αντοχή
Ρουχισμός – μόδα, ατέλειες
Υπηρεσίες εστίασης – overbooking, λάθη, καθυστερήσεις
στην εξυπηρέτηση
Παρασκευή φαγητού – θερμοκρασία, γεύση
Το πρότυπο ISO κατηγοριοποιεί τις διαδικασίες σε 4
κατηγορίες (slide 29)
PROCESSES IN THE
STANDARD


The norm subdivides company processes into four
categories:





Management
Management of resources
Product realisation
Measurement, analysis and improvement

29

Μια σημαντική πτυχή της διαχείρισης ποιότητας είναι οι
διεργασίες υπεργολαβίας (slide 30).
OUTSOURCED PROCESSES




In search of higher efficiency and greater
productivity many companies outsource their
secondary or functional processes to companies
specialised in that field able to perform those
processes at better standards and lower costs.
According to ISO 9001:2008 an outsourced
process is a process that the organisation
needs for its quality management system and
which the organisation chooses to have
performed by an external party.

Outsourced processes, if they have important
contribution to the final output, must be taken into
consideration in the QMS.
30

7

Παραδείγματα

Παρουσίαση

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δώσουν παραδείγματα
διεργασιών υπεργολαβίας. Συζητήστε 1 ή 2 διαδικασίες με
λεπτομέρειες: λόγους και πλεονεκτήματα από την
υπεργολαβία.
Πιθανά παραδείγματα:
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Αυτή η διεργασία είναι σημαντική για τη διαχείριση των
ανθρωπίνων πόρων αλλά είναι κυρίως λειτουργική
διαδικασία ρουτίνας κατάλληλη για την υποστήριξη των
τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτή η διεργασία μπορεί να
εκτελεστεί πιο αποτελεσματικά με τους κατάλληλους
ανθρώπους και τη σύγχρονη βάση λογισμικού.
Ωστόσο, η διεργασία επικοινωνίας και η ροή πληροφοριών
μεταξύ της εταιρείας και του υπεργολάβου πρέπει να
καθιερωθεί με λεπτομέρειες και να οργανωθεί καλά.
Καθαρισμός
Αυτή η διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζει ένα άνετο, υγιεινό
και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αλλά απαιτεί πολλές
αρμοδιότητες ρουτίνας οι οποίες διεξάγονται από χαμηλών
προσόντων άτομα και το συντονισμό των εργασιών
καθαριότητας. Η διεργασία μπορεί εξολοκλήρου να δοθεί
υπεργολαβία σε μια εταιρεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό
και προσωπικό. Πρέπει να οριστεί ένα πρόσωπο
επικοινωνίας για να κρατάει επαφή με τον υπεύθυνο της
εταιρείας.
Για να βελτιωθούν οι διαδικασίες ποιότητας πρέπει να
αναβαθμίζονται συνεχώς, έτσι ώστε να πραγματοποιείται ο
κύκλος βελτίωσης, με 4 δραστηριότητες (slide 31)
PROCESS IMPROVEMENT
CIRCLE
In order to improve the quality we have to
change the operation method of each company
process in a systematic way, following the cycle
presented above:

PLAN
A NEW METHOD
FOR EACH
PROCESS

DO

ACT

IMPLEMENT THE
NEW METHOD

IMPROVE THE
NEW METHOD

CHECK
THE RESULTS

20 λεπτά

Παρουσίαση
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Η διεργασία ανάλυσης των εταιρικών διεργασιών
Για τη βελτίωση των διεργασιών, πρέπει πρώτα να ορίσουμε
και να αναλύσουμε τις διεργασίες και για καθεμία να
κάνουμε ένα κατανοητό σχήμα που να την περιγράφει.
Παρουσιάστε τα στάδια της ανάλυσης των διεργασιών
χρησιμοποιώντας το slide 32.
THE PROCESS OF ANALYSING
COMPANY PROECESSES
DEFINITION OF
PROCESSES
ANALYSIS OF
PROCESSES

REPRESENTATION
OF PROCESSES
ESTABLISHING
PROCESSES AND STEPS
COMPORTING RISKS

32

1ο Βήμα: Ορισμός των επιχειρησιακών διεργασιών
Οι διεργασίες ορίζονται από το διευθυντή και την ομάδα
8

του/της. Παρουσιάστε τα βήματα ορισμού των διεργασιών
χρησιμοποιώντας το slide 33.
DEFINITION OF COMPANY
PROCESSES
Each manager together with his/her collaborators has to
define the processes they participate in to have a clear picture
of their starting and ending points, the inputs and outputs, the
participants and their connections to other company processes.
To collect information they can use brainstorming.
The steps to follow:
 Delimit the processes. Each process has a starting and an
ending point.
 Define the inputs and outputs of each process. Each process
has one main output = the reason for existing of that
process. It can also have collateral outputs (e.g. information,
residues)
 Define the phases/steps of each process. Each step has
intermediary inputs and outputs.
 Define the jobs participating in each process, their tasks
and responsibilities.
33

Εξηγήστε με λεπτομέρειες την τεχνική του brainstorming
χρησιμοποιήστε την για να συλλέξετε πληροφορίες. Είναι μια
δημιουργική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη συλλογή
όσο περισσότερων πληροφοριών και ιδεών για τη λύση ενός
συγκεκριμένου προβλήματος με έμφαση στη σκέψη ενός
προβλήματος. Μπορεί να γίνει ομαδικά ή ατομικά Έχει δύο
στάδια:
α.) Συλλογή πληροφοριών
Σε αυτή τη φάση, έμφαση δίνεται στην ποσότητα των
πληροφοριών και των ιδεών και όχι στην ποιότητα. Αυτή θα
αναλυθεί αργότερα. Χρησιμοποιήστε το slide 34 για να
παρουσιάσετε το περιεχόμενο αυτού του σταδίου.
BRAINSTORMING STEP 1:
GATHERING INFORMATION
.Steps:






The leader of the group asks a question relevant to the problem
they want to solve.
The members of the group tell their ideas one by one until the
group runs out of ideas.
The leader of the group writes down all the answers on a
flipchart paper without analysing them.

Examples of questions for determining the steps and
activities in a process:

What steps / activities does the process/phase consist of?

What decisions have to be made in the process / phase?

What has to be controlled and when?

What has to be approved and when?

When are there interruptions in the process?

What type of problems do usually occur in the process?
34

β.) Ανάλυση πληροφοριών
Σε αυτή τη φάση οι συλλεγμένες πληροφορίες αναλύονται
από την ομάδα χρησιμοποιώντας σχετικά κριτήρια και
προετοιμάζονται για την απάντηση στην αρχική ερώτηση,
π.χ. λύση του προβλήματος, σχεδιασμός της διαδικασίας.
Χρησιμοποιήστε το slide 35 για να παρουσιάσετε το
περιεχόμενο αυτού του σταδίου.
BRAINSTORMING STEP 2:
ANALYSING INFORMATION
Steps:
 Systematise information according to criteria
relevant for the questions (e.g. succession in time,
risks, inputs, outputs, participants, complexity,
connections)
 Eliminate redundant information.
 Analyse each group of information considering their
content of reality, their feasibility, their potential
results, etc.
 Eliminate information which are not useful to answer
the initial question. The remaining information helps
to answer the question.
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2ο Βήμα: Ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών
Βάση των συλλεγμένων πληροφοριών από το brainstorming
και τα εταιρικά έγγραφα, αναλύονται οι διεργασίες από
διαφορετική σκοπιά. Αυτό το βήμα ανταποκρίνεται στο
δεύτερο βήμα του brainstorming.
3ο Βήμα: Αναπαράσταση των εταιρικών διεργασιών
Οι διεργασίες μπορούν να περιγραφούν με διαγράμματα
ροής. Χρησιμοποιήστε το slide 36 για να εξηγήσετε τι είναι

9

το διάγραμμα ροής και γιατί είναι χρήσιμο.
REPRESENTATION OF COMPANY
PROCESSES








The representation of company processes is done by
flowcharts.
A flowchart is the map of a process, the graphic
representation of what happens in that process in a logical
succession.
The steps of a process are represented by geometrical forms
symbolising different activities, arrows connecting the
symbols and showing the direction of the process.
Aditionally, it can contain inputs, outputs, responsible
jobs/persons, etc.

A flowchart can be used for
delimiting processes
 analysing the process to improve its effectiveness and
efficiency
 establishing responsibilities
 setting up information database, etc.
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Δείξτε ένα παράδειγμα διαγράμματος ροής: Παρασκευή
έτοιμου ενδύματος (αρχείο: Flowchart.pdf) και παρουσιάστε
τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν
διαφορετικές δραστηριότητες. Τα βασικά σύμβολα
παρουσιάζονται στο slide 37:
FLOWCHART SYMBOLS

operation

decision

control

storage

transportation

beginning of
the process

waiting

Interruption
of the
flowchart

37

4ο Βήμα: Καθιέρωση των διεργασιών και των σταδίων
με κρίσιμα σημεία
Οι διεργασίες και τα στάδια τους ρέπει να αναλύονται ειδικά
από σκοπιάς κρίσιμων σημείων που θέτουν σε κίνδυνο την
επίτευξη των απαιτήσεων ποιότητας. Οι μεγαλύτεροι
κίνδυνοι πρέπει να αναγνωριστούν και να δημιουργηθεί μια
λίστα με τις ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν ή να
μειωθούν. Κάθε διεργασία που εμπεριέχει ένα σημαντικό
κίνδυνο πρέπει να τεκμηριωθεί.
Παρουσιάστε τις βασικές πηγές κινδύνων στις διεργασίες
χρησιμοποιώντας το slide 38.
ESTABLISHING PROCESSES AND
STEPS COMPORTING RISKS
Risks in a process could refer to:

human resources, e.g. lack of personnel, lack of qualification

Raw materials, e.g. law quality, delay in supplies, insufficient
stock

Technical equipment, e.g. machines out of order, lack of spare
pieces, failure and mistakes in maintenance, bottle necks

Organisation, e.g. redundant activities, waiting time, long
transportation routes, long information channels

Management: delay in management decisions, lack of
consistency of decisions taken at different level, too complex
jobs, lack of information at lower levels
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50 λεπτά

Άσκηση

Αναπαράσταση της διεργασίας
Σχηματίστε ομάδες 3-5 συμμετεχόντων, ανάλογα τον
συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων. Κάθε ομάδα ορίζει
έναν εκπρόσωπο. Κάθε εκπρόσωπος διαλέγει μια κάρτα με
μια δραστηριότητα για την ομάδα του/της.
Η ομάδα πρέπει να σκεφτεί μια διεργασία που ανήκει σε
αυτή τη δραστηριότητα που τους ανατέθηκε, και να
σχεδιάσει το διάγραμμα ροής ορίζοντας τα κριτήρια/δείκτες
μέτρησης για κάθε κρίσιμο σημείο. Δώστε 20 λεπτά για αυτή
τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια κάθε εκπρόσωπος
παρουσιάζει στο flipchart το διάγραμμα ροής σας. Συζητήστε
τα διαγράμματα ροής και τις πιθανές μετρήσεις για όλες τις
ομάδες.
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20 λεπτά

Παρουσίαση

Τεκμηρίωση των απαιτήσεων (4.2.)
Παρουσιάστε τα διαφορετικά επίπεδα τους τύπους
τεκμηρίωσης που απαιτείται από το ISO 9001
χρησιμοποιώντας το slide 39.
DOCUMENTATION
REQUIREMENTS (4.2)


Document





Information and its supporting medium
Record, specification, procedure, instruction, drawing,
report, standard

Contents of a QM documentation







Statements on quality policy and quality objectives
Quality manual
Documented procedures
Documents for the effective planning, operation and control
of processes
Records
39

Το γενικό, ελάχιστο επίπεδο τεκμηρίωσης παρουσιάζεται
στο slide 40.
GENERAL DOCUMENTATION
The necessary and minimum level of documentation
needed includes:
 A quality policy
 Quality objectives
 A Quality Manual
 A minimum of
Six Documented Procedures
 Documents required by the company for the
effectiveness of the QMS
 Quality Records, as required by the ISO 9001
standard
40

Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι ένα βασικό έγγραφο που
παρουσιάζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας
και πρέπει να περιλαμβάνει:
- Το σκοπό του ΣΔΠ
- Τις τεκμηριωμένες διαδικασίες
- Την αλληλεπίδραση των διεργασιών
Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που παράγονται στο ΣΔΠ
πρέπει να ελέγχονται χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες
που περιγράφονται στο slide 41.
QUALITY MANUAL






Printed or electronic document
Adapted to the purpose of an organisation
The quality manual states the quality management
system of the organisation
Evidence for meeting all requirements of ISO
9001:2008
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Υπάρχει ένας αριθμός διαδικασιών που πρέπει να
τεκμηριώνονται σε κάθε περίπτωση. Παρουσιάστε αυτές τις
διεργασίες χρησιμοποιώντας το slide 42.
MANDATORY DOCUMENTED
PROCEDURES
1.

Control of documents




2.
3.
4.
5.

6.

Approval and updating of documents
Storing and protecting of documents (backup copy, safe deposits,
reten tion time, etc.)
Control and update of external documents (standards, customer drawings,
etc.)

Control of quality records
Internal audit


Conducting internal audits (frequency, areas, etc.)





Review of nonconformities
Determining causes of nonconformities
Implementing corrective action




Detecting causes for nonconformities
Taking action to avoid nonconformities

Control of nonconforming products
Corrective action

Preventive action
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Άλλα έγγραφα που μπορούν να περιλαμβάνονται στην
τεκμηρίωση της διαχείρισης ποιότητας παρουσιάζονται στο
slide 43.
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OTHER DOCUMENTS










Process maps, process models, process descriptions
Organisation charts
Specifications
Work and/or test instructions
Documents containing internal communication
Production schedules
Lists stating approved suppliers
Test and inspection plans
Quality plans (ISO/TC 176/SC2: 4)
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Η τεκμηρίωση της διαχείρισης ποιότητας απαιτεί την τήρηση
αρχείων που αφορούν τις δραστηριότητες και τις διεργασίες.
Παρουσιάστε τα υποχρεωτικά αρχεία χρησιμοποιώντας το
slide 44.
MANDATORY RECORDS
















Records from management reviews
Records with regard to education, training, skills and
experiences
Evidence for meeting the product requirements
Design and development (input, review, verification of results,
validation prior to delivery)
Results of supplier evaluation
Demonstration of the validation of processes
Record of the identification of the product
Reports on lost or damaged customer property
Records on calibration and verification of measuring equipment
Results of internal audits
Nature of product nonconformities
Results of corrective action
Results of preventive action
44

Ο έλεγχος των εγγράφων και των αρχείων είναι σημαντική
δραστηριότητα για τη διαχείριση ποιότητας. Και οι δύο
έλεγχοι αποτελούν δύο από τις έξι διαδικασίες που πρέπει
να τεκμηριώνονται σύμφωνα με το ISO 9001:2008.
Χρησιμοποιήστε το slide 45 για να παρουσιάσετε αυτό το
θέμα.
CONTROL OF DOCUMENTS
AND RECORDS
Control of documents is one of









the six required documented
procedures prescribing:
The approval of documents
The review and updating of
documents
The identification of their
current revision status
The availability of the
documents to all relevant
positions, always in their latest
version
The legibility and identification
of both internal and external
documents

Control of records is another

required documented procedure
and must ensure that records are
maintained in a way that they
remain “legible, readily identifiable
and retrievable”.
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40 λεπτά

Διάρκεια
Παρουσίαση

Ευθύνη της διοίκησης (5)
90 λεπτά
Παρουσιάστε το περιεχόμενο
χρησιμοποιώντας το slide 46

του

πέμπτου

κεφαλαίου

MANAGEMENT
RESPONSIBILITY (5)
The Management Responsibility clause consists of 6
main sub-clauses:
5.1 Management Commitment
5.2 Customer Focus
5.3 Quality Policy
5.4 Planning
5.5 Responsibility, authority and communication
5.6 Management review
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Εξηγήστε τη δέσμευση της διοίκησης η οποία σημαίνει ότι η
ανώτερη διοίκηση της εταιρείας πρέπει να αφοσιωθεί και να
συμμετέχει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υποστήριξη
του ΣΔΠ και να δείχνει ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της
πολιτικής της ποιότητας, των στόχων ποιότητας, της
διεξαγωγή ανασκοπήσεων και την διασφάλιση πόρων.
Χρησιμοποιήστε το slide 47.
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MANAGEMENT
COMMITMENT


“Top management shall provide evidence of its commitment to
the development and implementation of the quality
management system and continually improving its
effectiveness by
a)

b)
c)
d)
e)

communicating to the organisation the importance of meeting
customeras well as statutory and regulatory requirements,
establishing the quality policy,
ensuring that quality objectives are established,
conducting management reviews, and
ensuring the availability of resources.”

47

Όσον αφορά στην ικανοποίηση των πελατών, η ανώτερη
διοίκηση πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση
ότι όλες οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών είναι
κατανοητές και ικανοποιούνται, έχοντας ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. Χρησιμοποιήστε το
slide 48.
CUSTOMER FOCUS




“Top management shall ensure that customer
requirements are determined and are met with the
aim of enhancing customer satisfaction.”
Management must have an active and leading role to
ensure




The customer requirements
Good customer communication
Good internal communication
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Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να αποφασίζει την Πολιτική
Ποιότητας δηλώνοντας την δέσμευση της εταιρείας στη
συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ, προς όφελος όλων των
ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, υπάλληλοι, υπεργολάβοι,
κοινωνία κλπ.)
Η πολιτική ποιότητας αντιπροσωπεύει τις «συνολικές
προθέσεις και την κατεύθυνση του οργανισμού ως προς την
ποιότητας όπως επίσημα εκφράζεται από την ανώτερη
διοίκηση.” Εξηγήστε το περιεχόμενο της πολιτικής ποιότητας
χρησιμοποιώντας το slide 49.
QUALITY POLICY
A Quality Policy needs to satisfy
the following requirements:

It is appropriate to the
purpose of the organisation.

It includes a commitment to
comply with requirements and
continually improve the
effectiveness of the QMS.

It provides a framework for
establishing and reviewing
quality objectives.

It is communicated and
understood within the
organisation.

It is reviewed periodically for
continuous suitability.

The Quality Policy should take
into consideration two major
elements:

The overall strategy of the
organisation: e.g. How do you
position your organisation on
the market? Do you aim to
high quality and adequate
pricing or low quality and low
prices?

The expectations of the
customers: e.g. What your
customers expect in terms
of quality? What is your
image?
49

Παρουσιάστε ένα παράδειγμα της Πολιτικής Ποιότητας
χρησιμοποιώντας το slide 50. Συζητήστε το περιεχόμενο της
με την ομάδα.
QUALITY POLICY EXAMPLE
A hardware provider and service company
The company aims to provide a properly resourced, high
quality, modern, customer focused service appropriate
to the clients’ needs in a timely manner. We take all
possible steps to reduce the risk of error and ensure
that the services we provide are inclusive and
accessible to all our clients. Our company takes an
innovative, proactive approach to the delivery and
installation of a wide range of products and to ensure
that the correct maintenance and client information is
provided at the correct time in the appropriate format.
50

Οι Στόχοι Ποιότητας πρέπει να καθιερωθούν προκειμένου ο
οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και συνεχώς
να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος
ποιότητας. Πρέπει να είναι συναφής με την Πολιτική
Ποιότητας. Παρουσιάστε το περιεχόμενο και τους στόχους
αυτού του εγγράφου χρησιμοποιώντας το slide 51.
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QUALITY OBJECTIVES
Definitions:

“Something sought, or aimed
for, related to quality.”

“Top management shall ensure
that quality objectives,
including those needed to meet
requirements for products, are
established at relevant
functions and levels within the
organisation. The quality
objectives shall be measurable
and consistent with the quality
policy.”

Quality objectives must achieve
four things:

Enable the organisation to meet
customer requirements.

Enable the organisation to
enhance customer satisfaction.

Enable the organisation to
comply with all legal
requirements applicable to the
product.

Continually contribute to the
effectiveness of the quality
management system.

QUALITY OBJECTIVES MUST BE
MEASURABLES.
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Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη θέσπιση στόχων ποιότητας
και το σχεδιασμό του ΣΔΠ (slide 52). Ο σχεδιασμός του ΣΔΠ
πρέπει να εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι ελάχιστες
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και οι στόχοι ποιότητας.
Το ΣΔΠ πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρείται η
ενότητα του όταν τροποποιείται.
PLANNING
Establishing quality objectives
Planning the quality management system
Responsibility of the top management
When there are changes to the QMS, their effect on
present procedures and conflicts with the system has to be
taken into account






Example of table to be used in quality planning
Chapter of the
QM Handbook

Used documents
& forms

Competence

Rev./
Issue

Scope
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Η θέσπιση στόχων ποιότητας απαιτεί συλλογική εργασία.
Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι στόχοι να είναι μετρήσιμοι.
Χρησιμοποιήστε το slide 53 για να εξηγήσετε τη διαδικασία
θέσπισης στόχων ποιότητας.
SETTING QUALITY
OBJECTIVES
 Involve several persons in setting the quality objectives of your team:
e.g. the Quality Manager, members of the Quality Management Team,
members of your team.
 Ask your customers what they expect from you and take that into
account. Customers can be:



Internal: other teams or d epartments using your prod uct/service.
Extern al: other organisations to whom you sell products/services .

 Make sure your objectives are measurable so that you can assess
performance later.
 Set achievable and realistic objectives, stretching but achievable
under the existing circumstances. „Mission impossible” type objectives
demotivate people.
 Quality objectives are different from financial or productivity
objectives. Generally quality objectives are expressed in terms of
conformity to certain characteristics or requirements, not in terms of
saving money or being more productive.
53

Παρουσιάστε 1-2 παραδείγματα για τους στόχους ποιότητας
(slide 54)
EXAMPLES OF QUALITY
OBJECTIVES
Example 1:
In order to meet customer needs
we have established the
following quality objectives to
be accomplished by the end of
year 2010:

To improve our ability to deliver
product on time by increasing
the on-time delivery from 95%
to 98%.

To reduce design defects with
10%.

To reduce manufacturing
defects with 12%.

Example 2:
To enhance Customer
Satisfaction by 3% through
strict adherence to Quality
Standards.

Increasing productivity by 5%
through employee training,
motivation and involvement.

To be Market Leader in our
Industry by following the motto
of "Quality at a Competitive
Cost".

Adopting safe & environment
friendly manufacturing systems
and recycling all materials
suitable to recycling.
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται στις
περιγραφές θέσεων. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να
διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του
προσωπικού είναι σαφής και κοινοποιημένες προς όλους τους
εργαζόμενους. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να
καθιερωθούν και η ιεραρχία πρέπει να ξεκαθαριστεί. Η
περιγραφή
της
θέσης
εργασίας
γίνεται
μέσω
οργανογραμμάτων. (slide 55)
RESPONSIBILITY, AUTHORITY
AND COMMUNICATION




“Top management shall ensure that responsibilities
and authorities are defined and communicated within
the organisation.”
Persons responsible for critical activities must know
exactly their work




Assignment contracts, organisational charts, process maps,
job descriptions

Appointment of one management representative to
be in charge of QMS affairs (= representative of
the top management)
55

Η ευθύνη επίσης προβλέπει διορισμό εκπροσώπου διοίκησης
ως Υπεύθυνος Ποιότητας. Εξηγήστε τα καθήκοντα του/της
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χρησιμοποιώντας το slide 56.
REPRESENTATIVE OF THE
TOP MANAGEMENT
The Quality Manager is
responsible for:
 Design, implementation and
maintenance of processes
required by the QMS.
 Reports to the Management
on the operation of QMS
and its the development
needs.
 Ensures raising and
developing the consciousness
concerning customer
requirements among the
staff.

Tasks











Organisation of internal
audits
Report on the performance
of the management system
Monitoring customer
complaints
Monitoring the effect of
corrective and preventive
action

Regular member of
the management team
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Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εσωτερική επικοινωνίας.
Η επικοινωνία αναφέρεται στην καθοδήγηση και την
ανατροφοδότηση. (Slide 57)
INTERNAL
COMMUNICATION
Communication refers both to guidance and
feedback on the effectiveness of the
established QMS.
A good internal communication system must
ensure the flow of information vertically up
and down, respectively horizontally between
departments and jobs at the same level.
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Είναι σημαντικό η ανώτερη διοίκηση να είναι ενημερωμένη για
όλα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που αφορούν την
ποιότητα. Επισήμως, αυτό επιτυγχάνεται με εσωτερικές
επιθεωρήσεις που διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο. (slide 58)
MANAGEMENT REVIEW




“Top management shall review
the organisation’s quality
management system, at planned
intervals, to ensure its
continuing suitability, adequacy
and effectiveness. This review
shall include assessing
opportunities for improvement
and the need for changes to the
quality management system,
including the quality policy and
quality objectives.”
Review is usually done once per
year



Contents













Information from the audit
results
Corrective and preventive
actions
Customer complaints
Process capabilities and product
conformance
Improvement activities

Consequence  update of the
management system
ISO 9001:2008 requires a
documented record of the
management reviews
58

Παρουσιάστε
τα εξερχόμενα
και
εισερχόμενα
της
ανασκόπησης της διοίκησης χρησιμοποιώντας το slide 59.
REVIEW INPUT AND OUTPUT
Reviewed data are:
 Audit data
 Customer data
 Process and product data
 Preventive – corrective
actions data
 Data concerning follow-up
actions from past reviews
 Data concerning changes
related to the QMS
 Data from improvement
suggestions

Management reviews come out
with decisions concerning:
 Improvements on the total
QMS
 Improvements on the
product
 Resources
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50 λεπτά

Άσκηση

Πολιτική ποιότητα, στόχοι και δείκτες/μετρήσεις
Σχηματίστε
3
ομάδες
συμμετεχόντων
οι
οποίοι
αντιπροσωπεύουν 3 διαφορετικές ΜΜΕ. Κάθε ομάδα μπορεί
να διαλέξει μόνη της τον τομέα δραστηριότητας και να
περιγράψει την εταιρεία (προφίλ, target group, αγορές που
δραστηριοποιείται, προϊόντα/υπηρεσίες, αριθμός υπαλλήλων,
στρατηγικοί στόχοι). Μετά τον ορισμό της εταιρείας, κάθε
ομάδα αναπτύσσει την πολιτική ποιότητας και θεσπίζει 5
στόχους ποιότητας, εξηγώντας επίσης τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσουν για τη μέτρηση επίτευξης των στόχων.
Αφήστε 20 λεπτά στις ομάδες. Στη συνέχεια κάθε ομάδα
παρουσιάζει στους συμμετέχοντες την εταιρεία τους, την
πολιτική ποιότητας και τους στόχους (5 λεπτά/ κάθε
παρουσίαση). Συζητήστε την πολιτική ποιότητας και τους
στόχους όλων των ομάδων.
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50
λεπτά

Διάρκεια
Παρουσίαση

Διαχείριση πόρων (6)
110 λεπτά
Οι βασικοί πόροι που απαιτούνται για τις δραστηριότητες
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ανθρώπινους πόρους,
υποδομή και περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία πρέπει να
ορίσει τους πόρους που χρειάζεται. (slide 60)
RESOURCE MANAGEMENT (6)
Identification of resources needed to support and
improve the quality system processes, and to achieve
customer satisfaction
Main resource management processes concern:
 Human resources
 Infrastructure
 Work environment
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Οι εργαζόμενοι πρέπει να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της
εργασίας όσον αφορά στις ικανότητες, τη γνώση και την
εμπειρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εργασίες με
σημαντική επιρροή στην ποιότητα των προϊόντων.
Η επιλογή, όπως και η εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζει την
απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων.
Τα βασικά εργαλεία είναι οι περιγραφές θέσεων εργασίας και
απαιτήσεων καθώς και η ανασκόπηση απόδοσης και
προόδου. Παρουσιάστε τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης
χρησιμοποιώντας το slide 61.
HUMAN RESOURCES







Definition of jobs: tasks, responsibilities and accountabilities,
communication needs, organisational relations
Definition of minimal competence requirements with regard to
education, training, skills and experience
Trainings in the case of competence gaps
Documentation requirements





Job descriptions and specifications
Records with regard to education, training, skills and experience
Performance review forms, personal development plan
Curriculum vitae, certificates, attendance lists from trainings,
course materials, etc.
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Παρουσιάστε το περιεχόμενο και τη σημασία των περιγραφών
θέσεων εργασίας.
“Η περιγραφή εργασίας παρουσιάζει το περιεχόμενο της
εργασίας, τη θέση της στο οργανόγραμμα, τα βασικά
καθήκοντα και αρμοδιότητες, και άλλα χαρακτηριστικά της.
Κάνει την εργασία σαφή στον υπάλληλο και τον διευθυντή.”
“Η περιγραφή των προσόντων αφορά τον υπάλληλο που
μπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία. Απαντάει σε
ερωτήματα όπως τι είδους προσόντα, δεξιότητες, προσωπικά
χαρακτηριστικά, κλπ. είναι απαραίτητα για την εργασία.”
Η εταιρεία πρέπει να ορίζει τις απαιτούμενες ικανότητες για
κάθε εργασία που επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων.
Όπου είναι δυνατό, προκειμένου να επιτευχθούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανότητας, πρέπει να παρέχεται
εκπαίδευση. Αυτό εξασφαλίζεται από το πλάνο εκπαίδευσης
για κάθε υπάλληλο. Παρουσιάστε τη διαδικασία για τις
περιγραφές των θέσεων εργασίας χρησιμοποιώντας το slide
62.
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THE PROCESS OF PREPARING
JOB DESCRIPTION
Defining the
content of job
description

Document
analysis

Observation

Using critical
incident
technique

Determining key
competencies

Elaboration of
job analysis
sheet
Conducting
interviews

Filling in job
analysis sheets

Preparing job
descriptions and
specifications
62

Βήμα 1. Ορισμός της δομής των περιγραφών θέσεων
εργασίας.
Ο διευθυντής και η ομάδα του αποφασίζουν από κοινού τη
δομή και το γενικό περιεχόμενο των περιγραφών εργασίας.
Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση της δραστηριότητας και
τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού. Παρουσιάστε τα
πιο σημαντικά στοιχεία για την περιγραφή μιας θέσης
εργασίας χρησιμοποιώντας το slide 63.
DEFINING THE CONTENT OF
JOB DESCRIPTION












Aim of the job
Location of the job
Position in the hierarchy
Tasks
Responsibilities and accountabilities
Communication and cooperation (internal and
external)
Challenges and motivation factors
Key performance areas
Working conditions
Others
63

Βήμα 2: Ανάλυση εγγράφου
Ο διευθυντής ή το πρόσωπο που εκτελεί την ανάλυση των
θέσεων εργασίας (π.χ. ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού ή
ο ειδικός) συλλέγει όλη την διαθέσιμη τεκμηρίωση για τις
διαδικασίες εργασίας για να έχει μια γενική εικόνα των
αναγκών για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων.
Παρουσιάστε τη λίστα των εγγράφων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του εγγράφου
χρησιμοποιώντας το slide 64.
DOCUMENTS USED IN
DOCUMENT ANALYSIS











work flow charts
organisational chart
organisational strategy and goals
product presentations
equipment manuals
descriptions of training programmes attended by the
staff
project proposals prepared for clients
project meeting minutes
training evaluations provided by the client
64

Βήμα 3: Δημιουργία του εγγράφου ανάλυσης εργασίας
Βάση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, ο διευθυντής ή η
ομάδα του/της δημιουργούν το έγγραφο ανάλυσης της θέσης
εργασίας για να βοηθήσουν στη συλλογή παρόμοιων
πληροφοριών με συστηματικό τρόπο για όλες τις εργασίες του
οργανισμού.
Παρουσιάστε
το
πιθανό
περιεχόμενο
χρησιμοποιώντας το slide 65.
ELEMENTS OF THE JOB
ANALYSIS SHEET

















Elements defining the job: title, place in the organisation
(organisational chart), immediate superior, job titles directly
responsible to it, location.
A definition of the overall purpose of the job.
A list of the main tasks and duties that the job holder carries out.
Accountabilities and responsibilities
Relationships within the work team, within the organisation and outside
it.
Physical and mental load arising from work environment, from the work
itself and from dealing with people.
Key performance areas (quantitative and qualitative indicators)
Motivational factors: challenges, novelty of work, variety of tasks,
human relations, work climate, development opportunities.
Special equipment and tools used.
Special circumstances: travelling, the likelihood of being transferred
to another location, unsocial hours, unpleasant and dangerous working
conditions.
Knowledge, qualifications, experience, skills, abilities.
65

Βήμα 4: Διεξάγοντας συνεντεύξεις
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Συνεντεύξεις διεξάγονται από τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο
ανθρώπινου δυναμικού, αν υπάρχει. Ο σκοπός είναι η
συλλογή πληροφοριών για κάθε εργασία. Συνεντεύξεις
διεξάγονται σε τουλάχιστον 2 άτομα που συνδέονται με τη
συγκεκριμένη εργασία: τον κάτοχο της θέσης και τον άμεσο
προϊστάμενο. Επιπλέον συνεντεύξεις διεξάγονται με άλλα
άτομα που συνδέονται με την εργασία όπως συνεργάτες με
τους οποίους υπάρχει συχνή συνεργασία, παρόχους
υπηρεσιών, πελάτες κλπ. ανάλογα το είδος της εργασίας.
Στην περίπτωση που αρκετοί άνθρωποι κατέχουν την ίδια
θέση εργασίας, ομαδικές συνεντεύξεις μπορούν να
διεξαχθούν. Αυτό μπορεί επίσης να είναι μια καλή ευκαιρία για
να ελεγχθούν πληροφορίες και να αποφευχθούν διαμάχες.
Πρέπει να γίνεται συζήτηση των απαντήσεων σε κάθε
ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να μη χάνεται ο έλεγχος και
να μην διαιωνίζονται διαμάχες.
Βήμα 5: Συμπλήρωση των φύλλων ανάλυσης εργασίας
Βάση των συλλεγμένων πληροφοριών κατά τα προηγούμενα
βήματα, αυτός που διενεργεί την ανάλυση εργασιών
συμπληρώνει το φύλλο ανάλυσης εργασίας για κάθε εργασία.
Δείξτε ένα παράδειγμα για τη θέση εκπαιδευτή (Job analysis
sheet template.doc)
Βήμα 6: Χρήση τεχνικής κρίσιμων σημείων
Επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών για τα κρίσιμα στοιχεία
κάθε εργασίας, και με αυτή τη βάση καθορίζονται οι βασικές
δεξιότητες. Το άτομο που διενεργεί την ανάλυση ζητάει από
τους κατόχους των θέσεων να περιγράψουν και να
αναλύσουν τα κρίσιμα σημεία, τα γεγονότα που συμβαίνουν
κατά την εργασία και είναι ιδιαιτέρως προκλητικά, ώστε να
προσδιοριστούν οι ιδιαίτερες διαδικασίες ή τα γεγονότα που
μπορούν να αποκαλύψουν τα πιο δύσκολα μέρη της εργασίας
ή τα βασικά στοιχεία για υψηλή απόδοση. Χρησιμοποιήστε το
slide 66 για να παρουσιάσετε τις πιο συχνές ερωτήσεις για τον
προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων της εργασίας.
QUESTIONS FOR ANALYSING
CRITICAL INCIDENTS









What event was the most important in achieving the
goal / in preventing you from achieving the goal?
In what conditions did this event occur?
How did you act?
How did you feel?
How did the other persons involved feel?
What competencies did you employ?
What was the result?
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Παρουσιάστε ένα παράδειγμα κρίσιμου σημείου (slide 67) και
εξηγήστε τα στοιχεία περιγραφής του.
EXAMPLE OF CRITICAL
INCIDENT DESCRIPTION
1. Description of the event:
A participant asks a question concerning a topic not included in the
curriculum
2. Presentation of the background and circumstances:
The group was solving a case study. They prepared a very unexpected
solution which raised questions connected to another functional process
and field of activity.
3. The moment when it occurred:
The question was raised after the presentation of the solution to the
case study by the second working group having a very unorthodox
solution.
4. What the person actually did
The person made a short comment but avoided to enter into details on
this matter as it was not in the scope of the training. As a result the
participant asking the question was unsatisfied for not receiving a
straight answer.
67

Εξηγήστε ότι σε παρόμοια περίπτωση άλλος εκπαιδευτής
μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, για παράδειγμα να
18
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απαντήσει λεπτομερώς στην ερώτηση. Αυτό μπορεί να
ικανοποιήσει το άτομο που ρωτάει αλλά θα έπληττε τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
για αυτό το θέμα. Αυτό δείχνει ότι στην περίπτωση του
εκπαιδευτή είναι κρίσιμο να έχει την ικανότητα να ικανοποιεί
ταυτόχρονα διαφορετικές προσδοκίες και να διατηρεί την
ισορροπία.
Βήμα 7: Παρατήρηση
Είναι μια απλή τεχνική για την ανάλυση εργασίας, αλλά πολύ
χρονοβόρα. Είναι ένα προσανατολισμένο καθήκον, επομένως
πολύ κατάλληλο για χειρωνακτικά και επαναλαμβανόμενα
καθήκοντα, αλλά επίσης για εργασίες όπου η συμπεριφορά
είναι πολύ σημαντική. Αφορά τη συμπλήρωση μιας checklist.
Πρέπει να καταγράφεται οτιδήποτε διεξάγεται από τον κάτοχο
της θέσης ή η συμπεριφορά του/της σε δραστηριότητες και
καταστάσεις που προκύπτουν. Αυτή η τεχνική μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών, αλλά επίσης
για τον έλεγχο κάλυψης των αρμοδιοτήτων για νέες θέσεις
εργασίας.
Βήμα 8: Καθορισμός των κρίσιμων ικανοτήτων
Κρίσιμες ή βασικές ικανότητες είναι οι δεξιότητες, τα
προσωπικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την απόδοση
στο συγκεκριμένο καθήκον. Για κάθε καθήκον οι βασικές
ικανότητες μπορούν να καθιερωθούν βάση του εντύπου
ανάλυσης εργασίας και με την τεχνική αναγνώρισης των
κρίσιμων σημείων. Η ομαδική εργασία που ηγείται ο
διευθυντής ή ο αναλυτής προσπαθεί να αποκαλύψει τις πιο
δύσκολες περιοχές των εργασιών που αλληλεπιδρούν και τις
βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή
αυτών των καθηκόντων στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης.
Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα κρίσιμου
σημείου, ζητήστε από την ομάδα να ορίσει 1 ή 2 κρίσιμες
ικανότητες για τον εκπαιδευτή.
Βήμα 9: Προετοιμασία για τις περιγραφές των θέσεων
εργασίας.
Δείξτε και εξηγήστε εν συντομία παραδείγματα περιγραφών
θέσεων εργασίας για τη θέση εκπαιδευτή. (Χρησιμοποιήστε τα
έγγραφα: “job description senior trainer.doc” και “job
specification senior trainer.doc”)
Προετοιμασία περιγραφών θέσεων εργασίας και
προσόντων
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε ζευγάρια.
Κάθε συμμετέχων παίρνει μια κενή φόρμα ανάλυσης
εργασίας, μια φόρμα περιγραφή εργασίας και μια φόρμα
προσδιορισμού προσόντων.
Ένας από τους συμμετέχοντες είναι ο διευθυντής που πρέπει
να ετοιμάσει την περιγραφή της εργασίας. Χρησιμοποιώντας
τη φόρμα ανάλυσης εργασίας ο «διευθυντής» ρωτάει
ερωτήσεις σχετικά με την εργασία του υπαλλήλου και
συμπληρώνει τη φόρμα ανάλυσης εργασίας. Πρέπει επίσης
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να συζητήσουν για δύο κρίσιμα σημεία της εργασίας. Σε αυτή
τη βάση πρέπει να προετοιμάσουν μαζί την περιγραφή της
εργασίας και των προσόντων. Δώστε για την προετοιμασία
25 λεπτά. Τότε κάθε ομάδα παραδίδει τα έγγραφα στην
διπλανή ομάδα. Τώρα πρέπει να αναλύσουν την περιγραφή
της εργασίας και των προσόντων και να κάνουν σχόλια για τα
δυνατά και αδύναμα σημεία των περιγραφών. Δώστε τους εκ
των προτέρων κάποια παραδείγματα: σαφή, ξεκάθαρα,
χρησιμοποιήστε ρήματα δράσης στον προσδιορισμό
καθηκόντων κλπ. Ο διαθέσιμος χρόνος για αυτό είναι 10
λεπτά.
Γράψτε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που βρήκαν οι
συμμετέχοντες στις περιγραφές εργασίας και προσόντων σε
δύο διαφορετικά χαρτιά flipchart, και συζητήστε τα με την
ομάδα. (15 minutes)
Υποδομή
Η δεύτερη βασική κατηγορία πόρων είναι η υποδομή
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού,
της μεταφοράς, των συστημάτων επικοινωνίας και
πληροφορικής. Χρησιμοποιήστε το slide 68 για να
παρουσιάσετε τα βασικά καθήκοντα που αφορούν την
υποδομή.
INFRASTRUCTURE


“System of facilities, equipment and services needed
for the operation of an organisation”









Building
Workspace including associated utilities
Process equipment
Supporting services such as transport, communication

Determining the need for facilities
Providing and maintaining the required facilities
Performance on two levels



As a part of the top management’s consideration
On an individual contract basis
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Το περιβάλλον εργασίας περιλαμβάνει τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες διεξάγονται οι εργασίες. Φυσικοί,
περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν
υπόψη.
Π.χ.: επίπεδο θορύβου, υγρασία, φωτισμός, καιρικές
συνθήκες.
Όλες οι απαραίτητες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων, των λογισμικών, του εξοπλισμού και των
συσκευών υποστήριξης πρέπει να καθοριστούν, να
προμηθευτούν και να ελέγχονται, έτσι ώστε η εταιρεία να
μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της. (slide 69)
WORK ENVIRONMENT




“Set of conditions under which work is performed”
Physical, social, psychological and environmental
factors







Temperature
Humidity
Vibration
Air quality
Lighting
Cleanliness
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Διάρκεια
Πηγές

Υλοποίηση προϊόντος (7)
120 λεπτά
Επιπλέον των πόρων που παρουσιάστηκαν στην αρχή του
τρίτου μέρους, χρειάζεστε δύο flipchart στα οποία έχετε
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γράψει ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν όταν επιλέγετε
προμηθευτή, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης
προμηθευτών.
Η υλοποίηση προϊόντος αφορά όλες τις δραστηριότητες και
διεργασίες που στοχεύουν στην απόκτηση προϊόντος ή στην
παροχή υπηρεσίας σε επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.
Παρουσιάστε το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου
χρησιμοποιώντας το slide 70.
PRODUCT REALISATION (7)







Planning of product realisation
Customer related processes
Design and development
Purchasing
Production and service provision
Control of monitoring and measuring devices
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Σχεδιασμός της υλοποίησης προϊόντος σημαίνει ότι ο
οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει
διαδικασίες
για
την
υλοποίηση
του
προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε το slide 71 για να παρουσιάσετε τις βασικές
δραστηριότητες σχεδιασμού.
PLANNING OF PRODUCT
REALISATION
During this process the followings must be
defined, if they are relevant for the processes:
• Quality objectives and requirements concerning
the product
• Needs for process design
• Needs for document design
• Verification, validation, monitoring, control,
analysis and measurement activities concerning
the product
• Records required to prove the conformity of the
processes and products
71

Διαδικασίες που αφορούν τους πελάτες αναφέρουν τις
καθορισμένες απαιτήσεις που δηλώνονται από τους πελάτες ή
υπονοούνται, τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και
επιπλέον
απαιτήσεις
που
θέτει
ο
οργανισμός
χρησιμοποιώντας
τις
μεθόδους
και
τεχνικές
που
παρουσιάζονται στο slide 72.
CUSTOMER-RELATED
PROCESSES
The organisation shall determine:
1.
requirements specified by the customer, including the
requirements for delivery and post-delivery activities


Depth analysis of customer satisfaction questionnaires
Interviews
Participation in joint development projects with customers



Regulatory rules and standards



Statutory and regulatory requirements during design,
manufacture, delivery and servicing




2.

3.

4.

requirements not stated by the customer but necessary for
specified or intended use, where known
statutory and regulatory requirements related to the product
any additional requirements determined by the organisation.



Expectations that are hidden and not mentioned by the customer
Idea of the organisation of what the customer appreciates
72
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Είναι απαραίτητη η ανασκόπηση των απαιτήσεων που
σχετίζονται με το προϊόν πριν την παράδοση του προϊόντος
και την παροχή σωστής πληροφόρησης στους πελάτες,
ανάλογα την αποτελεσματική διαχείριση παραγγελιών,
παραπόνων, και άλλης ανατροφοδότησης.
Δραστηριότητες μετά την παράδοση
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δώσουν παραδείγματα
από τον δικό τους τομέα δραστηριότητας για δραστηριότητες
μετά την παράδοση. Γράφτε τες στο flipchart. Κάντε 3 στήλες
σε ένα κενό χαρτί του flipchart και στην κορυφή κάθε στήλης
γράψτε ένα είδος δραστηριότητας μετά την παράδοση:
• Activities in the guaranty period
21
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• Υποχρεώσεις συμβολαίου
• Επιπλέον υπηρεσίες
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ομαδοποιήσουν τα
παραδείγματα που έδωσαν. Συζητήστε τη φύση και τη
σημασία αυτών των δραστηριοτήτων.
“Όσον αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη, ο
οργανισμός πρέπει να καθορίσει
- Το πλάνο και τα στάδια ανάπτυξης,
- Την ανασκόπηση, την επαλήθευσης και την επικύρωση που
είναι κατάλληλες για το στάδιο του σχεδιασμού και της
ανάπτυξης, και
- Τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη.”
Χρησιμοποιήστε το slide 73 για να παρουσιάσετε τα αρχεία
που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία.
DESIGN AND DEVELOPMENT
The following records are required by the standard





Records on inputs with regard to product requirements



Records on the design and development review



Records on the verification



Records on the validation









e.g. a technical drawing

e.g. authorised signature on a drawing
e.g. authorised signature on a drawing
e.g. prototypes

Records on changes in design and development





e.g. authorised signature on a drawing
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Παρουσιάστε τα εισερχόμενα και εξερχόμενα του σχεδιασμού
και της ανάπτυξης χρησιμοποιώντας το slide 74.
DESIGN AND DEVELOPMENT
INPUTS AND OUTPUTS
INPUTS
Inputs required include
technical requirements,
regulatory requirements,
data from similar designs
etc.
If the product is custommade, inputs must be
collected by the customer.
But even in any other case,
a market research may
provide very useful inputs.

OUTPUTS
Outputs resulting from the process must be in
a form that allows the certification based
on comparison with the inputs. The outputs
of the design and development processes
must be approved before they are further
used.
These outputs have to:
• satisfy the input requirements of the
design and development,
• provide suitable information for purchasing,
production and service processes,
• specify acceptance criteria of the product
• define the characteristics for the safe and
proper use of the product.
74

Παραδείγματ
α

Ζητήστε παραδείγματα για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα.
Παραδείγματα εισερχόμενων: δεδομένα ανάλυσης αγοράς,
απαιτήσεις πελατών, εξοπλισμός εργαστηρίου
Παραδείγματα εξερχόμενων: Χαρακτηριστικά πρώτων υλών
για την παραγωγή προϊόντος, κριτήρια ασφάλειας για την
χρήση προϊόντος, απαραίτητος εξοπλισμός για την παραγωγή
προϊόντος.
Για την εξασφάλιση της ποιότητας του σχεδιασμού και της
ανάπτυξης πρέπει να διεξαχθούν κάποιες δραστηριότητες
(slide 75).
ENSURING THE QUALITY OF
DESIGN AND DEVELOPMENT
PLANNING








DESIGN AND DEVELOPMENT REVIEW

At planned intervals the design and development process and its outputs
must me reviewed, in order to evaluate whether the process tends to meet
requirements or corrective actions and amendments are necessary.
DESIGN AND DEVELOPMENT VERIFICATION

Verification is the process step that intends to control whether the design
and development outputs meet the relevant output requirements.
DESIGN AND DEVELOPMENT VALIDATION

Validation is the process step that intends to control whether t he resulting
product meets the intended use requirements, acco rding to the in itial
planning.

If applicable, validation should be performed before massive or final
production (a sample could be validated) or befo re delivery to t he customer
(validation could be performed by the customer).

CONTROL OF DESIGN AND DEVELOPMENT CHANGES




Any changes implemented during the process must be controlled an d
recorded (who, when, what, why?).
Control means that changes must be app roved and validated befo re their
implementation.
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Μια άλλη διαδικασία για την υλοποίηση προϊόντος είναι οι
προμήθειες. Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα
προϊόντα συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο
τρόπος και η έκταση του ελέγχου που εφαρμόζεται στον
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προμηθευτή και τις προμήθειας εξαρτάται από την επίδραση
του προϊόντος στην υλοποίηση του τελικού προϊόντος. Ο
έλεγχος θα είναι πολύ διαφορετικός αν το αγοραζόμενο
προϊόν είναι κρίσιμο ή όχι για τις διαδικασίες και τα προϊόντα,
Παρουσιάστε παραδείγματα χρησιμοποιώντας το slide 76.
PURCHASING


If the purchased products are not critical to the
quality of the final product 




Checking quantities and possible transit damages

If the purchased products are critical to the quality
of the final product 






Inspection of the items at supplier’s premises prior to
delivery
Supplier audits
Monitoring customer satisfaction
Providing a full specification of the process parameters to
be met
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Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για την διασφάλιση της
ποιότητας των προμηθειών είναι η αξιολόγηση των
προμηθευτών.
Παρουσιάστε
την
αξιολόγηση
των
προμηθευτών χρησιμοποιώντας το slide 77.
EVALUATION AND
APPROVAL OF SUPPLIERS



Suppliers must be evaluated and selected
Existence of selection and evaluation criteria



Evaluation













Supplier’s performance in the past
Existence of a certified quality management system
Reviewing the records of performance history
Visiting the supplier’s premises
Evaluating product samples
Conducting a survey (questionnaire with some critical points)

Records on evaluation results
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Η παραγωγή και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να
σχεδιάζεται και να διεξάγεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, με
επικέντρωση στην αποφυγή μη συμμορφώσεων, παραγωγή
υπό ελεγχόμενες συνθήκες, διαθεσιμότητα επαρκών
πληροφοριών και κατάλληλο εξοπλισμό, προληπτική
συντήρηση και διαδικασίες για τη διάθεση του προϊόντος.
(slide 78)
PRODUCTION AND
SERVICE PROVISION


Controlled conditions for planning and carrying out
the production and service provision:







Focus lies on the prevention of nonconformities
Production under controlled conditions
Adequate product information available
Suitable equipment
Preventive maintenance
Methods and procedures for the product release
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Αν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες όπου τα αποτελέσματα δεν
μπορούν να επαληθευτούν με επιτήρηση και μέτρηση και
μπορούν να αποκαλυφθούν ελαττώματα μόνο μετά τη χρήση
του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει να
αποδεικνύεται ότι αυτές οι διαδικασίες ελέγχονται και το
προσωπικό είναι καταρτισμένο. Π.χ. στην παρασκευή
φαγητού ή τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Η αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
σημαίνει ότι ο οργανισμός πρέπει να αναγνωρίζεται, όπου
είναι δυνατό, το προϊόν με τα κατάλληλα μέσα. Το προϊόν
πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής,
καθώς και η κατάσταση του προϊόντος. Αν η ιχνηλασιμότητα
αποτελεί απαίτηση, τότε πρέπει να τηρείται έλεγχος και η
αναγνώριση πρέπει να κρατείται αρχείο.
Τα μέσα
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αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας παρουσιάζονται στο slide
79.
IDENTIFICATION AND
TRACEABILITY OF PRODUCTS
“The organisation shall identify, where appropriate,
the product by suitable means throughout product
realisation.”



Marking and labelling
Connection to a particular batch, work order, raw material,
and any other source of origin
Controlling and recording the unique identification of the
product (if required by the customer)
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Στην περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί κάποια ιδιοκτησία
πελάτη για χρήση στην παραγωγή του προϊόντος, πρέπει να
διαχειρίζεται ανάλογα και να καταγράφεται. Μπορεί να
αποτελεί επίσης πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά
δεδομένα.
Η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει, να επαληθεύει και να
προστατεύει την ιδιοκτησία του πελάτη. Οποιαδήποτε φθορά
πρέπει να αναφέρεται στον πελάτη και να τεκμηριώνεται.
(slide 80)
CUSTOMER PROPERTY
“The organisation shall identify, verify and protect
customer property provided for use or incorporation
into the product.”



Material and components
Tools
Packaging material
Drawings






In case of damage  report to customer and record
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Ο έλεγχος και οι συσκευές μέτρησης αφορούν το γεγονός
ότι η εταιρεία πρέπει, όπου απαιτείται, να μετράει το προϊόν
και να παρακολουθεί την απόδοση των διεργασιών με τις
κατάλληλες συσκευές προκειμένου να αποδεικνύει ότι το
προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις.
Αυτές οι συσκευές πρέπει να επαληθεύεται ότι λειτουργούν
ομαλά, με την απαραίτητη ακρίβεια, πρέπει να είναι
διακριβωμένες ή πιστοποιημένες, ή και τα δύο κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση της επαλήθευσης λογισμικού η εγγύηση του
είναι η σωστή χρήση του για τον συγκεκριμένο σκοπό. (slide
81)
CONTROL OF MONITORING
AND MEASURING DEVICES


Measuring equipment




Calibration of measuring equipment (or otherwise
verification)




Measuring instrument, software, measurement standard,
reference material or auxiliary apparatus or combination
thereof necessary to realise a measurement process

Measurement standards, traceable to international or
national measurement standards

Records of calibration and verification results


List of devices to be calibrated at certain time intervals

81

50 λεπτά

Άσκηση

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 2 ομάδες. Μια ομάδα θα
δουλέψει για την καθιέρωση κριτηρίων για την επιλογή
προμηθευτή, η άλλη ομάδα για την καθιέρωση κριτηρίων για
την αξιολόγηση προμηθευτών για ένα εργοστάσιο ενδύματος.
Πρέπει να καθιερώσουν τα κριτήρια επιλογής ή αξιολόγησης
και τους παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη, ανάλογα
τις μεθόδους και τους δείκτες μέτρησης.
Π.χ. ένα σημαντικό κριτήριο και για τις δύο περιπτώσεις είναι
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ότι η παράδοση προϊόντος πρέπει να μετράται βάση της
παραδιδόμενης ποσότητας σε μια επιλεγμένη περίοδο, ως
προς τις καθυστερήσεις παράδοσης.
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε ένα χαρτί του
flipchart. Συζητήστε τα αποτελέσματα.
Για να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες, παρουσιάστε τα δύο
χαρτιά στο flipchart με τις ερωτήσεις και τα κριτήρια που
αφορούν την επιλογή και την αξιολόγηση των προμηθευτών.
Συζητήστε εν συντομία κάθε στοιχείο.
α.) Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά την επιλογή
προμηθευτών:
- Έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτή την εργασία;
Ζητήστε λεπτομέρειες από παρόμοιες δουλειές που
έκαναν στο παρελθόν και ελάτε σε επαφή με παλιούς
πελάτες για να δείτε αν έμειναν ευχαριστημένοι. Ζητήστε
μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις τους για να δείτε αν είναι
οργανωμένοι. Ρωτήστε τους για αποδείξεις για την
ικανότητα τους να παραδώσουν τις ποσότητες που
απαιτείτε.
- Έχουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;
Ζητήστε αποδείξεις εφαρμογής ΣΔΠ. Μπορείτε να
επιλέξετε να συνεργαστείτε μόνο με προμηθευτές που
είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001, για παράδειγμα.
- Καταλαβαίνουν τι θέλετε;
Σιγουρευτείτε ότι έχουν δει και καταλάβει τις απαιτήσεις.
Είναι συχνά καλό σημάδι αν ο προμηθευτής σας εξηγήσει
τι κατάλαβε σε όρους απαιτήσεων.
- Είναι εύκολοι στη συνεργασία;
Μπορείτε να έχετε μια ιδέα για αυτό μέσω των αρχικών
επαφών μαζί τους. Απαντούν άμεσα στα τηλεφωνήματα;
Φαίνονται οργανωμένοι; Σας αρέσει η συμπεριφορά του
προσωπικού; Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ
σημαντικές στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας.
- Είναι οικονομικά σταθεροί;
Είναι καλά καθιερωμένοι ή μπορεί να κλείσουν πριν
παραδώσουν; Ανάλογα τη χώρα, μπορείτε να ζητήσετε
οικονομικά στοιχεία ή να διαβάσετε έγγραφα όπως ετήσιες
αναφορές.
- Είναι η τιμή τους ανταγωνιστική;
Πώς είναι οι τιμές τους σε σύγκριση με τις τιμές
παρόμοιων προϊόντων στην αγορά;
β.) Κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση των προμηθευτών:
•
Ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας
- Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές;
- Ποιο είναι το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων;
- Έχουν δημιουργηθεί συμβάντα ή προβλήματα στην
παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών;
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•

30 λεπτά

Διάρκεια
Παρουσίαση

Παράδοση
- Έχουν τηρηθεί οι χρόνοι παράδοσης;
- Ποσοστό καθυστερημένων παραδόσεων
- Μέσος χρόνος καθυστέρησης
• Προσαρμοστικότητα του προμηθευτή
- Είναι ο προμηθευτής ικανός να προσαρμοστεί σε
επείγουσες, μεγάλης ποσότητας παραγγελίες;
• Αξιοπιστία των πληροφοριών
- Είναι οι πληροφορίες που σας παρέχει ο προμηθευτής
πάντα αξιόπιστες;
• Τιμή
- Είναι ανταγωνιστική η τιμή του προμηθευτή;
- Προσαρμόστηκε ο προμηθευτής κατάλληλα στις
αλλαγές των συνθηκών αγοράς;
- Αλλαγές στις τιμές κατά την τελευταία χρονιά
Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση (8)
60 λεπτά
Η εταιρεία έχει την ευθύνη να καθιερώνει ένα σύστημα
παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης των
διαδικασιών. Το κεφάλαιο αυτό του προτύπου καλύπτει 4
βασικά θέματα (slide 82)
MEASUREMENT, ANALYSIS
AND IMPROVEMENT (8)
Covers four main chapters:
1.
2.
3.
4.

Monitoring and measurement
Control of nonconforming products
Analysis of data
Continuous improvement
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Για την παρακολούθηση και μέτρηση πρέπει να συλλεχθούν
πληροφορίες για την ικανοποίηση των πελατών, από
εσωτερικές επιθεωρήσεις, για την απόδοση των διεργασιών
και των προϊόντων. (slide 83)
MONITORING AND
MEASUREMENT


Information has to be collected on









Customer satisfaction
Internal audits
Process performance
Product conformity

Conformity of the product and the quality
management system
Continuous improvement of the effectiveness of the
quality management system
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Ο οργανισμός πρέπει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με
την ικανοποίηση πελατών χρησιμοποιώντας μια σειρά
μεθόδων. Παρουσιάστε τις μεθόδους και τις πηγές
πληροφόρησης για την γνώμη των πελατών χρησιμοποιώντας
το slide 84
CUSTOMER SATISFACTION




The company must set a mechanism to obtain, process and
analyse customer satisfaction level. The data must be used in
order to take decisions for potential modifications on the
company’s QMS. The methods of gathering and using these
information must be defined.
Methods for obtaining information:








Collecting information on customer satisfaction and dissatisfaction
(customer satisfaction questionnaires)
Visits to customers’ premises
Communication with the customer
Complaint handling

Information may result from the following sources:






Customer satisfaction surveys
Customer information concerning the delivered goods
Analysis of lost businesses
Customer opinion surveys
Sellers’ reports.
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Η

εσωτερική

επιθεώρηση

είναι

μια

από

τις

έξι
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τεκμηριωμένες διαδικασίες, που απαιτούνται από το πρότυπο.
Πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται περιοδικά,
προκειμένου να ελέγχεται αν το εφαρμοζόμενο ΣΔΠ είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και αν
είναι αποτελεσματικό. (slide 85)
INTERNAL AUDITS




“The organisation shall conduct internal audits at
planned intervals...”
Internal audit  systematic evaluation within the
organisation





Employing the principles of the standard’s requirements
Processes according to the standard and one’s own
requirements
Time interval: at least once in twelve months
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Ο οργανισμός πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων.
Επιθεωρητές πρέπει να εκπαιδευτούν για την επιθεώρηση και
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τα επιθεωρούμενα τμήματα ή
διαδικασίες. Παρουσιάστε τους βασικούς κανόνες διεξαγωγής
εσωτερικών επιθεωρήσεων χρησιμοποιώντας το slide 86.
CARRYING OUT AN
INTERNAL AUDIT


Planning an audit program




What activities and areas to be audited in what kind of time
intervals
Considering the results of previous audits



At least two auditors in the organisation



Documented procedure for internal audits





Auditor cannot audit his/her own work

Defines scope, frequency and methods of audits to be
carried out and the records to be generated
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Ο οργανισμός βασίζεται σε αλληλεξαρτώμενες διεργασίες οι
οποίες πρέπει να ελέγχονται και να μετρώνται, έτσι ώστε να
μπορεί να θέτονται στόχοι για κάθε διεργασία και να μετράται
η απόδοση και η βελτίωση. Στην καθιέρωση μεθόδων για
τις διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης, μέθοδοι
κατάλληλοι με τη φύση της κάθε διεργασίας έτσι ώστε η
διαδικασία να επηρεάζει θετικά την παρατήρηση των
απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα και το σύστημα
διαχείρισης ποιότητας. (slide 87)
MONITORING AND
MEASUREMENT OF PROCESSES
AND PRODUCTS




“The organisation shall apply suitable methods for
monitoring and, where applicable, measurement of
the quality management system process.”
“The organisation shall monitor and measure the
characteristics of the product to verify that product
requirements have been met.”


Examples of records indicating acceptance criteria and
authorised persons: work orders or records in the operation
management programme
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Τα χαρακτηριστικά παρακολούθησης και μέτρησης του
προϊόντος προσδιορίζονται ώστε να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν. Έλεγχοι ποιότητας
πρέπει να σχεδιάζονται και να τεκμηριώνονται. Τα αρχεία
πρέπει να ορίζουν τον υπεύθυνο για τη διάθεση του
προϊόντος στον πελάτη.
Στην περίπτωση που ένα μη συμμορφούμενο προϊόν
αναγνωριστεί, η εταιρεία πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να μειώσει το πρόβλημα. Επιπλέον, αν το προϊόν
είναι προς απόρριψη ή επανεπεξεργασία, πρέπει να
αποφασιστεί με κοινή συναίνεση της εταιρείας και του πελάτη.
Ο έλεγχος των μη συμμορφούμενων προϊόντων είναι μια
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από τις υποχρεωτικά τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Όπου εφαρμόζεται, οι εταιρείες πρέπει να επιλέγουν ένα ή
περισσότερα μέτρα για το χειρισμό των μη συμμορφούμενων
προϊόντων. (Slide 88)
CONTROL OF
NONCONFORMING PRODUCTS




“The organisation shall ensure that a product which does not
conform to product requirements is identified and controlled
to prevent its unintended use or delivery...”
Measures to be taken in case of non-conforming products:






Measure to eliminate non-conformities
Approval for use, transmission or acceptance by the department
having the authority for this, based on a deviation permit.
Measure for excluding the planned use of the product.
The handling of non-conforming products must be recorded.
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Η ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών επιτρέπει
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ. Τα
δεδομένα σχετίζονται με:
Την ικανοποίηση πελατών
Το προϊόν
Τις διαδικασίες
Τους προμηθευτές
Ο οργανισμός πρέπει συνεχώς να βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας μέσω της
χρήσης
πολιτικής
ποιότητας,
στόχων
ποιότητας,
αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων, ανάλυσης δεδομένων,
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και ανασκόπησης
της διοίκησης. Οι βελτιώσεις μπορεί να έχουν 3 μορφές:
συνεχής βελτίωση, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Τα εργαλεία της συνεχούς βελτίωσης παρουσιάζονται στο
slide 89.
CONTINUOUS IMPROVEMENT
1.

Quality policy and quality objectives steer the organisation
towards the targets

2. Audits, to find out whether processes perform according to
the principles of the standard and the targets set by the
organisation
3. Analysis of data to have a real picture on the present situation
and on the trends.
4. Corrective and preventive actions are tools that guide the
improvements. Their aim is the elimination of the cause of the
problem and not of the symptoms.
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Οι διορθωτικές ενέργειες είναι το εργαλείο για τη λήψη
άμεσων ενεργειών για ένα πρόβλημα που προκύπτει και για
την αποτροπή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Είναι
μια από τις έξι υποχρεωτικά τεκμηριωμένες διαδικασίες του
προτύπου.
Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να
ανταποκρίνονται στις επιδράσεις των μη συμμορφώσεων. Όχι
μόνο οι ίδιες οι ενέργειες πρέπει να επαληθεύονται αλλά και η
αποτελεσματικότητα τους.
Οι προληπτικές ενέργειες είναι τα μέτρα που λαμβάνονται
για την εξάλειψη της εμφάνισης ενός πιθανού προβλήματος,
δηλαδή ενός προβλήματος που είναι λίγο ή πολύ πιθανό να
προκύψει. Είναι η τελευταία από τις έξι υποχρεωτικά
τεκμηριωμένες διαδικασίες του προτύπου.
Χρησιμοποιήστε το slide 90 για να παρουσιάσετε τις
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
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CORRECTIVE AND
PREVENTIVE ACTIONS
Preventive actions

Try to eliminate the underlying
cause of the problem before the
problem occures


Corrective actions

The problem has already appeared and
the actions are taken to prevent its
recurrence in the future

Documented procedure for both corrective and preventive
actions, including








review of nonconformities (not concerning preventive actions);
determination of the causes of nonconformities;
evaluation of the need for action to prevent occurrence /
recurrence of nonconformities;
determination and implementation of needed actions;
record of the results of the actions taken;
review of the corrective or preventive actions taken.
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Παρουσιάστε τα στάδια μιας
χρησιμοποιώντας το slide 91.

προληπτικής

ενέργειας

STEPS OF A PREVENTIVE
ACTION










The procedure must establish requirements
concerning the followings:
Analysis of potential non-conformities and their
causes
Assessment of the necessity of preventive actions to
avoid occurrence of non-conformities
Establishment and implementation of necessary
activities and recording of their results
Verification of preventive actions
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30 λεπτά

Άσκηση

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες 3-4
ατόμων και να προτείνουν λύσεις για 2 παραδείγματα
διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών ανάλογα. Δώστε τους
10 λεπτά να σκεφτούν..
Γράψτε τις προτάσεις σε ένα φύλλο του flipchart, ξεχωριστά
τις διορθωτικές από τις προληπτικές ενέργειες. Συζητήστε
κάθε ενέργεια. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι προληπτικές
ενέργειες θα έδιναν ως παράδειγμα.
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Διάρκεια
Πηγές

40
λεπτά

4. Εφαρμογή ενός ΣΔΠ
40 λεπτά
Εξασφαλίστε ότι υπάρχουν τα εξής:
 Flipchart και μαρκαδόροι
 Projector και οθόνη
 Slides/Επικεφαλίδες (92-120)
 Χαρτιά και στυλό για τους συμμετέχοντες
 Έντυπα με τα περιεχόμενα των slides 92-120

Παρουσίαση
STEPS TO IMPLEMENT
A QMS
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Η εφαρμογή ενός ΣΔΠ έπεται συζήτησης μέσα στον
οργανισμό και μια διαδικασία επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
Παρουσιάστε τις λειτουργίες που εμπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία και το ρόλο τους χρησιμοποιώντας το slide 93.
DECISION TO IMPLEMENT A
QMS



Discussions in the organisation are necessary
Persons involved:


Managing director:



Quality manager:







takes the decision from a strategic
point of view
is in charge of QMS details (necessary
resources, costs, etc.)
Marketing manager: Experience from day to day business
Technician:
Experience from day to day business

External training for the quality manager?!
Information for all employees
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Παρουσιάστε
τις
φάσεις
εφαρμογής
ενός
ΣΔΠ
χρησιμοποιώντας το slide 94. Χρησιμοποιήστε συνδέσμους
στον τίτλο κάθε φάσης για να πάτε απευθείας στο slide που
περιγράφει αυτή τη φάση.
QMS IMPLEMENTATION
PROCESS
1
2

Top Management Decision
External Consultant

3

First Section Plan

4

First Self Assessment

5

Implementation Plan

6

Quality Manual

7

Design and Cheek Up Processes

8

Training

9

Internal Audit

10

External Audit

11

Continuous Improvement
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1. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να λάβει απόφαση την
εφαρμογή ενός ΣΔΠ στον οργανισμό (slide 95)
1. TOP MANAGEMENT
DECISION




Top management decision to implement a QMS
derives from the general manager. A preliminary
meeting of the general manager, the quality manager,
the marketing sales manager and the technical
manager is necessary.
The general manager has to assign a management
representative for the QMS implementation (usually
the quality manager)
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2. Η εφαρμογή το ΣΔΠ μπορεί να ποικίλει από ένα εσωτερικά
δημιουργημένο σύστημα έως ένα εξολοκλήρου εξωτερικά
εφαρμοζόμενο σύστημα. Η χρήση εξωτερικών συμβούλων
εμφανίζει το πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης και
εμπειρίας στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
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(slide 96)
2. EXTERNAL CONSULTANTS
The advantage is a far-reaching implementation
experience
The top management decision in this topic
depends on:





Level of internal knowledge of how a QMS is
implemented and how it is operated.
Available internal human recourses.
Financial recourses.
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3. Η κατάρτιση της πρώτης φάσης του σχεδίου στοχεύει
στο σχεδιασμό των φάσεων εφαρμογής (slide 97)
3. FIRST SECTION PLAN
QMS implementation is a long process so it could be divided
into the following phases:

Start up phase: collection of information about QMS, decision
making process, training on QM, support of consultants,
benchmarking.

Assessment phase: identification of actual strengths and
weaknesses.

System building phase: management handbook, creation of
documents, identification and description of key processes and
quality relevant issues.

Training phase: training of staff in all areas of the
organisation.

Auditing phase: first review of the system (internal audit) and
improvement activities.

Auditing phase: external certification audit.
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4. Η πρώτη αυτό-αξιολόγηση στοχεύει στην εκτίμηση του
πραγματικού επιπέδου ωριμότητας του ΣΔΠ και πώς
εκτελούνται οι διάφορες διαδικασίες. (slide 98)
4. FIRST SELF-ASSESSMENT


Aim





Actual level of QMS maturity
Areas of highest potentials

Requirements for the company






Formalisation of the way things are done
Demonstrating assurance that things are done in the
correct way
Monitoring the effectiveness of what is done
Improvement
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Χρήσιμα εργαλεία για αυτό-αξιολόγηση είναι cheek lists,
ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων και ανάλυση
πεδίων. (slide 99)
TOOLS FOR SELFASSESSMENT


Check lists



Strengths-weaknesses analysis








Questions on every single ISO element
Easily to be found in ISO literature

Areas of high ISO maturity are highlighted against areas of
extremely low maturity in a kind of balance sheet

Force field analysis


Takes into consideration human aspects and the
organisational change process
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Παρουσιάστε
ένα
παράδειγμα
χρησιμοποιώντας τα slides 100-102

Question:

Yes

No

Does a quality policy exist?

5.1.2

Do management reviews exist
and do they include all essential
aspects?

X

5.1.3

.... ?

X

εργαλείο

Level of Maturity

INPUT

Remarks





5.1.1

κάθε

EXAMPLE
OF STRENGTHS-WEAKNESSES
ANALYSIS

EXAMPLE OF CHECK LIST
Chapter 5:
Management
responsibility

για

X


There is no systematic
customer satisfaction
analysis.

Definition of
ISO elements in
columns.
Assessment of
maturity levels
of the elements.
Identification of
critical elements
(low level).

ISO Elements

weak

average

strong

OUTPUT


Processes
Continual
improvement
Supplier
Development



Visualisation of
strengths and
weak nesses.
Definition of
improvements
actions.

---------
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EXAMPLE
OF FORCE FIELD ANALYSIS
INPUT






The goal has to
be defined (e.g.
efficient
implementation
process).
Identification of
reinforcing and
constraining
forces
(brainstorming).
Support of
reinforcing
aspects and
elimination of
constraining
aspects.

Which forces are effecting the goal?

OUTPUT




Reinforcing
aspects

Visualisation of
project forces.
Determination of
improvement
activities.

Constraining
aspects

102
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5. Ένα λεπτομερές πλάνο εφαρμογής περιλαμβάνει μια
φάση οικοδόμησης του συστήματος, μια φάση εκπαίδευσης,
μια φάση βελτίωσης και τη φάση ελέγχου της εφαρμογής. Το
πλάνο θέτει τα χρονικά πλαίσια για κάθε φάση και ορίζει την
οργάνωση τους. Χρησιμοποιώντας το slide 103 παρουσιάστε
ένα παράδειγμα του πλάνου εφαρμογής.
5. IMPLEMENTATION PLAN -

EXAMPLE

Phase 1

Phase 2

Self assessment
Start:
09/03

Phase 3

System building

10/03
First self
assessment

Improvement

01/04
System draft
completed

 Data analys is

 Generating the QM handbook

 Strengths - weaknesses

 Identification of processes

 Force field Analysis
 ...

 Design of records

 Definition of documentation
 Management commitment and
responsibilities
 ...

◗
◗
◗
◗

What has to be done?
Until when should it
be done?
Who should do it?
With what resources?
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6. Το εγχειρίδιο ποιότητας γενικά περιγράφει πώς
λειτουργεί το ΣΔΠ και πώς χωρίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια
σύμφωνα με τις παραγράφους του ISO 9001. Χρησιμοποιήστε
το slide 104 για να παρουσιάσετε το περιεχόμενο του
Εγχειριδίου Ποιότητας.
6. DEVELOPMENT OF A QM
HANDBOOK





Structure of the documentation
Usually following the original structure of DIN ISO
9001:2000
Chapters
Quality management system
Management responsibility
Resource management
Remedial requirements - measurement, analysis and
improvement
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Η τεκμηρίωση της ποιότητας
Παρουσιάζεται στο slide 105.

έχει

ιεραρχική

δομή.

DOCUMENTATION OF
THE QMS
Level 1

Black Box
Vision

Level 2

QM Handbook
Q-Policy and Objectives
Process Model

Level 3
Process Instructions
Work Flows

Work Instructions, Forms
Functional descriptions
Level 4
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7. Στη φάση σχεδιασμού και ελέγχου αναλύονται οι
οργανωτικές διαδικασίες και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους
πρέπει να οριστεί. Χρησιμοποιήστε το slide 106 για να
παρουσιάσετε τα στοιχεία της διαδικασίας, σύμφωνα με το
διάγραμμα ροής.
7. DESIGN AND CHECK-UP
OF PROCESSES


Process  logical and sequential flow of activities
that are repeatable and fulfil the following criteria:










Clear starting point and end (process boarders)
Well defined input factors (material, information, human
resources, etc.) and a clear output (result)
Suppliers and customers
Owner
Methods of control
Necessary information (documents)
Records
Responsibilities
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Οι διαδικασίες μπορούν
κατηγορίες. (slide 107)

να

κατηγοριοποιηθούν

σε
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3

CLASSIFICATION OF
PROCESSES
Three types of processes can be distinguished


Core or key processes



Support processes








Value adding processes
Defined by a certain customer need
E.g. maintenance process

Management processes



Planning, steering and development activities
E.g. strategic planning or controlling
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Εκτός από το διάγραμμα ροής, η SIPOC είναι μια άλλη
μέθοδος απεικόνισης διαδικασιών. (slide 108)
SIPOC METHOD
INPUT
 Name the process
 Define start and end
 Specify the outp ut and
the customers of the
process
 Identif y the necessary
input factors
 Name the supplier of
the process

OUTPUT
 Consistent
understanding of the
process
 Clear boundary of the
process

Start







S
I
P
O
C

=
=
=
=
=

Supplier
Input
Process
Output
Customer

End

Input

Output
Process

Supplier
Supplier

Customer
Customer
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8. Η εκπαίδευση για την εφαρμογή του ΣΔΠ μπορεί να
χωριστεί σε 4 κατηγορίες όπως παρουσιάζεται στο slide 109.
8. TRAINING


Management training



Start-up training



Point training

Overview of the ISO standard, the requirements and
consequences for the upper and middle management



Introduction to QMS for all employees



Information on certain procedures and work instructions



Work instruction training



Training of employees with regard to the documentation
describing their tasks
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9.
Οι
εσωτερικές
επιθεωρήσεις
εκτελούνται
σε
προγραμματισμένες περιόδους και επικεντρώνονται στον
έλεγχο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ISO 9001, ως
προς την εφαρμογή και συντήρηση του ΣΔΠ. Έχει 3 στάδια
όπως φαίνεται στο slide 110.
9. INTERNAL AUDIT
Conducted in planned intervals
Reasons








Proving conformity with the planned arrangements, with the
requirements of the international standard and with - one’s
own - quality management system requirements
Proving the effective implementation and maintenance of
the system

Three major steps







Prearrangement, information and scheduling
Controlling the QMS documents
Internal audit (introduction, analysing and testing, variation
description, final report, and documentation)
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Η συμπεριφορά του εσωτερικού επιθεωρητή είναι το βασικό
στοιχείο επιτυχίας και πρέπει να συμμορφώνεται με μια σειρά
κανόνων όπως παρουσιάζεται στο slide 111.
BEHAVIOUR OF AN
INTERNAL AUDITOR










Act target oriented.
Determine employee motivation.
Define the minimum standards of acceptance.
Consider benefit and work relationship.
Count only facts and no assumptions.
If you find a nonconformity, do not criticise, look for the
reasons, record all details, try to assess whether the
nonconformity is a single case or whether it is "normality".
Understand yourself as a partner of the auditees.
Communicate honestly (explanations, open ended questions,
listen attentively).
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Μια αναφορά επιθεώρησης
παρουσιάζεται στο slide 112.

έχει

το

περιεχόμενο

που
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CONTENT OF THE AUDIT
REPORT
Scope and target of the audit
Date and signature of the auditor
Members of the audit team
Referring documents (ISO 9001:2008, QMS
handbook, etc.)
Detected nonconformities
Assessment of ISO standard conformity
Capability of the QMS to achieve the defined quality
objectives
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10. Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από
φορέα πιστοποίησης. Παρουσιάστε τα στάδια του
χρησιμοποιώντας το slide 113.
10. EXTERNAL AUDIT
External auditing is done by a certification body
and could be divided into the following phases:
Internal meeting of the external auditor with the
top management in the company.
Pre-audit (making documentation for auditing)
Certification audit
Closing meeting
Surveillance audit for visits.
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Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας
πιστοποίησης. Παρουσιάστε το περιεχόμενο, τα κριτήρια και
τα στάδια αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιώντας τα slides
114-116.
CHOOSING THE
CERTIFICATION BODY

THE CERTIFICATION AUDIT




Size of the company determines the number of audit
days and the number of auditors
Procedure









Criteria for choosing a certification institute


Tour through the facilities and observing ongoing operations
Interviewing the employees
Reviewing the documentation and evaluating the qualityrelated records
Closing meeting (reviewing the identified problems)
Defining necessary follow-up actions for nonconformities
identified during the audit





Official approval of the certification body (national
accreditation body)
The cheapest certification body could prove to be the most
expensive one if its audit does not comply with the standard
or if its certification is not recognised by the customers of
the company.
Auditors with experience in the business sector of the
organisation
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THE CERTIFICATION
PROCESS


Information meeting





Pre-audit






Time table of the certification phase
Kind of cooperation

Information of management and employees with regard to
third-party auditing
Eliminate surprises

Certification audit


Effectiveness of the system and the implementation
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11. Η συνεχής βελτίωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο ISO
9001 και μπορεί να διαχωριστεί στα παρακάτω στάδια:
•
Βελτίωση της ανώτερης διοίκησης
•
Διαδικασία βελτίωσης του ιδιοκτήτη
•
Βελτίωση των υπαλλήλων
Οι απαιτήσεις του ISO 9001 για συνεχή βελτίωση. (Slide 117)
11. CONTINUOUS
IMPROVEMENT


Three main levels






Top management improvement (instrument: management
review)
Process owner improvement (instrument: the use of processoriented performance indicators)
Employee improvement (continual improvement process such
as proposal systems or quality circles)
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Η διαδικασία διαχείρισης ποιότητας βασίζεται στις 8 αρχές
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διοίκησης που παρουσιάζονται στο slide 118.
Customer
1

4

QM Process According
to the 8 Management
Principles
1
2
3
4
5
6
7
8

Customer focus
Leadership
Involvement of the people
Process approach
System approach with reg ard
to management
Continual imp rovement
Factual appro ach with regard
to decision making
Supplier approach based on
mutual benefit

8

S
U
P
P
L
I
E
R
R
E
L
A
T
I
O
N
S

E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T

S
A
F
E
T
Y
R
I
S
K
S

M
A
R
K
E
T
I
N
G

F
I
N
A
N
C
E

H
U
M
A
N
R
E
S
O
U
R
C
E
S

4
2
Process – Resources
- Conditions

2- 3

Leadership and
management
1 -8

Commitment
Attitudes
Ability of
managers,
employees

1- 8

5

CHAN GE S
MAN A GE M ENT

KN OWL ED GE
MAN AGE ME NT

6

CON TIN UOUS IMP R OVE M EN T
of
syste ms, processes, res our ces

7
USIN G F ACT S
i n formation , data, kn ow ledge
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Παρουσιάστε τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της διοίκησης
που σχετίζονται με αυτές τις αρχές χρησιμοποιώντας το slide
119.
MANAGEMENT ACTIVITIES
LINKED TO THE PRINCIPLES










Ensuring resources
Ensuring credible information
Setting annual quality objectives
Concluding clear contracts with regard to products
and services
Controlling one’s own activity (processes)
Meeting customer requirements  increasing
customer satisfaction
Program for continuous improvement
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Για να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές στην πράξη, είναι
απαραίτητα κάποια προαπαιτούμενα από τον οργανισμό
(slide 120).
PRE-REQUISITES FOR APPLYING
THE MANAGEMENT PRINCIPLES


The pre-requisite of all management activities and
applying the management principles are:
 having a sound mission and vision
 established strategic goals
 developed strategy for achieving goals.
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